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“Os	 ambiciosos	 de	 honra,	mando,	 popularidade	
e	fama	de	sábios	são	mais	atacados	pela	 inveja	
do	 que	 os	 que	 olham	 com	 indiferença	 essas	
coisas.”	(Aristóteles,	Retórica)	
	
	
	“O	invejoso	toma	e	não	dá,	destrói,	mata	e	não	
perdoa.	 E	 o	 homem	 invejoso	 não	 está	 sem	
tristeza,	 ânsia,	 falsidade	 e	 engano,	 e	 é	 mais	
próprio	à	traição	que	outro	homem.	Filho,	como	
a	inveja	tem	tanto	mal	em	si,	não	sejas	invejoso,	
se	 desejas	 estar	 na	 bem-aventurança	 celestial	
com	 os	 anjos	 de	 Deus.”	 (Ramón	 Llull,	Doutrina	
para	as	crianças)	

	

"La	vertu	dans	le	monde	est	toujours	poursuivie.	
/	 Les	 envieux	 mourront,	 mais	 non	 jamais	
l´envie."	(Molière,	Le	Tartufe)		
	
	
	“Na	história	política	das	nações	vislumbra-se,	a	
cada	 passo,	 a	 ação	 da	 inveja,	 quer	 declarada,	
quer	 subterrânea	 e	 inconfessada.	 Mesmo	
quando	na	base	dos	acontecimentos	não	existe	a	
inveja,	esta	aparece,	quase	sempre,	a	agravar	as	
rivalidades,	 a	 excitar	 os	 ódios,	 a	 provocar	 ou	
prolongar	as	guerras.”	 (Mario	Gonçalves	Viana.	
A	Psicologia	da	Inveja)	
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INTRODUÇÃO	

	

A	novela	de	cavalaria	Curial	e	Guelfa,	obra-prima	da	literatura	catalã	do	século	

XV,	até	há	pouco	considerada	consensualmente	como	de	autor	anônimo	e	com	autoria	

hoje	mais	bem	atribuída	a	Enyego	d´Àvalos	(c.	1414-1484)1,	permaneceu	oculta	até	o	

último	quartel	 do	 século	 XIX,	 quando	 sua	 existência	 foi	 divulgada	por	Manuel	Milà	 i	

Fontanals	 (1818-1884)2.	 A	 primeira	 edição	 do	 texto	 completo	 do	 único	 manuscrito	

conhecido3	de	Curial	e	Guelfa	veio	a	lume	em	1901,	por	obra	de	Antoni	Rubió	y	Lluch.4	

Somente	 nos	 últimos	 30	 anos,	 entretanto,	 passou	 a	 ser	 estudada	 sistematicamente	

nos	meios	 acadêmicos,	 e	 tem	 despertado	 crescente	 interesse	 em	 pesquisadores	 de	

vários	países,	graças	ao	IVITRA,	promotor	de	traduções	para	diversos	idiomas.5	

																																																													
1	Esse	nome	é	como	figura	em	catalão	na	documentação	napolitana	coeva;	em	latim,	grafava-
se	 Ennechus,	 em	 castelhano	 Íñigo	 Dávalos	 ou	 Íñigo	 de	 Dávalos	 e	 em	 italiano	 como	 Innico	
d’Avalos,	 sempre	 com	muitas	 variações	 ortográficas	 (cfr.	 SOLER,	 Abel.	 Enyego	 d´Àvalos,	 autor	 de	
Curial	 e	Güelfa?.	 Estudis	 Romànics	 [Institut	 d’Estudis	 Catalans],	 Vol.	 39	 (2017),	 p.	 137-165.	Disponível	
em:	http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/ER39_Abel_Soler.pdf		–	acesso	a	19/nov/2017).	
2	MILÁ	 Y	 FONTANALS,	Manuel.	 Notes	 sur	 trois	manuscrits:	 I)	 un	 chansonnier	 provençal;	 II)	 un	 roman	
catalan;	III)	une	traduction	catalane	de	la	Disciplina	clericalis	de	Pierre	Alphonse,	en	«Revue	des	Langues	
Romanes»,	X/2	(1876),	pp.	225-240.	Ver	também	FERRANDO,	Antoni.	Curial	e	Guelfa,	 joia	da	narrativa	
europeia	do	século	XV.	In:	Curial	e	Guelfa	(tradução	de	Ricardo	da	Costa),	p.	23.		
3		Manuscrito	número	9750,	depositado	na	Biblioteca	Nacional	da	Espanha,	com	texto	incompleto,	sem	
título,	 prólogo	 ou	 índice,	 com	 algumas	 emendas	 e	 espaços	 deixados	 em	 branco	 para	 serem	
posteriormente	 preenchidos.	 Não	 contém	 indicação	 de	 autor.	 Trata-se	 por	 certo	 de	 rascunho	 ou	
primeiro	borrador	de	uma	obra	ainda	In:	fieri,	a	ser	completada	mais	tarde.	(cfr.	SOLER,	Abel.	Art.	cit.,	p.	
137).	
4	 RUBIÓ	 Y	 LLUCH,	 Antoni	 ed.	 Curial	 y	 Güelfa.	 Novela	 catalana	 del	 quinzen	 segle.	 Barcelona:	 Real	
Academia	de	Buenas	 Letras,	 1901.	 	 Trinta	 anos	 depois,	 veio	 a	 lume	nova	 edição	da	obra,	 por	 Ramón	
Aramón	i	Serra.	(Curial	e	Güelfa.	Barcelona:	Barcino,	3	volumes,	1930-1933).	
5	 Curial	 e	 Guelfa	 foi	 traduzido	 para	 o	 castelhano	 por	 Rafael	 Marquina	 (Curial	 y	 Güelfa.	
Barcelona/Madrid:	Ed.	Calpe,	1920),	por	Pere	Gimferrer	(Curial	y	Güelfa.	Madrid:	Alfaguara,	1982),	por	
Júlia	 Butinyà	 (Curial	 e	 Güelfa.	 http://www.ivitra.ua.es,	 2003)	 e	 por	 David	 Guixeras	 (DVD	 Ediciones,	
2010);	para	o	asturiano	por	Pablo	Suárez	García	(Trabe,	2017);	para	o	português	por	Ricardo	da	Costa,	
com	revisão	de	Armando	Alexandre	dos	Santos	(Curial	e	Guelfa.	Santa	Barbara	[CA]:	EHumanista,	2011);	
para	o	 francês	por	 Jean-Marie	Barberà	 (Curial	 et	Guelfe.	 Toulouse:	 Éditions	Anacharsis,	 2007);	 para	o	
italiano	por	C.	Calvo	y	A.	Girodano	Gramegna	(Curial	e	Guelfa.	Roma:	Aracne,	2014);	para	o	 inglês	por	
Pamela	Waley	 (Curial	 and	 Guelfa.	 London:	 Allen	 &	 Unwin,	 1982)	 e	 por	Max	W.	Wheeler	 (Curial	 and	
Guelfa:	A	classic	of	the	Crown	of	Aragon.	IVITRA	Research	In:	Linguistics	and	Literature.	John	Benjamins	
Publishing	 Company,	 2011);	 para	 o	 alemão	por	Gret	 Schib	 Torra	 (Curial	 und	Guelfa:	 Ein	 katalanischer	
Ritterroman.	 LIT	Verlag,	 2008);	 e	para	o	holandês	por	Bob	de	Nijs	 	 (Curial	 e	Güelfa.	 Amsterdam:	Bert	
Bakker,	1996).	Ver	também:	FUSTER	ORTUÑO,	Maria	Ángeles.	“Curial	e	Güelfa	multilingüe.	Traducció	a	
l'espanyol	de	Curial	e	Güelfa	tenint	en	compte	les	seues	traduccions	a	l'espanyol	i	a	l'anglés	publicades	
durant	 els	 segles	 xx	 i	 xxi.	 Eines	 per	 a	 l'anàlisi	 multilingüe	 de	 clàssics	 literaris	 catalans	 i	 romànics	
(Universitat	 d'Alacant,	 Projecte	 IVITRA).	 Disponível	 em:	
http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.12/Tesi_Fuster_traduccio_Curial.pdf.	–	acesso	a	11/nov/2017.	
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Um	 dos	 aspectos	 mais	 característicos	 de	 Curial	 e	 Guelfa	 é	 a	 sua	

interculturalidade	 –	 se	 é	 que	 se	 pode	 usar	 tal	 neologismo.	 A	 esse	 título,	 nenhuma	

outra	 obra	 literária	 clássica	 conhecida	 do	 grande	 público	 revela	 tanto	 e,	 ao	mesmo	

tempo,	 oculta	 tanto.	 Nenhuma	 outra	 abre	 campo	 a	 tantas	 reflexões	 e,	

simultaneamente,	 a	 tantas	 indagações	 e	 questionamentos.	 Revela	 seu	 texto	

influências	 múltiplas,	 tanto	 do	 ponto	 de	 vista	 linguístico	 como	 no	 tocante	 aos	

personagens	 citados	 (alguns	 reais,	 outros	 nitidamente	 inspirados	 em	 pessoas	 reais,	

outros	ainda	puramente	imaginados)	e	à	onomástica	que	lhes	é	atribuída.	O	tempo	e	o	

espaço	também	são	múltiplos,	de	modo	que	a	novela	desafia	os	analistas	que	queiram	

aprofundar	 seu	 conteúdo	 e	 seu	 significado.	 Acresce	 que,	 no	 enredo,	 ela	 parece	

surpreendentemente	moderna	e	antevisora	do	futuro,	pois	mostra	aspectos	culturais	e	

até	mesmo	 antecipa	 critérios	 de	 conduta	 social	 e	 familiar	 que	 somente	 nos	 séculos	

seguintes	 se	 generalizariam	 na	 Europa	 Ocidental	 (como,	 por	 exemplo,	 o	 acentuado	

protagonismo	 feminino).	 Tudo	 isso	 faz	 de	 Curial	 e	 Guelfa	 uma	 obra	 sui	 generis,	

extremamente	instigadora	de	críticas	e	reflexões	e	ensejou	até	mesmo	que	até	fosse	

posta	 em	 dúvida	 sua	 autenticidade,	 porque,	 a	 alguns	 autores,	 pareceu	 que	 a	

multiplicidade	 de	 influências	 culturais	 e	 linguísticas	 e,	 sobretudo,	 sua	 perspectiva	

temporal	moderna,	somente	poderiam	ser	explicadas	por	uma	autoria	apócrifa	muito	

posterior,	quiçá	do	próprio	Milà	i	Fontanals.6	

	

Estudos	 acadêmicos	profundos	demonstraram	à	 saciedade	que	a	 hipótese	de	

uma	falsificação	devia	ser	desde	 logo	descartada,	mas	a	autoria	da	novela	continuou	

um	mistério.	Alguns	 autores,	 nas	 últimas	décadas,	 aprofundaram	estudos	 de	 grande	

peso	 sobre	 recortes	 temáticos	 da	 obra.	 Antoni	 Ferrando	 estudou	 a	 possível	

																																																													
6	 Ver,	 a	 respeito,	 RIERA	 SANS,	 Jaume	 (1993).	 “Falsos	 dels	 segles	 xiii,	 xiv	 i	 xv”.	 	 Alemany,	 Rafael	 /	
Ferrando,	Antoni	/	Meseguer,	Lluís	B.	(ed.):	Actes	del	novè	Col·loqui	Internacional	de	Llengua	i	Literatura	
Catalanes	(Alacant-Elx,	9-14	de	setembre	de	1991).	Barcelona:	Publicacions	de	l’Abadia	de	Montserrat;	
Universitat	d’Alacant;	Universitat	de	València;	Universitat	Jaume	I.	Vol.	1,	p.	425-491;	NAVARRO,	Rosa.	
“The	Gothic	Novel	Curial	e	Güelfa:	an	erudite	creation	of	Milà	y	Fontanals”.	IMAGO	TEMPORIS	MEDIUM	
AEVUM		X	(2016):	55-95.	Disponível	em:	
	https://www.raco.cat/index.php/ImagoTemporis/article/view/317181/407249	 	 –	 	 acesso	 a	
14/ago/2017;	 NAVARRO	 DURAN,	 Rosa.	 “Misterios	 en	 una	 extraña	 novela:	 Curial	 e	 Güelfa”.	 Clarín:	
Revista	 de	 nueva	 literatura,	 Año	 nº	 16,	 Nº	 96,	 2011,	 p.	 3-11	 Disponível	 em:	
https://jfresan.files.wordpress.com/2011/12/curial.pdf	–	acesso	a	14/ago/2017.	
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intencionalidade	 política	 da	 novela,	 as	 referências	 e	 as	 fontes	 literárias	 e	 históricas	

italianas	 nela	 presentes,	 e	 chegou	 até	 mesmo	 a	 traçar	 um	 perfil	 hipotético	 muito	

aproximado,	de	seu	autor;7	Julia	Butiñá	Jiménez	analisou	em	pormenores	os	aspectos	

da	 novela	 que	 fazem	 dela	 um	 exemplo	 significativo	 da	 modernidade	 humanística	

renascentista	nascente	no	século	XV;8	e	Maria	Teresa	Ferrer	Mallol	(1940-2017)	situou	

a	obra	e	o	contexto	da	novela	no	Reino	de	Nápoles	e	também	levantou	uma	hipótese	

acerca	da	identidade	de	seu	autor.9	

	

Tais	estudos	permitiram	que	se	constituísse	um	“corpus”	de	certezas	parciais	e	

bem	 demonstradas	 acerca	 da	 novela,	 insuficientes,	 cada	 uma	 delas	 isolada,	 para	 a	

identificação	 do	 autor,	 mas	 altamente	 fecundas	 e	 produtivas	 para	 alguém	 que	

conseguisse	montar	as	peças	desse	imenso	puzzle.	Coube	ao	professor	Abel	Soler,	da	

Universidade	 de	 Valência,	 reunir	 todas	 as	 informações	 dispersas	 e,	 num	 trabalho	

investigativo	 paciente	 que	 lhe	 custou	 anos	 de	 pesquisa,	 chegar	 a	 identificar	 o	

verdadeiro	 autor	 de	Curial	 e	Guelfa.	 	 Seus	 estudos,	 que	 tomaram	a	 configuração	de	

uma	 tese	 de	 doutorado	 em	 Filologia	 Catalã	 defendida	 em	 2016	 na	 mesma	

Universidade	 de	 Valência,	 sob	 orientação	 de	 Antoni	 Ferrando,	 concluíram,	 após	

minuciosa	 análise	 heurística	 e	 hermenêtica	 do	manuscrito	 de	Curial	 e	Guelfa,	 que	 o	

autor	da	novela	foi	muito	provavelmente	Enyego	d´Àvalos	(1414-1484)	–	cavaleiro	de	

alta	 cultura	 que	 nasceu	 em	 Toledo	 e	 foi	 criado	 em	 Valência,	 onde	 se	 embebeu	 da	

																																																													
7	FERRANDO,	Antoni.	Consciència	idiomàtica	i	nacional	dels	valencians.	Valencia:	Universitat	de	València,	
1980;	“Sobre	el	marc	històric	de	Curial	e	Güelfa	i	la	possible	intencionalitat	de	la	novel·la“.	In:	Actes	del	
Col·loqui	 Internacional	 “Tirant	 lo	 Blanch:	 l’albor	 de	 la	 novel·la	 moderna”	 (Ais	 de	 Provença,	 21-22	
d’octubre	 de	 1994).	 Barcelona:	 Centre	 Aixois	 de	 Recherches	 Hispaniques-Institut	 Interuniversitari	 de	
Filologia	 Valenciana-Publicacions	 de	 l’Abadia	 de	 Montserrat,	 1997,	 p.	 323-369;	 FERRANDO,	 Antoni.	
“Precaucions	metodològiques	per	a	l’estudi	lingüístic	del	Curial	e	Güelfa”.	In:	FERRANDO,	Antoni	(org.).	
Estudis	 lingüístics	 i	 culturals	 sobre	 “Curial	 e	 Güelfa”,	 novel·la	 cavalleresca	 anònima	 del	 segle	 XV	 en	
llengua	 catalana.	 Amsterdam:	 John	 Benjamins,	 2012b.	 31-88;	 e	 FERRANDO,	 Antoni.	 “Joan	 Olzina,	
secretari	del	Magnànim,	autor	del	Curial	e	Güelfa?“.	Estudis	Romànics	35	(2013):	443-463.	
8	 BUTIÑÁ	 JIMÉNEZ,	 Julia.	 Tras	 los	 orígenes	 del	 Humanismo:	 El	 Curial	 e	 Güelfa.	Madrid:	 Universidad	
Nacional	 de	 Educación	 a	 Distancia,	 2000.	 Ver	 também:	 BUTIÑÁ,	 Julia.	 “Sobre	 l’autoria	 del	 Curial	 e	
Güelfa.	Boletín	de	la	Real	Academia	de	Buenas	Letras	de	Barcelona.	Barcelona:	Reial	Acadèmia	de	Bones	
Lletres	de	Barcelona,	41	(1987-88),	p.	63-119.	
9	FERRER	MALLOL,	Maria	Teresa.	“Fou	Lluís	Sescases	 l’autor	de	Curial	e	Güelfa?	El	Nord	d’Àfrica	en	 la	
narrativa	del	segle	XV.”	In:	BELLVESER,	R.	(org.).	La	novel·la	de	Joanot	Martorell	i	l’Europa	del	segle	XV.	
Valencia:	Institució	Alfons	el	Magnànim,	2011.	Vol.	1,	59-142. 
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cultura	local,	e	mais	tarde	viveu	em	Nápoles,	como	gran	camarlenc10	do	rei	Afonso	o	

Magnânimo,	 ali	 convivendo	 com	 elementos	 da	 nobreza	 valenciana.	 A	 tese,	 que	 se	

intitula	La	cort	napolitana	d’Alfons	el	Magnànim:	el	context	de	“Curial	e	Güelfa”,	é	de	

proporções	alentadas	(cerca	de	5200	páginas)	e	deverá	ser	publicada	em	4	tomos,	em	

coedição	 da	 Universidade	 de	 Valência,	 da	 Instituição	 Afonso	 o	 Magnânimo	 e	 do	

Instituto	de	Estudos	Catalães.11	

	

O	volume	 I,	 intitulado	Enyego	d'Àvalos	 i	el	Nàpols	alfonsí,	contém	uma	ampla	

descrição	 do	 ambiente	 social	 e	 cultural	 da	 corte	 de	 Afonso	 o	Magnânimo.	 Registra	

dados	 biográficos	 personalizados	 de	mais	 de	 200	 nobres	 que	 viveram	 nessa	 corte	 e	

tiveram	relação	com	literatura,	analisando-os	um	a	um,	e	traça	uma	larga	biografia	de	

Enyego	d´Àvalos,	 indigitado	como	o	autor	da	novela.	O	volume	II,	que	tem	por	título	

Les	fonts	literàries	de	la	novel·la,	confirma	que	essas	fontes	coincidem	de	modo	assaz	

significativo	com	aquelas	comprovadamente	correspondentes	aos	gostos	de	d´Àvalos,	

como	 homem	 de	 letras	 e	 bibliófilo.	 O	 volume	 III,	 (L'Europa	 cavalleresca	 i	 la	 ficció	

literària),	 em	dois	 tomos,	 faz	 uma	detida	 análise	 ambiental	 da	 novela,	 em	múltiplos	

aspectos,	 e	 identifica	 numerosos	 personagens	 históricos	 que	 figuram	 na	 novela,	 de	

modo	 elogioso	 ou	 satirizado,	 nos	 personagens	 ficcionais	 que	 nela	 aparecem.	 Toda	 a	

caudalosa	documentação	juntada	por	Abel	Soler	conflui	para	a	conclusão	de	sua	tese,	

sobre	a	probabilíssima12	 identidade	do	autor	e	o	 contexto	em	que	escreveu	Curial	 e	

																																																													
10	O	cargo	de	gran	camerlenc,	que	se	poderia	traduzir	de	modo	assaz	imperfeito	como	camareiro-mor,	
não	era	algo	puramente	honorífico,	mas	tinha,	na	realidade,	grande	importância.	Conferia	a	seu	titular,	
ademais	do	título	e	das	honras	de	conde,	o	controle	da	Regia	Camera	della	Sommaria,	que	era	o	grande	
órgão	arrecadador	de	impostos	e	administrador	financeiro	do	reino.	
11	 Não	 tendo	 sido	 possível	 o	 acesso	 ao	 texto	 integral	 da	 tese	 do	 Prof.	 Soler,	 ainda	 não	 publicado	
aquando	 da	 redação	 da	 presente,	 as	 informações	 aqui	 aportadas	 foram	 obtidas	 em	 dois	 artigos	 nos	
quais	 ela	 é	 resumida	 pelo	 seu	 próprio	 autor:	 o	 artigo	 “Enyego	 d´Àvalos,	 autor	 de	 Curial	 e	 Güelfa?”,	
publicado	 no	 já	 citado	 número	 de	 Estudis	 Romànics,	 p.	 137-165;	 e	 SOLER,	 Abel.	 “Inico	 d’Avalos.	 La	
`caballería	 humanística´	 y	 el	 Nápoles	 de	 Alfonso	 I:	 Curial	 e	 Güelfa”.	 Archivio	 Storico	 per	 le	 Province	
Napoletane.	 Volume	 CXXXV	 (2017),	 Nápoles,	 2017.	 33-60.	 	 Consultado	 também:	 ZAFRA,	 Ignácio.	 “El	
autor	de	`Curial	e	Güelfa’,	una	de	las	obras	cumbres	de	la	literatura	catalana,	nació	en	Toledo”.	El	País,	
Valencia,	28/fev/2017.	Disponível	em:		
	https://elpais.com/cultura/2017/02/27/actualidad/1488193174_963269.html		–	acesso	a	5/abr/2017.	
12	No	referido	artigo	publicado	em	Estudis	Romànics,	Abel	Soler	assinala	que	a	identificação	de	Enyego	
D´Àvalos	 como	autor	 de	Curial	 e	Guelfa	 de	momento	 	 “sols	 pot	 enunciar-se	 a	 títol	 hipotètic	 i	 amb	 la	
cautela	que	requereix	el	cas”	(art.	cit.,	p.	157).	Mas	o	altíssimo	grau	de	probabilidade	dessa	hipótese	é	
realçado	pelo	mesmo	autor	no	artigo	publicado	no	Archivio	Storico	per	le	Province	Napoletane,	quando	
se	refere	a	D´Àvalos	como	“el	más	que	probable	autor	–	sin	alternativa	viable	a	la	vista”	da	novela	Curial	
e	Guelfa	(art.	cit.,	p.	34).	
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Guelfa.	 A	 datação	 da	 obra	 também	 parece	 dever	 situar-se,	 segundo	 as	 pesquisas	

aduzidas	na	mesma	tese,	por	volta	do	quatriênio	1445-1448.	

	

A	 identificação	 da	 autoria	 da	 obra	 ainda	 é	muito	 recente	 e	 está	 em	 fase	 de	

assimilação	pela	comunidade	universitária,	mas	por	certo	representará	um	verdadeiro	

salto	qualitativo	no	desenvolvimento	dos	estudos	universitários	sobre	Curial	e	Guelfa,	

pois	abre	perspectivas	novas	para	um	número	indefinido,	mas	certamente	imenso,	de	

novas	abordagens	temáticas.	

	

1.	Proposição	da	matéria	

	

Nas	 últimas	 décadas,	 em	 publicações	 científicas	 e	 universitárias,	 numerosos	

artigos	 foram	 divulgados,	 em	 diversas	 disciplinas,	 com	 aprofundamentos	 que	

permitiram	 conhecer	 melhor	 os	 locais	 e	 o	 tempo13	 em	 que	 se	 desenrola	 a	 trama	

narrativa,	 de	modo	 a	 revelar	 uma	 realidade	 extremamente	 rica	 e	 sugestiva.	Muitas	

outras	abordagens	ainda	estão	por	ser	feitas;	a	complexidade	da	obra	está	bem	longe	

de	 ter	 sido	 suficientemente	 explorada.	 Estudos	 históricos,	 literários,	 filosóficos,	

psicológicos,	linguísticos,	que	já	vêm	sendo	feitos,	mas	abrem	um	leque	muito	amplo	

de	indagações,	muitas	das	quais	ainda	sem	resposta14.			

																																																													
13	 A	 narrativa	 permite	 situar	 os	 acontecimentos	 não	 apenas	 no	 espaço,	 que	 é	 quase	 sempre	
explicitamente	nomeado	ao	 longo	do	 texto,	mas	 também	no	 tempo:	 os	 acontecimentos	 evocados	na	
novela	 se	 situam,	 segundo	Antoni	 Ferrando	 (Curial	 e	Guelfa,	 joia	 da	narrativa	 europeia	do	 século	XV.	
Estudo	 introdutório	da	 já	citada	tradução	para	o	português	da	novela,	de	Ricardo	da	Costa,	p.	44),	no	
reinado	de	Pedro	III,	o	Grande,	de	Aragão,	ou	seja,	entre	1240	e	1285.		
14	Ver,	por	exemplo,	o	conjunto	de	38	estudos	sobre	a	novela	e	seu	contexto	histórico	e	cultural,	bem	
como	sobre	aspectos	gramaticais	e	léxicos,	publicados	em	FERRANDO,	Antoni	(org.).	Estudis	lingüístics	i	
culturals	sobre	Curial	e	Güelfa.	Amsterdam/Philapelphia:	 John	Benjamins	Publishing	Company,	2012,	2	
vols.	Ver	também,	entre	muitos	outros:	BADIA,	Lola.	“La	segona	visió	mitològica	de	Curial	i	notes	per	a	
una	 interpretació	 de	 l’anònim	 català	 del	 segle	 XV	 Curial	 e	 Güelfa”.	 Estudis	 de	 Llengua	 i	 Literatura	
Catalanes,	XIV,(1987),	p.	265-292;	BALANYÀ,	Pere.	“L’autoria	dels	llibres	Curial	i	Güelfa”.	Diplomatari,	3	
(desembre	1980),	 p.	 49-54;	 BOEHNE,	 Patrícia.	 “The	presence	of	 Petrarch	 In:	Curial	 e	Güelfa”,	Catalan	
Review,	V,	1,	(1991),	p.	35-55;	CALVO	RIGUAL,	Cesáreo	(2013):	“Curial	e	Güelfa	 i	Boccaccio:	 influències	
lingüístiques”.	Scripta.	Revista	 internacional	de	 literatura	 i	cultura	medieval	 i	moderna.	Núm.	2.	 (2013)	
València:	 Universitat	 de	 València,	 p.	 310-324;	 CORTÉS,	 Matilde.	 “Curial	 e	 Güelfa	 i	 la	 tradició	
trobadoresca”.	 In:	 Actas	 del	 VIII	 Congreso	 Internacional	 de	 la	 Asociación	 Hispánica	 de	 Literatura	
Medieval,	vol.	III.	Santander,	Consejería	de	Cultura,	Gobierno	de	Cantabria,2000,	p.	548-559;		
FUSTER	ORTUÑO,	Maria	Àngels.	La	traducció	de	clàssics	medievals:	locucions	verbals	i	col.locacions	en	el	
Curial	 e	 Güelfa.	 Disponível	 em:	 https://www.researchgate.net/profile/MAngels_Fuster_Ortuno/	
publication/39436831_La_traduccio_de_classics_medievals_locucions_verbals_i_collocacions_en_el_Cu
rial_e_Guelfa/links/5735d7af08ae9ace840ae175.pdf	 –	 acesso	 a	 11/nov/2017;	 GIMENO,	 Francesc.	
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Um	aspecto	que	ainda	não	foi	devidamente	explorado,	no	estudo	da	novela,	é	

o	papel	central	–	ad	instar,	quase,	de	um	leitmotiv	–	que	nela	ocupa	a	inveja.		

	

O	propósito	desta	tese	é	estudar,	em	Curial	e	Guelfa,	o	papel	da	inveja	como	fio	

condutor	da	trama,	a	partir	da	noção	teológico-moral	prevalente	na	época	em	que	a	

novela	 foi	 escrita.	 Tal	 abordagem,	 que	 não	 nos	 consta	 tenha	 sido	 feita	 em	 outro	

trabalho	acadêmico,	parece-nos	de	grande	interesse	para	a	compreensão	da	sociedade	

retratada	 na	 novela,	 assim	 como	 da	 época,	 dois	 séculos	 posterior,	 em	 que	 ela	 foi	

produzida.	

	

2.	Recorte	temático,	cronológico	e	geográfico	do	estudo	

	

É	indispensável	desde	logo	precisar	a	limitação	temática	do	presente	trabalho.	

O	 tema	da	 inveja	 é	 amplíssimo.	Não	é	 objetivo	da	presente	 tese	produzir	 uma	obra	

completa	 e	 cabal	 acerca	 da	 inveja,	 em	 todos	 os	 seus	 múltiplos	 aspectos	 e	

manifestações	e	 com	os	 inúmeros	aprofundamentos	que	o	assunto	 teve	nos	últimos	

séculos,	sobretudo	após	o	desenvolvimento	da	Psicologia	e	surgimento	da	Psicanálise	

e	 os	 avanços	 da	 Antropologia,	 da	 Sociologia,	 da	 Administração,	 da	 Economia	 e	 de	

																																																																																																																																																																																			
“Notes	 d’un	 paleògraf	 a	 propòsit	 del	 matritensis	 9750	 de	 la	 Biblioteca	 Nacional	 (Curial	 e	 Güelfa)”.	
Caplletra,	 15	 (1994),	 p.	 75-88;	 GÓMEZ,	 Xavier.	 “Curial	 e	 Güelfa:	 petges	 mitològiques”.	 Caplletra,	 3,	
(1988),	 p.	 41-63;	 GROS	 LLADÓS,	 Sònia.	 ”`Aquella	 dolçor	 amarga´.	 La	 tradició	 amatòria	 clàssica	 en	 el	
Curial	e	Güelfa.	Valencia:	Universitat	de	València,	2015;	HAUF,	Albert.	“Láquesis:	La	personificación	de	la	
seducción	en	el	Curial	e	Güelfa”.	 In:	FOLKE,	Gernert	 (org.).	Letteratura	cavalleresca	tra	 Italia	e	Spagna	
(da	Orlando	al	Quijote).	 Salamanca,	 Seminario	 de	 Estudios	Medievales	 y	 Renacentistas,	 2004,	 p.	 261-
284;	 MUSSO,	 Olimpio.	 ”Il	 romanzo	 cavalleresco	 Curial	 e	 Güelfa	 e	 il	 Monferrato:	 note	 storiche”.	 II	
Miscellanea	 umanistico-catalana.	 Quaderni	 della	 Sezione	 di	 Studi	 Storici	 Alberto	 Boscolo.	 Roma:	
Consiglio	 Nazionale	 delle	 Richerche.	 Vol.	 2,	 (1991),	 p.	 39-52;	 STOCCHI,	Manuela.	 “Curial	 e	 Güelfa	 e	 il	
Decamerone”.	Boletín	de	 la	Real	Academia	de	Buenas	 Letras	de	Barcelona.	Núm.	45.	Barcelona:	Reial	
Acadèmia	de	Bones	Lletres	de	Barcelona,	(1997),	p.	295-316;	TORRÓ	TORRENT,	Jaume.	“El	manuscrit	del	
Curial	 e	 Güelfa,	 els	 pròlegs	 i	 el	 Filocolo”.	 Revista	 de	 literatura	 medieval.	Núm.	 24,	 (2012),	 Alcalá	 de	
Henares,	p.	269-281;	SANVISENTI,	Bernardo.	“Su	le	fonti	e	la	patria	di	Curial	e	Güelfa”.	Studi	medievali,	I	
(Torí,	1904-1905),	p.	94-106;	STOCCHI,	Manuela.	 “Curial	e	Güelfa	e	 il	Decamerone”.	Boletín	de	 la	Real	
Academia	de	Buenas	Letras	de	Barcelona,	XLV	(1997),	p.	295-315;	TURRÓ,	Jaume.	“Sobre	el	Curial,	Virgili	
i	 Petrarca”,	Miscel·lània	 Joan	 Fuster.	 Estudis	 de	 llengua	 i	 literatura,	 vol.	 3.	 Barcelona,	 Publicacions	 de	
l’Abadia	de	Montserrat,	1991,	p.	149-169.	
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outras	 ciências	 correlatas.15	 Também	 não	 se	 tratará	 de	 exemplos	 de	 fatos	 e	

personagens	da	História	que	manifestaram	ter	inveja	ou	sofrer	em	consequência	dela.	

	

No	capítulo	I	se	conceituará	e	caracterizará	a	inveja	numa	perspectiva	humana	

atemporal,	mostrando	 sua	 importância,	 sua	psicologia	e	o	modo	de	agir	 e	atuar	dos	

invejosos,	 e	 o	 capítulo	 II	 procurará	 focalizar	 a	 visão	 teológico-moral	 compartilhada,	

acerca	da	inveja,	no	tempo	em	que	foi	escrita	a	novela.	Para	isto,	será	preciso	expor	o	

pensamento	cristão	acerca	da	inveja,	prevalente	no	século	XV,	com	enfoque	nos	textos	

bíblicos,	e	em	autores	cristãos	como	São	Tomás	de	Aquino	(1225-1274)	e	Ramón	Llull	

(1232-1316),	e	mostrar	exemplos	de	como	a	 inveja	era	vista	pelos	artistas	da	época.		

Falar-se-á	também,	complementarmente,	de	outras	influências	culturais	que	se	faziam	

sentir	no	século	XV,	provenientes	da	Antiguidade	Clássica.			

	

O	 terceiro	e	mais	 longo	capítulo,	que	constitui	propriamente	a	demonstração	

da	 tese	 de	 que	 a	 inveja	 constitui	 o	 fio	 condutor	 de	Curial	 e	 Guelfa,	 é	 consagrado	 à	

análise	do	conteúdo	textual	da	novela.	Por	fim,	à	guisa	de	complemento	do	terceiro,	

																																																													
15	 Numa	 abordagem	 sociológica	 generalista,	 enfocando	 a	 inveja	 como	 fator	 motivador	 das	 condutas	
sociais	 e	 preferências	 políticas,	 ver:	 SCHOECK,	Helmut.	 La	 Envidia:	Una	 teoría	 de	 la	 sociedad.	 Buenos	
Aires:	 Club	 de	 Lectores,	 1969.	 Mais	 especificamente	 no	 campo	 da	 sociologia	 do	 trabalho	 e	 da	
administração,	numerosos	estudos	vêm	sendo	publicados,	como:	KETS	DE	VRIES,	Manfred	F.	R.	A	inveja,	
grande	 esquecida	 dos	 fatores	 de	 motivação	 em	 gestão.	 In:	 CHANLAT,	 Jean-François.	 O	 indivíduo	 na	
organização:	 dimensões	 esquecidas.	 São	 Paulo:	 Atlas,	 1993;	 TOMEI,	 Patrícia	 Amélia.	 Inveja	 nas	
organizações.	São	Paulo:	Makron	Books,	1994;	TOMEI,	Patrícia	Amélia.	“Análise	comparativa	da	gerência	
da	 inveja	nas	organizações	brasileiras	e	francesas”.	Revista	de	Administração,	São	Paulo:	vol.	32,	5-13,	
1997;	CREPALDI,	L..	“A	inveja	no	mundo	atual”.	Revista	IMES	Comunicação,	São	Caetano	do	Sul,	v.	II,	n.4,		
60-62,	2002;	CREPALDI,	L..	“Comportamento	-	A	inveja	e	todos	nós”.	Revista	Expressão	ABC	e	Litoral,	ano	
6,	68,	Santo	André-SP,	1	/7/2009;	CREPALDI,	L..	A	inveja	nas	organizações:	conflito	e	desestruturação	do	
poder.	 In:	 III	 Encontro	 de	 Pesquisa	 em	Administração	 e	 Contabilidade,	 2003,	 São	 Paulo.	 Resumo	 em:	
Anais	 do	 III	 Encontro	 de	 Pesquisa	 em	Administração	 e	 Contabilidade,	 2003;	 PRADEBON,	 Vania	Marta;	
ERDMANN,	 Alacoque	 Lorenzini.	 “Sentimento	 presente	 nas	 relações	 de	 trabalho	 da	 enfermagem:	 a	
Inveja”.	 Revista	 da	 Rede	 de	 Enfermagem	 do	 Nordeste.	 Fortaleza,	 v.	 3,	 n.	 1,	 p.	 34-41,	 jan.jun./2002.	
Disponível	 em:	 http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/5726	 –	 acesso	 a	 11/jul/2018.	 Sobre	 a	
inveja	 enquanto	 alimentadora	 de	 paixões	 políticas	 ou	 ideológicas,	 ver:	 FERNÁNDEZ	 DE	 LA	 MORA,	
Gonzalo.	 Egalitarian	 Envy,	 The	 Political	 Foundations	 of	 Social	 Justice.	 Saint	 Paul,	Minnesota:	 Paragon	
House,	1987.	LINDENBERG,	A.;	SANTOS,	A.	A.	dos.	Utopia	igualitária:	aviltamento	da	dignidade	humana.	
São	Paulo:	Ambientes	&	Costumes	Editora,	2016.		No	que	diz	respeito	à	Psicanálise,	entre	muitos	outros	
títulos,	 ver:	 KLEIN,	 Melanie.	 Envie	 et	 gratitude	 et	 autres	 essais.	 Paris:	 Gallimard,	 1968;	 ZANIN,	 J.	 C.	
“Sobre	a	inveja:	uma	abordagem	teórica	e	clínica”.	Boletim	Científico	da	Sociedade	de	Psicanálise.	Rio	de	
Janeiro:	n.	13,	12-25,	1989;	e	BARROWS,	Kate.	Envy	(Ideas	of	Psychoanalysis).	London:	Icon	Books,	1998.	
Ver	 ainda	 a	 abordagem	 ensaística	 psicológica	 de	 JEAMMET,	 Nicole.	 Le	 plaisir	 et	 le	 péché:	 essai	 sur	
l´envie.	Paris:	Desclée	de	Brouwer,	1998.	
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vem	um	último	capítulo,	em	que	se	analisa	e	comenta,	na	perspectiva	psicológica	da	

transição	 da	 Idade	Média	 para	 a	Modernidade,	 um	 episódio	 específico	 da	 novela,	 o	

qual	toca	no	tema	da	inveja	ao	inverso,	ou	seja,	mostra	o	triunfo	da	razão	e	da	vontade	

humanas	sobre	a	inveja.	

	

O	recorte	cronológico	especialmente	focalizado	nesta	tese	é	o	da	época	em	que	

foi	 escrita	 a	 novela,	 ou	 seja,	 meados	 do	 século	 XV	 –	 se	 bem	 que,	 tratando-se	 de	

acontecimentos	 imaginados	 em	 época	 anterior,	 algumas	 remissões	 se	 tornarão	

inevitáveis.	Como	recorte	espacial,	têm-se	toda	a	área	abrangida	pela	novela,	ou	seja,	

a	Catalunha	e	o	Norte	da	Itália,	a	França,	algumas	regiões	do	Império,	o	Mediterrâneo,	

a	Terra	Santa	e	o	Norte	da	África.		

	

3.	Metodologia	da	análise	

	

Na	 análise	 do	 conteúdo	 da	 novela,	 procurar-se-á	 seguir	 as	 normas	 da	 crítica	

interna	dos	textos,	respeitando	ao	máximo	sua	lógica	e	sua	interpretação	literal,	sem	

esquecer	os	 elementos	 simbólicos	e	 a	utilização	de	 recursos	e	 figuras	de	 linguagem,	

característicos	 de	 seu	 estilo.	 Nessa	 crítica,	 será	 utilizado	 basicamente	 o	 método	

interpretativo	exposto	por	Wolfgang	Kayser	 (1906-1960)	em	 Interpretación	y	Analisis	

de	 la	 Obra	 Literaria	 (Madrid:	 Editorial	 Gredos,	 1968),	 privilegiando	 a	 interpretação	

literal	 do	 texto,	 quando	 este	 está	 linearmente	 claro,	 considerando	 analogias	 e	

possíveis	 omissões	ou	distorções	propositais	 ou	 acidentais,	 e	 sobretudo	procurando,	

na	interpretação,	auxílio	na	consideração	do	contexto	em	que	a	obra	foi	escrita,	tanto	

no	que	diz	respeito	ao	tempo	e	local,	como	também	nas	referências	culturais	reveladas	

pelo	autor	e	manifestadas	pelos	personagens.	Tal	 contextualização	é	 indispensável	e	

sem	 ela	 qualquer	 interpretação	 forçosamente	 seria	 superficial	 e	 incorreria	 em	

simplificações	e	anacronismos.		

	

No	 tocante	 às	 falas	 dos	 dois	 cavaleiros	 invejosos	 que	 perseguiram	 Curial	 ao	

longo	 de	 toda	 a	 trama	 da	 novela,	 foi	 necessário	 um	 afastamento	 da	 interpretação	

textual,	na	perquirição	das	 reais	 intenções	dos	oradores,	 já	que	 seus	discursos	eram	

claramente	malevolentes	e	mais	procuravam	ocultar	do	que	revelar	a	realidade.	
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	No	 que	 diz	 respeito	 à	 análise	 das	 obras	 de	 arte	 que	 figuram	 no	 capítulo	 II,	

seguir-se-á	a	metodologia	proposta	por	Erwin	Panofsky	(1892-1968)	no	capítulo	2	de	

seu	livro	Significado	nas	Artes	Visuais	(São	Paulo:	Editora	Perspectiva,	1991,	p.	89ss.)	–	

ou	seja,	consideraremos	num	primeiro	momento	a	simples	descrição	das	 imagens	tal	

como	elas	 são	vistas,	nas	 suas	 formas,	 cores	e	demais	elementos	 constitutivos,	 e	na	

identificação	 factual	 do	 que	 está	 sendo	 apresentado;	 num	 segundo	 momento,	

analisaremos	 o	 significado	 convencional	 das	 imagens	 e	 dos	 elementos	 simbólicos	

presentes	na	obra;	e	num	terceiro	momento	procuraremos	identificar	o	conteúdo,	ou	

seja,	o	signficado	maior	da	obra,	para	isso	levando	em	conta	o	contexto	social,	político	

e	cultural	em	que	ela	foi	produzida,	assim	como	as	possíveis	 intenções	do	seu	autor.	

Naturalmente,	 como	o	 próprio	 Panofsky	 ressalva,	 essas	 três	 etapas	 são	 logicamente	

distintas,	se	bem	que	não	necessariamente	cronológicas	da	análise;	na	prática,	o	mais	

das	vezes	se	interpenetram	e	quase	se	confundem.	

	

Salvo	 referência	 expressa	 em	 sentido	 contrário,	 são	 de	 responsabilidade	 do	

autor	 desta	 tese	 as	 traduções	 para	 o	 português	 de	 trechos	 transcritos	 de	 obras	

publicadas	em	outras	línguas.	Nas	transcrições	textuais	extraídas	de	edições	bilíngues	

latim-castelhano	–	como	é	o	caso	das	numerosas	citações	da	Suma	Teológica	de	São	

Tomás	 de	 Aquino	 –	 foram	 sempre	 tomados	 como	 base	 os	 textos	 originais	 latinos,	

embora	com	eventual	apoio	de	sua	versão	castelhana.	
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Capítulo	I	–	Conceituação	e	psicologia	da	inveja	

	

	

A	 inveja	 desde	 os	 mais	 remotos	 tempos	 exerce	 grande	 papel	 na	 História	

humana.	Encontram-se	traços	dela	em	todas	as	épocas,	na	história	de	todos	os	povos.	

A	 inveja	 é	muito	 comum,	 tão	disseminada	que	absolutamente	 todas	 as	pessoas	 já	 a	

notaram...	nos	outros!	Mas	ninguém	reconhece	em	si	próprio	a	inveja,	o	mais	oculto	e	

dissimulado	dos	vícios	humanos.	

	

A	palavra	 inveja	provém	do	 latim	 invidia,	 substantivo	da	primeira	declinação,	

derivado	do	verbo	 invideo	 (invidere,	no	 infinitivo),	ao	pé	da	 letra,	“ver	em”.	Note-se,	

entretanto,	que	no	caso	o	prefixo	latino	In:	não	deve	ser	traduzido	pela	preposição	em,	

mas	pela	preposição	contra,	ou	pela	locução	prepositiva	em	oposição	a.	Invidere,	pois,	

significa	 “ver	 ao	 contrário”,	 “ver	 de	 má	 vontade”,	 “ver	 de	 modo	 mau”	 ou,	 mais	

livremente,	 “ver	 de	maus	 olhos”,	 projetando	 sobre	 o	 outro	 um	 olhar	malicioso	 que	

distorce	a	realidade.	Denomina-se	inveja	aquele	sentimento	malévolo	de	tristeza	pelo	

bem	alheio,	sentimento	esse	que	atormenta	e	mortifica	o	invejoso,	levando-o	a	ações	

censuráveis	 para	 privar	 o	 possuidor	 de	 seu	 bem.	 Em	 termos	muito	 gerais,	 esse	 é	 o	

significado	 de	 inveja,	 como	 se	 verá	 a	 seguir.	 Sendo	 o	 latim	 uma	 língua	 bastante	

sintética,	seus	vocábulos	frequentemente	eram	usados	em	acepções	que	variaram	ao	

longo	 dos	 séculos	 e	 de	 acordo	 com	 preferências	 estilísticas	 locais	 e	 pessoais	 dos	

autores	 que	 as	 utilizaram.	 	 Isso	 explica	 que	 a	 palavra	 invidia	 tenha	 sido	 usada	 em	

sentidos	muito	diversos	e	que	nem	sempre	o	vocábulo	latino	invidia	deva	ser	traduzido	

por	 inveja,	 podendo,	 conforme	 o	 caso,	 sê-lo	 por	 emulação,	 ciúmes,	 desejo	 intenso,	

competição,	concorrência,	disputa,	rivalidade	etc.	E	explica	também	que	várias	outras	

palavras	tenham	sido	usadas	para	por	autores	latinos	e	que,	numa	tradução	fiel	para	

nosso	 idioma,	 devam	 ser	 traduzidas	 por	 inveja.	 É	 o	 caso	 das	 palavras	 invidentia,	

obtrectatio,	aemulatio,	zelus,	zelotypia,	disputatio	e	livor.	Todas	elas	podem,	conforme	

o	contexto,	ser	traduzidas	adequadamente	por	inveja.	
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Vejamos	 dois	 léxicos	 latinos	 clássicos.	 Em	 primeiro	 lugar,	 o	 Novissimo	

Diccionario	Latino-Portuguez,	de	Francisco	Rodrigues	dos	Santos	Saraiva	(1834-1900):	

	

Invidia,	ae.	 ...	1)	 Inveja,	despeito,	odio;	a	 Inveja	 (personificada).	Ov.:	acção	
de	 recusar,	 avaresa;	 2)	 Inveja,	 despeito,	 odio	 (de	 que	 se	 é	 objecto);	
odiosidade;	 3)	 Desventura,	 desgraça	 infelicidade.	 1º.	 Imitatione	 digna,	 no	
invidia.	 CIC.	 Digna	 de	 imitação	 e	 não	 de	 inveja.	 Invidia	 ducum.	 MEP.	 A	
rivalidade	dos	generaes.	Intacta	invidia	media	sont.	LIV.	As	coisas	mediocres	
escapam	à	 inveja.	 Sine	 invidia	 dare.	MART.	Dar	 com	mãos	 largas.	 2º.	 Vive	
sine	 invidiâ.	OV.	Vive	a	coberto	da	 inveja.	 In:	 invidiâ	magna	erut.	PLIN.	Era	
objecto	de	muita	inveja.	Alicui	invidiam	facere.	LUC.	Invidiae	esse.	LIV.	Fazer	
alguem	odioso.	Illius	invidia.	CIC.	A	odiosidade	de	que	elle	é	objecto.	Invidia	
facti.	TAC.	A	odiosidade	d´uma	acção.	In:	invidiâ	esse.	SALL.	Invidiam	habere.	
CIC.	Sêr	odioso,	provocar	a	indignação.	Hi	sunt	invidiae	mores.	MART.	Estes	
costumes	 são	 para	 indignar.	 Orationis	 subire	 invidiam.	 CIC.	 Supportar	 a	
indignação	 causada	 por	 um	 discurso.	 Absit	 verbo	 invidia.	 LIV.	 Seja-me	
permittido	 dizel-o	 assim.	 3º.	 Invidia	 temporum.	 PLIN.	 A	 desgraça	 dos	
tempos.16			

	

	

Não	 muito	 diferente	 é	 o	 conteúdo	 do	 verbete	 “invidia”,	 do	 Magnum	 Lexicon	

Novissimum	Latinum	et	Lusitanum,	de	Manuel	José	Ferreira:17	

	
Invidia,ae.	F.	Cic.	A	 inveja,	o	pesar	do	bem	alhêo,	a	malevolencia.	 Invidiam	
habere:	Cic.	Estar	sujeito	á	inveja,	ou	malevolencia.	In:	invidia	esse:	Sall.	Ser	
odiado.	Invidiae	alieni	esse:	Liv.	Ser	causa	de	que	outro	seja	aborrecido.	Sine	
invidia	 dare:	 Mart.	 Dar	 voluntariamente.	 Absit	 verbo	 invidia:	 Liv.	 Não	 vos	
aggraveis	 do	 que	 digo;	 não	 vos	 escandaliseis.	 In:	 invidia	 est	 virtus:	 Cic.	 A	
inveja	he	inimiga	da	virtude.	

	

Do	 latim	 invidia	 provieram	 vocábulos	 cognatos	 nos	 idiomas	 neolatinos:	 no	

português,	inveja	(ou	enveja,	forma	arcaica),	no	catalão	enveja,	no	castelhano	envidia	

(ou	invidia,	mais	usada	em	algumas	regiões	da	Espanha),	no	francês	envie,	no	italiano	

invidia.	No	inglês,	usa-se	a	palavra	cognata	envy,	assimilada	pelo	idioma	britânico	por	

influência	franco-normanda.	No	alemão,	usa-se	o	substantivo	Neid,	de	raiz	não-latina.	

																																																													
16	Op.	cit.	Rio	de	Janeiro/Paris:	Garnier	Livreiro-Editor,	3ª.	ed.,	s/d.	
17	 O	 título	 completo	 da	 obra:	 “Magnum	 Lexicon	 Novissimum	 Latinum	 et	 Lusitanum	 	 ad	 Plenissimam	
Scriptorum	 Latinorum	 Interpretationem	 Accommodatum	 Celeberrimorum	 Eruditissimorumque	
Philologorum	Lucubrationibus	Depromptum	ad	Normam	Praecipue	Magni	Lexici	Latini	et	Lusitani	RR.	PP.	
MM.	Fr.	Emmanuelis	Pinii	Cabralii	et	Josephi	Antonii	Ramalii	ex	Lexicis	Vero	Gesnerii,	Forcellini,	Noltenii,	
Ainsworthi,	 Wailly,	 Noelii	 et	 Aliorum	 valde	 Locupletatum,	 Correctum,	 et	 In:	 Novam	 Prorsus	 Formam	
Redactum	opera	et	studio	EMMANUELIS	JOSEPHI	FERREIRA.	Paris:	Apud	V[idu]am	J.	P.	Aillaud,	Guillard	
et	Sociis,	Brasiliensium	Imperatoris,	Lusitanorumque	Regis	Bibliopolas,	1833.	
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Em	 todos	 esses	 idiomas,	 com	 ligeiras	 variantes,	 o	 sentido	 do	 termo	 é	 o	 mesmo,	 e	

significa	a	tristeza	mórbida	pelo	bem	alheio.18	

	

	
1.	Universalidade	e	antiguidade	da	inveja	

	

Não	somente	nessas	línguas	europeias	aqui	referidas,	mas	nos	idiomas	de	todo	

o	 planeta	 também	 se	 encontram	 palavras	 de	 sentido	 praticamente	 idêntico,	 pois	 a	

inveja	 é	 universal,	 profundamente	 entranhada	 nos	 costumes	 humanos	 de	 todos	 os	

povos,	 em	 todos	os	 lugares,	desde	os	 tempos	mais	 remotos.	Desde	que	existe	o	 ser	

humano,	existe	a	inveja.	E,	numa	ótica	religiosa	–	como	a	que	prevalecia	ao	tempo	em	

que	 a	 novela	 Curial	 e	 Guelfa	 foi	 escrita	 –	 a	 inveja	 é	 até	 mesmo	 anterior	 à	 história	

humana.	Por	ser	uma	paixão	de	natureza	 intelectiva,	pode	ser	vivida	e	praticada	por	

puros	espíritos,	sem	a	necessidade	de	intermediação	dos	sentidos.19	Assim,	já	antes	da	

Criação	da	Humanidade	podia	haver	inveja	entre	os	espíritos	angélicos,	e	foi	por	inveja	

que	 Lúcifer	 se	 revoltou	 contra	Deus.20	A	 inveja	do	diabo	em	 relação	à	obra	de	Deus	

																																																													
18	 Cfr.,	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 português:	 CALDAS	 AULETE,	 Francisco	 Júlio	 de.	 Diccionario	
Contemporaneo	 da	 Lingua	 Portugueza	 (Lisboa:	 1881,	 verbete	 “Inveja”);	 CANDIDO	 DE	 FIGUEIREDO,	
Antonio.	 Novo	 Diccionário	 da	 Língua	 Portuguesa	 (Lisboa:	 Portugal-Brasil,	 1922,	 verbete	 “Inveja”);	
FREIRE,	 Laudelino.	Grande	 e	Novíssimo	Dicionário	 da	 Língua	 Portuguesa	 (Rio	 de	 Janeiro:	 Livraria	 José	
Olympio	 Editora,	 1954,	 vol.	 III,	 verbete	 “Inveja”);	 FERREIRA,	 Aurélio	 Buarque	 de	 Holanda.	 Novo	
Dicionário	 da	 Língua	 Portuguesa	 (Rio	 de	 Janeiro:	 Editora	 Nova	 Fronteira,	 1975,	 verbete	 “Inveja”);	 no	
castelhano,	REAL	ACADEMIA	ESPAÑOLA.	Diccionario	de	la	Lengua	Española	(Madrid:	21a.	edición,	1992,	
verbetes	 “Envidia”	 e	 “Envidiar”);	 MOLINER,	 María.	 Diccionario	 de	 uso	 del	 español	 (Madrid:	 Editorial	
Gredos,	1981,	verbete	“Envidia”);	Enciclopedia	Universal	Ilustrada	Europeo-Americana	(Madrid:	Espasa-
Calpe,	1926,	vol.	XX,	verbete	“Envidia”);	no	catalão,	TORRAS	 I	RODERGAS,	Josep;	SAGRISTÀ	I	ARTIGAS,	
Marc	 (caps	 de	 redacció).	Diccionari	 Català-Castellà.	 (Barcelona:	 Enciclopèdia	 Catalana,	 2007,	 verbete	
“Enveja”);	no	francês,	Nouveau	Petit	Larousse	Illustré	(Paris:	Librairie	Larousse,	1951,	verbetes	“Envie”	e	
”Envier”);	 no	 italiano,	 DEVOTO,	 Giacomo;	 OLI,	 Gian	 Carlo.	Vocabolario	 Illustrato	 della	 Lingua	 Italiana	
(Milano:	 Casa	 Editrice	 Felice	 Le	 Monnier	 e	 Selezione	 dal	 Reader´s	 Digest,	 1967,	 verbetes	 “Invidia”	 e	
“Invidiare”);	 no	 inglês,	 The	 New	 Webster	 Encyclopedic	 Dictionary	 of	 the	 English	 Language	 (Chicago:	
Consolidated	Book	Publishers,	1970,	verbete	“Envy”);	no	alemão,	a	inveja	é	designada	pelo	substantivo	
Neid,	 com	sentido	 idêntico	ao	dos	 idiomas	neolatinos	 (Duden	–	Das	grosse	Wörterbuch	der	deutschen	
Sprache	(Mannheim:	Bibliographisches	Institut,	Dudenverlag,	1978,	verbete	“Neid”).		
19	“Sabemos	que	os	espíritos	 imundos	caídos	do	céu	etéreo	vagam	entre	o	céu	e	a	terra;	e	tanto	mais	
eles	invejam	os	corações	humanos	que	ascendem	aos	bens	celestiais	quanto,	em	consequência	de	sua	
imundície,	 foram	 de	 tais	 bens	 privados”	 (SS.	 GREGORIUS	 I	MAGNUS	Moralium	 Libri	 Sive	 Expositio	 In:	
Librum	 Beati	 Job	 Pars	 I,	 Patrologiae	 Cursus	 Completus,	 Série	 Latina,	 tomus	 LXXVI.	 Paris:	 J.-P.	 Migne,	
1849,	coluna	590).	
20	“Como	caíste	do	céu,	ó	astro	brilhante,	que	ao	nascer	do	dia	tanto	brilhavas?	Como	caíste	por	terra,	tu	
que	 ferias	as	nações,	que	dizias	no	 teu	coração:	Subirei	ao	céu,	estabelecerei	o	meu	 trono	acima	dos	
astros	 de	Deus,	 sentar-me-ei	 sobre	 o	monte	 da	 aliança,	 situado	 aos	 lados	 do	 aquilão.	 Sobrepujarei	 a	
altura	das	nuvens,	serei	semelhante	ao	Altíssimo.	E,	contudo,	 foste	precipitado	no	 inferno,	até	o	mais	
profundo	dos	abismos”	(Is	14,	12-15).	
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também	esteve	na	origem	do	Pecado	Original,	tal	como	afirma	textualmente	o	Livro	da	

Sabedoria:	 “Deus	 criou	o	homem	 imortal,	 e	o	 fez	à	 sua	 imagem	e	 semelhança.	Mas,	

por	inveja	do	demônio,	entrou	no	mundo	a	morte;	e	experimentam-na	os	que	são	do	

partido	 dele”	 (Sb	 2,23-25).	 	O	modo	 como	 a	 serpente	 tentou	 Eva,	 de	 acordo	 com	o	

Gênesis,	 foi	 precisamente	 despertando	 nela	 um	 sentimento	 de	 inveja	 em	 relação	 a	

Deus,	pois	lhe	assegurou	que,	se	comesse	do	fruto	proibido,	ela	e	Adão	seriam	“como	

deuses”	 (“eritis	 sicut	dii”	 -	Gn	3,5).	Consumado	o	Pecado	Original	e	exilado	primeiro	

casal	para	a	terra,	desde	logo	manifestou-se	a	inveja.	Foi	um	sentimento	de	inveja	que	

esteve	na	raiz	do	primeiro	crime	de	morte,	de	Caim	contra	seu	irmão	Abel	(Gn	4,1-16).	

E,	a	partir	daí,	a	 inveja	sempre	exerceu	seu	papel	ao	 longo	dos	tempos,	em	todas	as	

sociedades	humanas.21	

	

Ser	 visado	 e	 vitimado	 pelos	 invejosos	 é	 sina	 que	 persegue	 implacavelmente	

quem	 tem	 sucesso,	 em	 qualquer	 área	 de	 atividades.	 Enquanto	 for	 vivo,	 o	 vencedor	

sempre	 terá	 que	 levar	 consigo	 a	 incômoda	 companhia	 dos	 invejosos.	 Assim	 já	 o	

registrou	 Horácio	 (65-8	 a.C.),	 em	 carta	 a	 seu	 amigo	 Augusto,	 falando	 de	 Hércules:	

“Quem	venceu	a	hidra	terrível	e	em	esforço	fatal	submeteu	monstros	célebres,	notou	

que	só	se	vence	a	inveja	finda	a	vida.”22		

	

Cabe	agora	aprofundarmos	um	pouco	mais	o	conceito	de	 inveja	e,	ao	mesmo	

tempo	traçar	o	que	se	pode	designar	como	a	psicologia	da	 inveja,	ou	a	psicologia	do	

invejoso.	
																																																													

21	 “Na	história	política	das	nações	 vislumbra-se,	 a	 cada	passo,	 a	 ação	da	 inveja,	 quer	declarada,	 quer	
subterrânea	 e	 inconfessada.	 Mesmo	 quando	 na	 base	 dos	 acontecimentos	 não	 existe	 a	 inveja,	 esta	
aparece,	quase	sempre,	a	agravar	as	rivalidades,	a	excitar	os	ódios,	a	provocar	ou	prolongar	as	guerras”	
(A	Psicologia	da	Inveja.	Porto:	Editorial	Domingos	Barreira,	s/d,	p.	132).	Essa	obra,	publicada	na	década	
de	1950	pelo	professor,	educador	e	polígrafo	português	Mário	Gonçalves	Viana	(1900-1977),	é	notável	
pela	erudição	documental	e	pela	profundidade	de	análise.	Quase	todos	os	livros	publicados	nas	últimas	
décadas	 em	 língua	 portuguesa	 sobre	 a	 inveja	 pagam	 tributo	 a	 essa	 obra	 fundamental,	 embora	 nem	
todos	tenham	a	honestidade	de	reconhecê-lo.	Foi	ela	de	grande	utilidade	para	a	redação	do	presente	
capítulo.	Mário	Gonçalves	Viana	escreveu	numerosas	obras	de	Psicologia,	de	Pedagogia,	de	História	e	
Literatura.	 	 Ver,	 a	 respeito,	 PINTASSILGO,	 Joaquim.	 “Uma	 reflexão	 entre	 o	 passado	 e	 o	 presente:	 os	
contributos	do	pedagogo	português	Mário	Gonçalves	Viana”.	Revista	Educação	em	Foco	-	Faculdade	de	
Educação	 -	 Universidade	 Federal	 de	 Juiz	 de	 Fora–MG,	 v.	 22,	 n.	 2,	 mai./ago.	 2017,	 disponível	 em:	
https://educacaoemfoco.ufjf.emnuvens.com.br/edufoco/article/view/3321	–	acesso	a	22/out/2016.	
22	 “Qui	 contudit	 hydram	 notaque	 fatali	 portenta	 labore	 subegit,	 comperit	 inuidiam	 supremo	 fine	
domari”	 (Epistula	 ad	 Augustum,	 2,1	 11-12,	 em:	 HORACIO.	 Epístolas:	 libros	 I-II.	 Estudio	 introductorio,	
versión	latinizante	y	notas	de	Tarcisio	Herrera	Zapién.	Cidade	do	México:	UNAM,	1986.)	
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2.	Uma	tristeza	mórbida	e	autodestrutiva	

	

A	 inveja,	 em	 última	 análise,	 é	 a	 tristeza	 malsã,	 malfazeja,	 doentia	 e	 até	

patológica	 que	 alguém	 sente	 pelo	 fato	 de	 outra	 pessoa	 ser	 ou	 ter	 algo	 que	 ele	

desejaria	 ser	 ou	 possuir.	 Ver	 outros	 realizarem,	 ou	 pelo	 menos	 aparentarem	 que	

realizam	 sonhos	 que	 ele	 próprio	 não	 conseguiu	 realizar,	 causa-lhe	 um	 tormento	

indizível.	O	invejoso	se	sente	agredido,	injustiçado,	malferido	em	seu	amor	próprio;	e	

parte	 para	 o	 ataque.	 Mesmo	 sabendo	 que	 jamais	 alcançará	 aquele	 bem	 ou	 aquela	

situação,	quer	fazer	tudo	para	privar	o	outro	daquilo	que	lhe	falta.	O	esforço	que	faz	

para	privar	o	outro	de	seu	bem	é	muitas	vezes	maior	e	mais	desgastante	do	que	 lhe	

custaria	alcançar	por	si	mesmo	o	bem	ambicionado.	O	invejoso	renuncia	ao	progresso	

individual	e	ao	sucesso,	renuncia	a	sua	plena	realização	humana,	porque	aplica	todo	o	

seu	potencial	de	ação	na	busca	estéril	e	infrutífera	da	infelicidade	alheia.	

	

A	 inveja	 é	 um	 sentimento	 autodestrutivo,	 tremendamente	 torturante,	 que	

impede	 a	 alma	 de	 aproveitar	 o	 bem	que	 já	 possui	 e,	muitas	 vezes,	 de	 dar	 o	 devido	

valor	a	si	mesma.23	Nesse	sentido,	a	inveja	esteriliza	a	alma	do	invejoso,	se	bem	que,	

paradoxalmente,	 lhe	 confira	 uma	 extraordinária	 criatividade	 e	 capacidade	 de	 ação	

para	prejudicar,	muitas	vezes	de	forma	sutil	e	refinada,	o	alvo	de	sua	sanha.	

	

O	 invejoso	 deixa	 de	 aproveitar	 o	 que	 já	 tem,	 para	 correr	 atrás	 do	 que	 outro	

possui,	mesmo	sabendo	que	talvez	nunca	o	alcançará.	Essa	atitude	paradoxal	é	objeto	

de	uma	expressiva	fábula	atribuída	a	Esopo	(que	se	supõe	ter	vivido	aproximadamente	

entre	fins	do	século	VII	a.C.	e	meados	do	século	VI	a.C.),	sobre	um	cão	que	atravessava	

um	rio	a	nado,	 levando	um	pedaço	de	carne	preso	na	boca.	Ao	olhar	para	baixo,	viu	

sua	 imagem	 refletida	 na	 água,	 e	 imaginou	 tratar-se	 de	 outro	 cão,	 que	 por	 sua	 vez	

																																																													
23	Na	realidade,	a	inveja	é	por	princípio	infensa	a	qualquer	valor;	ela	é	destruidora	de	quaisquer	valores,	
sejam	 eles	 da	 pessoa	 invejada,	 sejam	 do	 próprio	 invejoso.	 “A	 inveja	 é,	 em	 suma,	 a	mais	 completa	 e	
acabada	modalidade	 de	 conduta	 destrutiva	 e	 predadora,	 porque	 da	 sua	 ação	 ninguém	 se	 aproveita,	
nem	o	próprio	invejoso	que	momentaneamente	saciado	em	seu	apetite	iconoclástico,	parte	incontinenti	
na	busca	de	novos	alvos	contra	os	quais	assestar	suas	baterias	axiocidas	(valemo-nos	da	palavra	grega	
axio=valor	 e	 da	 palavra	 latina	 cida=que	 mata,	 derivada	 de	 caedere	 ou	 cadere,para	 cunhar	 este	
neologismo,	com	o	significado	de	que	mata	ou	destrói	valores,	a	nosso	ver	abrangentemente	expressivo	
das	consequências	da	ação	da	inveja)”.	(GÓES,	Joaci.	A	inveja	nossa	de	cada	dia:	como	lidar	com	ela.	Rio	
de	Janeiro:	Topbooks	Editora,	2004,	p.	38).	
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abocanhava	um	pedaço	de	carne	que	lhe	pareceu	ainda	maior	que	o	seu.	Invejando	o	

outro,	o	cachorro	tentou	abocanhar	a	carne	do	outro...	e	com	isso	perdeu	a	carne	que	

ele	próprio	levava	bem	segura	entre	os	dentes.	Perdeu,	assim,	ambos	os	bocados;	um	

deles	 porque	 não	 existia,	 e	 o	 outro,	 bem	 real,	 porque	 o	 soltou,para	 correr	 atrás	 de	

uma	ilusão.24	

	

O	invejoso	se	atormenta	porque	vê	outros	na	posse	de	bens	ou	vantagens	que	

ele	 deseja	 e	 não	 tem;	 em	 lugar	 de	 admirar	 desinteressadamente,	 mortifica-se	

interiormente,	atribuindo	ao	outro	a	própria	carência;	passa,	então,	a	odiar	o	outro	e	a	

fazer	tudo	quanto	está	ao	seu	alcance	para	privá-lo	daquilo	que	não	tem;	alegra-se	e	

toma	como	vitória	pessoal,	quando	algum	insucesso	atingiu	a	pessoa	invejada.		

	

A	 inveja	é	um	sentimento	muito	comum,	presente	em	todo	o	relacionamento	

humano.	É	facilimamente	detectável	nos	outros,	mas	dificilimamente	reconhecida	pelo	

invejoso,	que	nunca	a	confessa	diante	dos	demais	e	mesmo	interiormente,	no	tribunal	

da	 própria	 consciência,	 quase	 nunca	 a	 reconhece.	 Normalmente	 o	 invejoso	 nega	

peremptoriamente	ter	inveja,	mas	é	capaz	de,	com	ou	sem	razão,	detectar	a	inveja	em	

toda	a	gente	à	sua	volta.	

	

Numa	 abordagem	 psicológica,	 sabe-se	 que	 a	 inveja	 geralmente	 aflige	mais	 a	

pessoas	 de	 baixa	 autoestima,	 inseguras,	 frustradas	 e	 descontentes	 consigo	mesmas.	

Precisam	encontrar	fora	de	si	uma	explicação	para	seu	fracasso	existencial.	O	sucesso	

de	outras	pessoas	do	seu	ambiente	lhes	parece	a	evidente	causa	dos	seus	dissabores.	

Daí	 para	 verem	 nos	 outros	 inimigos	 e,	 em	 atitude	 de	 quem	 apenas	 se	 defende,	

partirem	para	um	insidioso	ataque,	é	apenas	um	passo.	

	

																																																													
24	ESOPO,	Fábulas	Completas.	(tradução	direta	do	grego,	introdução	e	notas:	Neide	Cupertino	de	Castro	
Smolka).	São	Paulo:	Editora	Moderna,	1995,	p.	105.	Na	versão	latina	clássica,	em	prosa	como	no	original,	
utilizada	pela	Saint	Peter´s	School	de	Londres	(Fabularum	Aesopearum	Delectus	ex	variorum	interpretum	
versionibus	 desumptus	 in	 usum	 Scholae	 Regiae	 Westmonasteriensis),	 Oxford:	 E	 Typographeo	
Clarendoniano,	 1819,	 p.	 56-57).	 A	 versão	 latina	 poetizada	 por	 Fedro	 (c.	 14	 a.C.-c.	 50	 d.C.),	 intitulada	
“Canis	 per	 fluvium	 carnem	 ferens”,	 pode	 ser	 encontrada	 em	 Phaedri	 Fabularum	 Libri	 Quinque	 cum	
Fabellis	Novis.	Edição	a	cura	de	J.-I.	Roquete,	Paris/Lisboa:	Aillaud	&	Cie.,	1836,	p.	6-7.	
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Pessoas	 de	 bem	 com	a	 vida,	 contentes	 com	a	 própria	 situação,	 são	 em	geral	

mais	imunes	ao	sentimento	de	inveja.	São	pessoas	que	se	contentam	com	o	que	são	e	

possuem,	não	tendo	o	hábito	de	se	comparar	aos	demais.	Isso	lhes	dá	uma	segurança	

e	uma	tranquilidade	interior	que,	acima	de	tudo,	acima	até	mesmo	do	próprio	sucesso,	

é	o	que	os	 invejosos	à	sua	volta	mais	 invejam,	precisamente	porque	sentem	que	é	o	

que	lhes	falta.	

	

A	inveja	consiste	na	deformação	de	um	sentimento	que,	na	sua	origem,	é	de	si	

legítimo:	o	verdadeiro	amor	de	cada	qual	por	si	mesmo.	Esse	sentimento	legítimo	está	

na	 origem	 de	 toda	 forma	 de	 progresso	 e	 aprimoramento	 humano.	 Mas,	 quando	

exacerbado	e	envenenado	pelo	amor	próprio,	transforma-se	em	algo	perigoso.		

	

O	invejoso	geralmente	inveja	alguém	do	seu	meio	familiar	ou	social,	alguém	de	

igual	 condição	parecida	com	a	 sua	e	que	pode	por	 isso	mesmo	considerar	 como	um	

rival	ou	competidor.	Só	muito	raramente	o	invejado	é	pessoa	distante	ou	colocada	na	

escala	humana	em	posição	muito	superior	à	do	invejoso.	Tal	característica	já	foi	notada	

na	Grécia	Antiga	por	Aristóteles:	

É	evidente	também	por	quais	razões	se	sente	inveja,	contra	quem	e	em	que	
estado	 de	 ânimo,	 se	 é	 verdade	 que	 a	 inveja	 é	 certo	 pesar	 pelo	 sucesso	
evidente	dos	bens	já	referidos,	em	relação	aos	nossos	iguais,	não	visando	ao	
nosso	 interesse,	 mas	 por	 causa	 deles.	 Tais	 pessoas,	 com	 efeito,	 sentirão	
inveja	 das	 que	 são	 iguais	 a	 ela	 ou	 parecem	 sê-lo.	 Chamo	 iguais	 aos	
semelhantes	em	nascimento,	parentesco,	 idade,	hábito,	 reputação	e	bens.	
São	igualmente	invejosos	aqueles	a	quem	pouco	falta	para	possuírem	tudo	
(por	isso	os	que	fazem	grandes	coisas	e	os	felizes	são	invejosos),	pois	crêem	
que	todos	tentam	arrebatar	o	que	lhes	pertence.	E	os	que	obtêm	distinções	
especiais	por	alguma	razão	(...).	É	evidente	também	de	que	pessoas	se	tem	
inveja,	pois	 isso	já	foi	exposto	conjuntamente:	com	efeito,	 inveja-se	os	que	
estão	próximos	pelo	tempo,	lugar,	idade,	fama	[e	nascimento].25	

3.	Características	da	inveja	

	

Embora	 onipresente	 e	 facilmente	 notada,	 a	 inveja	 é	 secreta,	 inconfessável	 e	

profundamente	 vergonhosa.	 Nem	 para	 si	 próprio,	 no	 íntimo	 da	 sua	 consciência,	 o	

invejoso	admite	sê-lo.	

																																																													
25	ARISTÓTELES.	Retórica	das	Paixões	(introdução,	notas	e	tradução	do	grego:	Isis	Borges	B.	da	Fonseca).	
São	Paulo:	Martins	Fontes,	2000,	p.	68-69.	
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Ela	 é	 profundamente	 relacionada	 com	 a	 tristeza,	 nutre-se	 da	 amargura	 e	 da	

frustração	e,	por	sua	vez,	é	causa	de	maior	amargura	e	frustração.	O	objeto	direto	do	

invejoso	é	algo	que	ele	vê	em	outra	pessoa,	e	que	desejaria	muito	possuir,	mas	sabe	

que	não	pode.	O	objeto	indireto	do	invejoso	é	a	outra	pessoa,	possuidora	da	coisa	ou	

da	 condição	 invejada,	 pessoa	 essa	 que	 se	 lhe	 afigura	 como	 a	 única	 causa	 da	 sua	

carência.	Mais	uma	vez,	nota-se	uma	curiosa	reversibilidade:	objeto	direto	e	 indireto	

se	alternam	no	 foco	de	atenção	do	 invejoso.	A	pessoa	 invejada	acaba	se	 tornando	o	

foco	direto	da	atenção	e	do	ódio	do	invejoso.26	

	

A	 inveja	 é	 dolorosa,	 porque	 vem	 sempre	 acompanhada	 de	 uma	 sensação	

extremamente	 cruel	 de	 inferioridade,	 de	 insuficiência	 irremediável.	 Ao	 invés	 de	

procurar	 superar	 essas	 carências	 desenvolvendo	 outros	 campos	 em	 que	 poderia	

perfeitamente	 realizar-se,	 o	 invejoso	 assume	uma	posição	 autopunitiva	 lancinante.27	

Nem	os	mais	 cruéis	 tiranos	 conseguem	excogitar	um	 tormento	pior	que	o	da	 inveja,	

como	escreveu	Horácio:	“O	invejoso	se	consome	nos	fartos	bens	alheios;	pena	maior	

não	criaram	os	tiranos	sículos	do	que	a	inveja”.28		

	
	

A	 inveja	 é	 permanente.	 Nisso	 se	 diferencia	 de	 outras	 paixões,	 que	 atuam	de	

modo	intermitente.	A	inveja,	além	de	torturar,	tortura	de	modo	contínuo	e	sem	alívio.	

Ela	 é,	 ademais,	 ou	 pelo	 menos	 tende	 a	 ser	 obsessiva.	 Passa	 a	 ser	 o	 único	 foco	 de	

atenção	do	invejoso,	que	se	esquece	de	outras	coisas	mais	importantes	e	úteis	para	si	

próprio	e	passa	a	girar	em	torno	daquele	pensamento	obsessivo	e	norteador	de	todos	

os	 seus	atos.	Em	consequência,	passa	a	direcioná-los	com	vistas	a	desejar	e,	 sempre	

que	possível,	atrair	males	sobre	a	pessoa	invejada.	Quando	consegue	algum	pequeno	

																																																													
26	A	transmutação	da	inveja	para	o	ódio	e	a	relação	de	reversibilidade	e	mútua	realimentação	que	têm	
essas	duas	paixões	 foi	objeto	de	uma	pequena	obra	moral	escrita	por	Plutarco	 (46-120):	De	 invidia	et	
odio	(in	Moralia	I.	Pordenone:	Biblioteca	dell´Imagine,	1989,	p.	454-469).	
27	“A	pessoa	invejosa	leva	em	seu	coração	um	verme	que	a	rói,	um	veneno	que	a	consome	lentamente	e	
em	 segredo.	 O	 invejoso	 é	 seu	 próprio	 carrasco;	 seu	 vício	 o	 torne	 triste	 e	 melancólico,	 arranca-lhe	
lágrimas	 e	 o	 leva	 até	 ao	 desespero”	 (ROYO	 MARÍN	 OP,	 Antonio.	 Teología	 de	 la	 Caridad.	 Madrid:	
Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	1963,	p.	565).		
28	 “Inuidus	 alterius	 macrescit	 rebus	 opimis;	 inuidia	 Siculi	 non	 inuenere	 tyranni	 maius	 tormentum.”	
(Epistula	ad	Lolium,	1,2,	57-59,	em:	HORACIO,	op.	cit.)	
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sucesso,	sente	uma	forma	de	alegria,	mas	esta	é	ilusória	e	apenas	alimenta	ainda	mais	

aquele	sentimento	torturante.	Essa	alternância	de	prazer	e	dor	confere,	à	 inveja,	um	

caráter	que	tem	analogia	com	o	sadomasoquismo.	

	

A	 língua	alemã	possui	uma	palavra	específica	(Schadenfreude)	para	designar	o	

sentimento	de	prazer	que	sente	o	invejoso	quando	vê	a	pessoa	invejada	se	dar	mal	em	

alguma	coisa.	Ao	pé	da	letra,	significa	“alegria	pelo	dano”	e	é	traduzível,	para	o	inglês,	

como	 “malicious	 joy”.	 É	 algo	 como	 o	 “bem	 feito!”	 do	 português	 atual.	 É	 um	

sentimento	de	falsa	alegria,	algo	que	alivia	um	pouco	a	tensão	psicológica	do	invejoso,	

sem	no	entanto	atender	suficientemente	sua	paixão	e,	pelo	contrário,	estimulando-a	e	

conduzindo-a	a	nova	e	ainda	mais	forte	tensão.	É	precisamente	uma	forma	de	alegria	

ilusória	 e	 falsa,	 à	maneira	 da	que	 São	 Tomás	de	Aquino	 considerou	 como	 “gaudium	

phantasticum”.29	 Como	 em	 outras	 línguas	 não	 existe	 uma	 palavra	 específica	 para	

designar	 essa	 falsa	 alegria	 do	 invejoso	 que	 é,	 no	 entanto,	 tão	 universal,	 a	 palavra	

alemã	Schadenfreude	é	utilizada	em	muitos	países,	pelos	estudiosos	da	inveja.30	

	

A	 inveja	 é	 um	 sentimento	 racional	 puramente	 intelectivo,	 se	 bem	 que	 atue	

sobre	 o	 corpo,	 estimulando	 alterações	 hormonais	 que	 provocam	 reações	 físicas	

variáveis,	 as	 quais	 podem	até	mesmo	 somatizar-se,	 causando	doenças.31	Um	estudo	

																																																													
29	 A	 expressão	 “gaudium	 non	 verum	 sed	 phantasticum”	 foi	 utilizada	 por	 São	 Tomás	 de	 Aquino	 nos	
comentários	que	escreveu	às	sentenças	de	Pedro	Lombardo,	quando	indagou	se	almas	já	condenadas	ao	
Inferno	podiam	ser	beneficiadas	por	sufrágios	que	na	Terra	outras	pessoas	oferecessem	por	elas;	essas	
almas	tomam	conhecimento	do	fato	de	estarem	sendo	oferecidos	sufrágios	por	elas,	mas	daí	não	lhes	
decorre	benefício	real	algum,	pois	não	mais	têm	capacidade	de	recebê-los.	Tais	sufrágios,	por	isso,	não	
lhes	pode	causar	uma	alegria	real.	Da	mesma	forma	é	 ilusória	a	alegria	que	têm	os	demônios	quando	
conseguem	 induzir	 os	 homens	 ao	 pecado	 (“sicut	 et	 daemones	 gaudere	 dicuntur	 dum	 homines	 ad	
peccata	 pertrahunt,	 quamvis	 per	 hoc	 eorum	 poena	 nullatenus	 minuatur”).	 Consiste	 na	 mera	
constatação	de	um	 fato,	 que	não	produz	nenhum	prazer	 e	 não	 acarreta	nenhuma	diminuição	de	 sua	
pena.	(Sancti	Thomae	de	Aquino	Scriptum	super	Sententiis.	Lib.	4	dist.	45	q.	2	a.	2	qc.	1	ad	4.	Disponível	
em:	 	 http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-
1274,_Thomas_Aquinas,_Scriptum_super_Sententiis_IV,_LT_FR.pdf		–	acesso	a	23/jun/2018). 
30	CARVALHO,	Alexandre.	Inveja:	como	ela	mudou	a	história	do	mundo.	São	Paulo:	Leya	Editora,	2015,	p.	
15.		
31	 A	 Enciclopédia	 Espasa-Calpe	 assim	 descreve	 os	 efeitos	 fisiológicos	 da	 inveja:	 “una	 acción	
cardiovascular	que	se	 traduce	por	congojas	y	desarreglos	en	 la	nutrición	y	aun	por	 lesiones	viscerales	
microscópicas,	que	se	delatam	en	la	autopsia	por	atrofia	del	corazón,	raquitismo	en	los	vasos	y	palidez	
en	los	músculos;	es	que	los	accesos	de	la	envidia	dificultan	la	irrigación	sanguinea	e	impiden	los	cambios	
de	 elementos	 indispensables	 para	 una	 asimilación	 normal.	 Esto	 explica	 el	 color	 cetrino	 que	 suele	
vulgarmente	atribuirse	á	dicha	pasión,	en	los	que	domina,	y	que	se	diga	de	ella	que	deseca,	carcome	y	
hace	 tragar	 bilis.	 También	 afecta	 el	 cerebro,	 irritándolo,	 merma	 la	 tonicidad	 general	 y	 perturba	 las	



30	
	

efetuado	 no	 ano	 de	 2009	 em	 Tóquio,	 no	 Instituto	 Nacional	 de	 Ciência	 Radiológica,	

conseguiu	 localizar	 e	 identificar,	 por	 ressonância	 magnética,	 a	 região	 do	 cérebro	

humano	que	processa	os	sentimentos	invejosos;	trata-se	da	região	do	córtex	cingulado	

anterior,	parte	especialmente	sensível	do	cérebro	situada	logo	atrás	da	fronte,	na	qual	

também	 se	 processam	 as	 sensações	 de	 dor	 física.32	 Em	 outras	 palavras,	 ter	

sentimentos	de	inveja	é	uma	forma	alternativa	de	autotorturar-se.		

	

A	inveja	é	extremamente	industriosa	e	capaz	de	assumir	formas	muito	variadas.	

É	 extremamente	 versátil,	 adapta-se	 às	 pessoas,	 às	 circunstâncias,	 às	 variações	

temperamentais	 do	 invejoso,	 às	 condições	 e	 circunstâncias	 do	 meio	 social	 em	 que	

convivem	invejoso	e	invejado.	Os	pretextos	que	adota	o	invejoso	para	autojustificar-se		

no	seu	foro	interno,	ou	para	explicar	sua	conduta	diante	de	terceiros,	variam.	A	inveja	

é	 sempre	 dissimulada.	Mesmo	 quando	 externamente	 se	manifesta	 em	 atos	 visíveis,	

procura	esconder-se,	 sob	pretextos	variados.	Atua	de	modo	muito	variado,	 também.	

Pode	 atuar	 pelo	 silêncio,	 fingindo	que	não	 vê	 a	 qualidade,	 o	 valor	 ou	os	méritos	 da	

pessoa	 invejada.	 Pode	 afetar	 desdém	 ou	 indiferença,	 pode	 servir-se	 habilmente	 da	

ironia	para	menosprezar	a	pessoa	ou	a	 coisa	 invejada.	Pode	partir	para	o	ataque	de	

modo	mais	aberto,	pela	murmuração,	pela	maledicência,	pela	ridicularização,	de	modo	

a	indispor,	caluniar	e	armar	laços	e	armadilhas	para	a	pessoa	que	inveja.	

	

Ela	é	secreta,	inconfessável	e	profundamente	vergonhosa.	Nem	para	si	próprio,	

no	íntimo	da	sua	consciência,	o	invejoso	admite	sê-lo.	Acima	de	tudo,	o	que	teme	é	ser	

desmascarado.	 A	 inveja	 produz	 unicamente	 efeitos	 negativos;	 nenhum	 bem	

proporciona	ao	invejoso,	nenhuma	compensação	lhe	oferece.	Até	mesmo,	insista-se,	a	

alegria	 que	 sente	 quando	 vê	 que	 a	 pessoa	 invejada	 sofreu	 algum	 revés	 é	 ilusória	 e	

ainda	 mais	 tormento	 interno	 lhe	 produz.	 Nisso,	 a	 inveja	 se	 diferencia	 de	 todos	 os	

outros	pecados	capitais,	que	algum	prazer	real	proporcionam	ao	pecador.33	

																																																																																																																																																																																			
funciones	 del	 tubo	 digestivo.	 (Cf.	 Ch.	 Vidal,	 Religion	 et	 médecine	 (París)”	 (Enciclopedia	 Universal	
Ilustrada	Europeo-Americana.	Verbete	“Envidia”.)	
32	TAKAHASI,	Hideko		et	al.	”When	Your	Gain	Is	My	Pain	and	Your	Pain	Is	My	Gain:	Neural	Correlates	of	
Envy	and	Schadenfreude”.	In:	Science.	Instituto	Nacional	de	Ciência	Radiológica	de	Tóquio,	2009.	
33	“O	soberbo	aprecia	a	distância	que	as	pessoas	mantêm	diante	dele.	O	avarento	deixa	de	ser	abordado	
por	pessoas	que	sabem	não	poder	contar	com	ele.	O	luxurioso	passa	a	ter	na	sua	lascívia	uma	atração	
adicional.	 O	 iracundo	 impõe-se	 pelo	 temor.	 O	 glutão	 insaciável	 pode	 ser	 um	 estímulo	 para	 os	 seus	
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É	curioso	que	muita	gente	consegue	admitir	fraquezas	e	culpas	sem	abalar	sua	

autoestima.	 Até	 mesmo	 criminosos,	 ao	 confessar	 seus	 crimes	 e	 quando	 detalham	

pormenores	 de	 seus	malfeitos,	 não	 escondem	 uma	 profunda	 autocomplacência.	 De	

certa	forma	se	sentem	realizados...	Mas	o	invejoso	jamais	se	reconhece	como	tal.	Por	

quê?	 Porque	 fazê-lo	 significaria	 reconhecer	 sua	 irremediável	 inferioridade,	

precisamente	em	relação	a	quem	lhe	parece	o	pior	de	seus	inimigos	e	a	causa	de	todos	

os	seus	males,	ou	seja,	a	pessoa	invejada.	Sua	autoestima	não	o	suporta.34	

	

Na	 literatura,	 tanto	 religiosa	 como	 laica	 de	 todos	 os	 tempos,	 assim	 como	 na	

cultura	popular,	nos	contos	de	fadas,	no	folclore	e	nos	provérbios	de	todas	as	partes,	

sempre	 a	 inveja	 foi	 condenada	 severamente	 e	 sempre	 o	 invejoso	 foi	 apresentado	

como	personagem	repugnante	e	desprezível.	

	

4.	Algumas	distinções	que	devem	ser	feitas	

	

A	 inveja	 se	 distingue	 do	 ciúme,	 da	 cobiça	 ou	 ambição,	 da	 emulação	 ou	

competividade,	 da	 admiração.	 Todos	 esses	 são	 conceitos	 que	 em	alguma	medida	 se	

aproximam	da	inveja,	mas	não	se	confundem	com	ela.		

	

Ciúme	é	o	medo	mórbido	de	perder	algo	que	já	se	possui;	quando	esse	medo	se	

transforma	 em	 ódio	 e	 em	 desejo	 de	 prejudicar	 a	 pessoa	 que	 se	 imagina	 estar	 a	

ameaçar	 a	 tranquila	 posse	 daquele	 bem,	 aproxima-se	 perigosamente	 da	 inveja.	 O	

ciumento	 teme,	 por	 insegurança,	 perder	 algo	 que	 já	 tem,	 enquanto	 o	 invejoso	 se	

atormenta	porque	não	 tem	algo	que	 vê	outra	pessoa	 ter.	 São	 ambos	pusilânimes,	 o	

																																																																																																																																																																																			
potenciais	anfitriões.	O	preguiçoso	só	é	convocado	quando	a	tarefa	a	cumprir	não	demanda	esforço.	A	
publicidade	é	o	tendão	de	Aquiles	da	inveja.	Uma	vez	descoberta,	perde	sua	força.	(...)	O	orgulhoso	tem	
reais	qualidades	e	é	autoconfiante;	o	avaro	é	dotado	de	ambição,	austeridade	e	disciplina	para	poupar;	
o	 lascivo	 é	 dotado	 de	 ternura	 e	 vitalidade;	 o	 irascível	 tem	 força	 e	 coragem,	 o	 glutão	 é	 saudável	 e	
pródigo;	 o	 ocioso	 é	 elitista	 e	 criativo.	 Mas	 a	 inveja	 não	 possui,	 nem	 sequer	 levemente,	 um	 valor	
positivo.”	 (FERNÁNDEZ	 DE	 LA	 MORA,	 Gonzalo.	 Egalitarian	 Envy,	 The	 Political	 Foundations	 of	 Social	
Justice.	Saint	Paul,	Minnesota:	Paragon	House,	1987.)	
34	 Cfr.	 FOSTER,	 George	 M.	 et	 alii.	 “The	 Anatomy	 of	 Envy:	 A	 Study	 In:	 Symbolic	 Behavior”,	 Current	
Anthropology	13,	n.	2	(Abril	1972),	p.	165-202.		Disponível	em:	https://www.jstor.org/stable/i327908	–	
acesso	a	12/jul/2018.	
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ciumento	porque	 inseguro,	o	 invejoso	porque	se	sabe	 inferior	e	se	atormenta	com	o	

reconhecimento	 dessa	 inferioridade.	 	 O	 ciumento	 olha	 para	 o	 rival	 e	 procura	 nele	

aquilo	que	pode	fazer	dele	superior	a	si	próprio;	 já	o	invejoso	tem	bem	claro,	para	si	

mesmo,	no	que	o	outro	lhe	é	superior	e	o	odeia	precisamente	por	isso.	Curiosamente,		

no	 convívio	 social	 o	 ciumento	 é	 mais	 compreendido	 e	 tolerado	 do	 que	 o	 invejoso.	

Crimes	 passionais	 motivados	 por	 ciúmes	 tendem	 a	 ser	 explicados	 por	 excesso	 de	

amor...	enquanto	crimes	motivados	claramente	pela	inveja	parecem	sempre	aviltantes	

e	indesculpáveis.	

	

Cobiça	é	o	desejo	de	ter	alguma	coisa	que	pertence	a	outro;	só	se	transforma	

em	inveja	se,	hipertrofiada,	produz	uma	tristeza	mortal	pelo	fato	de	não	possuir	aquilo	

e	é	acompanhada	de	um	desejo	intenso	de	privar	o	outro	daquele	bem,	ainda	que	não	

seja	possível	beneficiar-se	dele.	

	

Emulação,	do	latim	aemulatio,onis,	significa		o	desejo	de	igualar	ou	de	superar	

outra	pessoa.	Pode,	igualmente,	ser	bom	e	ordenado,	por	exemplo	numa	competição	

esportiva	 conduzida	 com	 fairplay,	 ou	 no	 âmbito	 de	 uma	 escola	 tradicional	

meritocrática,	 em	que	 os	 alunos	 são	 estimulados	 a	 concorrerem	 entre	 si	 na	 disputa	

pelas	 melhores	 notas.	 Mas	 pode,	 igualmente,	 desviar-se	 e	 ensejar	 manifestações	

cruéis	de	inveja.35	

	

Admiração	é	o	sentimento	de	quem	se	embevece	e	se	maravilha	por	algo,	ou	

por	 alguém;	 quando	 é	 desinteressado,	 é	 um	dos	mais	 nobres	 sentimentos	 de	 que	 é	

capaz	 o	 ser	 humano;	 é,	 mesmo,	 o	 antídoto	 da	 inveja;	 quem	 admira	

desinteressadamente	 de	 certa	 forma	 se	 beneficia	 e	 se	 torna	 como	 que	 partícipe	 da	

																																																													
35	De	acordo	com	William	Davidson,	a	emulação	“é	uma	espécie	de	rivalidade	ou	competição	que,	por	
isso,	 pressupõe	 antagonistas	 ou	 oponentes.	 Um	 opositor,	 porém,	 não	 tem	 que	 ser	 visto	 como	 um	
inimigo	 a	 ser	 odiado:	 ele	 é,	 antes,	 nosso	 amigo,	 na	medida	 em	que	 nos	 revigora	 o	 ânimo	 e	mobiliza	
nossas	energias,	ajudando-nos	a	nos	desenvolver.	A	emulação	tem,	de	 fato,	natureza	egoística	e	deve	
ser	encarada	como	fruto	do	desejo	natural	de	superioridade	ou	poder.	Ela	não	exclui,	porém,	nem	a	boa	
vontade,	nem	a	generosidade,	 sentimentos	estranhos	ao	ciúme	e	à	 inveja.”	 	 (Encyclopedia	of	Religion	
and	 Ethics.	 New	 York:	 Charles	 Scribners´s	 Sons,	 1912).	 O	 mesmo	 Davidson,	 porém,	 ressalta	 que	 a	
emulação	pode	facilmente	degenerar	em	inveja,	quando,	por	exemplo,	um	competidor	se	serve	de	um	
artifício	desonesto	para	vencer	uma	competição,	caso	em	que,	nas	suas	palavras,	“a	honrosa	rivalidade	
foi	substituída	por	uma	conduta	desonrosa	e	mesquinha”	(idem).	
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coisa	 ou	 da	 pessoa	 admirada;	 quando,	 porém,	 a	 admiração	 é	 acompanhada	 de	

egoístico	 desejo	 de	 apropriar-se	 a	 qualquer	 custo	 do	 objeto	 da	 admiração,	 pode	

transformar-se	em	cobiça	e	até	mesmo	em	inveja.	

	

A	 origem	 da	 inveja	 está	 na	 capacidade	 comparativa	 que	 tem	 o	 ser	 humano.	

Desde	o	despertar	da	razão,	a	todo	momento	 	exercemos	a	capacidade	de	comparar	

coisas	diversas,	 distinguindo	as	maiores	das	menores,	 as	boas	das	más,	 as	belas	das	

feias,	as	saborosas	daquelas	que	são	insípidas	ou	que	têm	gosto	mau.	É	normal	que	um	

dos	 elementos	 da	 comparação	 seja	 o	 próprio	 indivíduo,	 que,	 à	 medida	 que	 vai	

crescendo	 e	 interagindo	 com	 outros	 indivíduos,	 se	 autoclassifica	 em	 função	 dos	

demais.	Daí	nasce	a	autoestima,	que	admite	muitos	graus:	vai	desde	a	megalomania	e	

o	 narcisismo	 até	 o	mais	 profundo	 dos	 chamados	 complexos	 de	 inferioridade,	 aquilo	

que	no	Brasil	atual	se	designa	como	“complexo	de	vira-lata”,	ou	seja,	de	cachorro	de	

rua,	 sem	 dono,	 habituado	 a	 ser	 chutado	 e	 enxotado	 por	 todos.	 Entre	 esses	 dois	

extremos,	o	do	excesso	e	o	da	falta,	situa-se	a	faixa	equilibrada	e	correta	da	virtude,	ou	

seja,	de	quem	sabe	o	que	é	e	o	que	vale,	que	atribui	a	si	próprio	o	real	valor	que	tem.		

	

Quando	nos	 comparamos	 com	outra	pessoa	e	 vemos	nela	 superioridades	em	

relação	 a	 nós,	 diversos	 sentimentos	 podem	 nos	 possuir.	 Podemos	 ter	 uma	 atitude	

admirativa	 e	 sinceramente	 desejarmos	 nos	 aproximar	 da	 outra	 pessoa	 com	 boas	

intenções,	para	mais	de	perto	conhecê-la	e	admirá-la:	essa	a	conduta	de	discípulos	em	

relação	 a	 um	 mestre	 respeitado	 e	 querido.	 Podemos	 também	 ficar	 indiferentes,	

porque	o	título	de	superioridade	do	outro	não	nos	importa:	a	um	grande	esportista,	de	

fama	mundial,	 sem	talentos	musicais,	pouco	 lhe	 importa	reconhecer	que	seu	vizinho	

toca	 dois	 ou	 três	 instrumentos	 e	 ele	 não	 consegue	 sequer	 solfejar.	 Pode	 também	

despertar	 em	 nós	 tristeza	 o	 fato	 de	 reconhecermos	 nossa	 própria	 inferioridade,	

sobretudo	 quando	 esta	 é	 irremediável.	 Se	 for	 uma	 tristeza	 equilibrada	 e	 resignada,	

nenhuma	consequência	má	terá,	mas	se	for	uma	tristeza	mórbida	e	avassaladora	e	não	

e	combatermos	a	tempo,	poderá	transformar-se	em	inveja	e	em	ódio.	

	

Lembre-se,	a	propósito,	que	uma	das	características	mais	singulares	da	inveja	é	

ser	imperceptível	pelo	próprio	invejoso.	É	muito	raro	um	invejoso	reconhecer-se	como	
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tal,	 mesmo	 no	 íntimo	 da	 sua	 consciência.	 Quase	 sempre	 ele	 procurará	 outras	

explicações	 e	 justificações	 para	 seus	 atos,	 e	 reagirá	 violentamente	 se	 alguém	 ousar	

indigitá-lo	 como	 invejoso	 e	 lhe	 exprobrar	 essa	 falta.	 Já	 em	 relação	 aos	 demais,	 é	

diferente	sua	conduta.	Por	um	curioso	fenômeno	psicológico	de	projeção,	o	 invejoso	

tende	a	sentir-se	cercado	por	pessoas	que	o	invejam.	Muitas	vezes,	até,	ele	vê	os	atos	

decorrentes	da	própria	 inveja	como	indispensáveis	meios	de	defesa	contra	a	ação	de	

outros	invejosos.	

	

5.	Vários	tipos	de	inveja	

	

Conforme	as	 suas	 causas	motivadores	e	os	efeitos	que	produz,	 a	 inveja	pode	

ser	 classificada	 de	 vários	 tipos:	 pode	 ser	 uma	 inveja	 competitiva,	 pode	 ser	 de	 tipo	

depressiva,	obsessiva,	maligna,	avara	etc.36	

	

A	inveja	competitiva	se	dá	quando	induz	o	invejoso	a	se	esforçar	para	superar	a	

própria	 inferioridade,	 esforçando-se	 seriamente	 para	 alcançar	 e	 vencer	 a	 pessoa	

invejada;	 é	 a	 forma	menos	 perniciosa	 de	 inveja,	 porque	 é	 construtiva.	 Aproxima-se	

mais	do	conceito	de	emulação.	Na	verdade,	a	tendência	é	que,	com	o	aprimoramento	

pessoal,	a	razão	da	insegurança	diminui	e	a	inveja	se	esvai,	ficando	só	o	bom	resultado.	

Na	 verdade,	 ainda	que	no	 início	 do	processo	 tenha	havido	elementos	de	 verdadeira	

inveja,	o	que	prevaleceu	foi	uma	sadia	emulação.			

	

A	 inveja	 pode	 também	 ser	 depressiva,	 quando	 o	 invejoso	 se	 entrega	

passivamente	 e	 sem	 resistência	 à	 sombria	 convicção	 de	 que	 sua	 inferioridade	 é	

inevitável	e	inelutável,	e	que	só	lhe	resta	viver	na	contemplação	invejosa	de	algo	que	

jamais	alcançará.	

	

																																																													
36	 Uma	 ampla	 exposição	 sobre	 os	 vários	 tipos	 e	 manifestações	 de	 inveja	 pode	 ser	 encontrada	 em	
ALBERONI,	Francesco.	Gli	 Invidiosi.	Milano:	Garzanti	Editore	1991,	passim.	Uma	análise	pormonorizada	
de	como	a	inveja	se	manifesta	na	prática	da	vida	profissional,	nas	mais	diversas	profissões	e	atividades	
humanas	–	entre	advogados,	médicos,	políticos,	literatos,	artistas,	críticos,	cientistas	e	religiosos	–	pode	
ser	encontrada	em	RAIGA,	Eugène.	L´Envie,	son	rôle	social.	Paris:	Librairie	Félix	Alcan,	1932,	p.	104-203.	
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A	 inveja	 obsessiva	 é	 aquela	 que	 se	 torna	 uma	 perturbadora	 ideia-fixa,	 que	

domina	 intensamente	 a	mente	 do	 invejoso,	 levando-o	 a	 desatinos	 e	 loucuras	 na	 vã	

tentativa	de	destruir	a	causa	que	a	provoca.	

	

A	 inveja	 maligna	 é	 precisamente	 a	 Schadenfreude,	 aquela	 forma	 de	 alegria	

malevolente	e	diabólica	pela	infelicidade	da	pessoa	objeto	da	inveja.		

	

A	 inveja	 avara	 é	 caracterizada	 por	 um	 medo	 doentio	 de	 potenciais	

concorrentes.	 Exemplos	 clássicos	 são	 o	 dos	 homens	 ou	 mulheres	 que	 se	 sentem	

inseguros	e	receiam	a	concorrência	de	colegas	mais	jovens,	de	maior	capacidade	ou	de	

maior	 beleza.	 Podem,	 assim,	 partir	 para	 uma	 espécie	 de	 “vingança	 preventiva”,	 que	

leva	a	temer	e	a	desejar	destruir	a	possível	concorrência.37	

	

6.	Motivações	da	inveja	

	

Quanto	 à	 motivação,	 a	 inveja	 também	 pode	 ser	 classificada	 de	 diferentes	

modos.	Ela	pode	ser	patrimonial	ou	material,	quando	seu	objeto	é	dinheiro	ou	outros	

bens	materiais.	O	invejoso	material	busca	acima	de	tudo	o	TER,	mais	do	que	o	SER	ou	

do	que	o	PODER.	 	A	 inveja	 também	pode	 ser	de	 tipo	 social,	 ou	de	 status,	 quando	o	

invejoso	mira	 com	maus	olhos	outra	pessoa	que	está	em	posição	 superior	na	escala	

social,	 gozando	 de	 maior	 prestígio	 e	 consideração	 pelo	 nascimento	 ou	 pelas	

realizações.	 O	 foco	 dessa	 inveja	 é	 o	 PODER,	mais	 do	 que	 o	 SER	 e	 o	 TER.	 Por	 fim,	 a	

inveja	pode	ser	existencial,	quando	prioriza	o	SER,	mais	do	que	o	PODER	e	o	TER.	Dá-se	

quando	 a	 pessoa	 invejosa	 vê	 outra	 que	 lhe	 parece	mais	 bela,	mais	 inteligente,	mais	

forte,	mais	 criativa,	mais	 bem	 falante,	mais	 atraente	 para	 o	 sexo	 oposto,	 com	mais	

qualidades	de	liderança	etc.	Na	medida	mesma	em	que	o	brilho	da	outra	pessoa	reluz,	

a	invejosa	se	sente	insegura,	diminuída	e	humilhada.		Não	podendo	ser	como	a	outra,	

é	 levada	 a	 odiar	 e	 procurar	 eliminar	 o	 objeto	 da	 sua	 inveja.	 Bem	 entendido,	 essas	

																																																													
37	A	“vingança	preventiva”,	muitas	vezes	desencadeada	e	alimentada	pelo	sentimento	de	inveja,	que	se	
nota	particularmente	em	relação	a	superiores	 imediatos	e	se	manifesta	sob	a	 forma	de	resistência	ao	
cumprimento	 de	 ordens	 ou	 ao	 boicote	 deliberado	 no	 ato	 de	 cumpri-las,	 é	 característica	 das	
personalidades	 denominadas	 de	 tipo	 passivo-agressivas.	 Ver,	 a	 respeito,	 LELORD,	 François;	 ANDRÉ,	
Christophe.	Aprendendo	a	conviver	com	pessoas	difíceis.	São	Paulo:	Editora	Ática,	1998,	p.231-249.	
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motivações	são	facilmente	classificáveis	no	plano	teórico,	mas	na	prática	muitas	vezes	

coexistem	e	se	confundem	numa	mesma	pessoa.	

	

7.	Inveja	e	hipocrisia	

	

A	inveja	é,	por	natureza,	um	sentimento	ou	paixão	pessoal,	mas	pode	também	

ser	 compartilhada	 por	 vários	 invejosos,	 que	 constituem	 um	 grupo,	 uma	 classe	 de	

pessoas,	 até	mesmo	 uma	 sociedade	 inteira	 ou	 uma	 nação	 em	 relação	 a	 outra.	 Essa	

forma	de	 inveja	 coletiva	 pode	 ser	 racionalizada	 e	 até	mesmo	 servir-se	 de	 ideologias	

para	 se	 justificar,	 alegando	 falsos	 pretextos,	 por	 vezes	 não	 isentos	 de	 boa	 dose	 de	

hipocrisia,	 mas	 com	 os	 quais	 os	 membros	 daquela	 coletividade	 se	 sentem	

identificados.38	

	

Há	certa	relação	entre	inveja	e	hipocrisia.	Todo	invejoso	gosta	de	se	apresentar	

como	amante	zeloso	da	justiça.	Sua	tendência	é	de	sempre	explicar	a	superioridade	do	

outro	 como	 fruto	de	uma	 injustiça,	 e	 atribuir	 suas	 atitudes	 a	 inconformidade	 com	a	

injustiça.	 Acaba	 se	 convencendo	de	 que	 só	 é	 inferior	 porque	 a	 sorte	 lhe	 foi	 ingrata,	

porque	não	nasceu	em	berço	de	ouro,	porque	não	estudou	em	boas	escolas,	porque	

não	encontrou	bons	empregos,	porque	não	teve	recursos	para	cuidar	de	sua	própria	

formação	 ou	 saúde	 física.	 A	 culpa	 de	 seus	 fracassos	 é	 sempre	 dos	 outros.	 Isso	 o	

atormenta,	produzindo	um	misto	de	ansiedade	e	depressão.	

	

Daí,	 uma	 atitude	 de	 ressentimento	 e	 até	 de	 rancor.	 Se	 numa	 empresa	 uma	

jovem	se	destaca	pelo	 seu	valor	e	é	promovida,	 suas	 rivais	 invejosas	 imediatamente	

serão	 levadas	 a	 atribuir	 esse	 sucesso	 a	 supostos	 favores	 sexuais	 concedidos	 aos	

diretores	da	empresa	ou	aos	chefes	de	trabalho.	Se	um	rapaz	de	família	rica	se	destaca	

pela	inteligência	e	pela	aplicação	nos	estudos	ou	nos	trabalhos,	não	faltarão	invejosos	

que	verão	sua	superioridade	como	odiosa	perpetuação	de	privilégios	de	classe.	Casos	

desses	 existem	 aos	 milhões,	 com	 todas	 as	 variantes	 possíveis	 e	 imagináveis,	 mas	

																																																													
38	Ver,	na	citada	obra	de	Francesco	ALBERONI,	especialmente	os	capítulos	17	(Invidia	e	Giustizia)	e	18	(Il	
Senso	de	Giustizia),	p.	112-124.	



37	
	

sempre	os	invejosos	se	mostrarão	ressentidos	e	terão	os	mais	variados	pretextos	para	

justificar	seus	atos,	geralmente	invocando	princípios	nobres	e	elevados.	

	

8.	Inveja	e	mau-olhado	

	

Não	 apenas	 etimologicamente	 a	 inveja	 tem	 origem	 na	 visão,	 mas	 também	

fisicamente	ela	nasce	do	ato	de	ver	e	comparar.39	Daí	haver,	universalmente	e	quase	

antropologicamente,	 a	 tendência	a	 identificar	 a	 inveja	 com	o	mau-olhado.	No	Brasil,	

tradicionalmente	se	usam	as	expressões	olho-gordo,	ou,	mais	popularmente,	olho	de	

seca-pimenteira.40		

	

Já	 na	 literatura	 grega	 clássica	 há	 referências	 ao	 mau-olhado.	 Elas	 são	

recorrentes	na	obra	de	Ésquilo	 (525-456	a.C.)41	e	Plutarco	(45-125	d.C.)	se	referiu	ao	

bom	e	mau-olhado,	quando	escreveu,	nas	suas	Obras	Morais,	que	os	seres	humanos	se	

influenciam	uns	aos	outros	por	emanações	e	que,	“com	toda	a	probabilidade,	a	mais	

ativa	dessas	emanações	transmite-se	através	do	olho,	com	muita	força”.42	

	

9.	Modus	agendi	do	invejoso	

	

Nem	 sempre	 o	 invejoso	 age	 de	 modo	 aberto	 e	 agressivo	 contra	 a	 pessoa	

invejada.	Muitas	vezes,	prefere	utilizar	meios	mais	sutis.	

																																																													
39	 A	 relação	 direta	 entre	 o	 ato	 de	 ver	 e	 a	 distorção	 visual	 que	 produz	 a	 inveja	 inspirou,	 a	 Santo	
Agostinho,	 um	 jogo	 de	 palavras	 frequentemente	 citado	 pelos	 estudiosos	 da	 inveja:	 "Video,	 sed	 non	
invideo"	 –	 Vejo,	 mas	 não	 invejo.	 (In	 Evangelium	 Joannis	 Tractatus	 XLIV,	 Sancti	 Aurelii	 Augustini	
Hipponensis	 Episcopi	Opera	Omnia.	 Paris:	 Apud	Gaume	 Fratres	 Bibliopolas,	 1837,	 tomus	 tertius,	 pars	
altera,	col.	2125)	
40	No	Brasil,	 além	dessas	duas	 expressões,	 utilizam-se	 ainda	popularmente	 as	 expressões	 “botar	 olho	
grande”	 e	 “deitar	 olhar	 comprido	 a”	 para	 designar	 essa	 forma	 de	 olhar	 maligna	 característica	 do	
invejoso	 (cfr.	 FERREIRA,	 Aurélio	 Buarque	 de	Holanda.	Novo	Dicionário	 da	 Língua	 Portuguesa,	 verbete	
“Olho”).	
41	PEREIRA,	Reina	Marisol	Troca.	Agamemnon(es):	entre	o	mito	e	a	literatura.	Tese	de	doutoramento	em	
Estudos	 Clássicos,	 Universidade	 de	 Coimbra,	 2012.	 Disponível	 em:		
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/23019/3/DOUTORAMENTO%20-%20Agamemnon%20-
%20Reina%20Pereira%20-%202012.pdf	 –	 acesso	 a	 14/abr/2018.	 Ver	 também:	 TOTTI,	 Luis	 Augusto	
Schmidt.	“O	valor	mágico	do	olhar	no	Capítulo	35	do	Livro	I	do	Opus	Agriculturae,	de	Paládio”.	Calíope	
23,	2012,	Rio	de	Janeiro:	p.	47-61.	
42	De	invidia	et	odio	(Moralia	I.	Pordenone:	Biblioteca	dell´Imagine,	1989,	p.	454-469).	
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O	primeiro	deles	é	o	silêncio.	A	campanha	de	silêncio,	movida	por	 invejosos	e	

medíocres	 contra	 pessoas	 de	 gênio,	 é	 –	 sem	 hipérbole	 nem	 exagero	 –	 gritante.	 Às	

vezes,	quando	o	silêncio	se	torna	insustentável	e	a	superioridade	do	invejado	se	torna	

por	demais	notória,	 o	 invejoso	 se	 vê	 a	 contragosto	obrigado	a	engrossar	o	 coro	dos	

elogiadores,	 mas	 procura	 fazê-lo	 de	 modo	 hipócrita,	 elogiando	 algum	 aspecto	

circunstancial	 e	 acessório	 e	 mantendo	 silêncio	 sobre	 o	 essencial,	 sobre	 aquilo	 que	

realmente	 importa.	Ou	então	chega	ao	extremo	de	fazer,	ao	 invejado,	um	elogio	tão	

exageradamente	desproporcionado	que	até	o	constrange.	Por	que	o	faz?	Para	expô-lo	

ainda	mais	à	inveja.	

	

A	difamação	é	o	passo	seguinte.	Alguma	coisa	defeituosa,	alguma	falha,	alguma	

falta	do	passado	da	pessoa	invejada	logo	é	propalada	pelo	invejoso,	aos	quatro	ventos,	

na	 tentativa	 de	 apagar,	 cobrindo-o	 de	 lama,	 o	 brilho	 do	 invejado.	 Se	 faltas	 reais	 de	

monta	não	existem,	é	para	a	calúnia	que	o	invejoso	recorre,	sem	pejo	nem	escrúpulos;	

tudo	lhe	parece	adequado	e	se	justifica	por	si	mesmo,	desde	que	satisfaça	a	sua	paixão	

criminosa.	

	

A	 tal	 paroxismo	 atinge	 essa	 paixão	 que	 o	 invejoso	 por	 vezes	 chega	 a	

voluntariamente	infligir	graves	danos	a	si	próprio,	tão-somente	para	ter	o	gostinho	de	

ferir	seu	antagonista.	Uma	fábula	esopiana	é	 ilustrativa	a	esse	respeito.	Dois	homens	

rivais,	um	avarento	e	um	invejoso,	rezavam	a	Júpiter,	cada	qual	pedindo	o	que	mais	lhe	

apetecia.	Júpiter,	então,	mandou-lhes	Apolo,	com	o	recado	de	que	atenderia	ao	que	os	

dois	pedissem	para	si	próprios,	mas	com	a	condição	de	que	o	outro	receberia	a	mesma	

coisa	 em	 dobro.	 O	 avarento	 pediu,	 então,	 uma	 quantidade	 imensa	 de	 riquezas	 e	

imediatamente	 a	 recebeu.	O	dobro	 foi,	 também,	 entregue	 ao	 invejoso.	 Cabia	 a	 este	

formular	 o	 seu	 pedido;	 não	 quis	 pedir	mais	 riquezas,	 porque	 se	 as	 pedisse	 o	 outro	

homem	 receberia	 em	 dobro.	 Que	 fez	 então?	 Pediu	 que	 o	 deus	 lhe	 arrancasse	 um	

olho...	 para	 que	 seu	 companheiro	 recebesse	 o	 dobro	 e,	 assim,	 ficasse	 inteiramente	

cego.43	

																																																													
34.	É	muito	abundante	a	iconografia	medieval	e	dos	tempos	modernos	ilustrativas	dessa	fábula,	que	se	
atribui	à	tradição	esopiana	e	é	reproduzida	com	variantes	em	fontes	diversas.	Por	vezes,	é	Júpiter	e	por	
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Também	outra	fábula	esopiana	–	intitulada	“As	abelhas	e	Zeus”	–	ilustra	bem	o	

castigo	que	se	autoinfligem	os	invejosos:	as	abelhas,	que	não	desejavam	compartilhar	

o	mel	com	os	homens,	rogaram	a	Zeus	que	lhes	desse	um	ferrão,	para	poderem	atacar	

os	homens	que	se	aproximassem	de	suas	colmeias.	Mas	Zeus	castigou	as	abelhas,	pois	

condenou-as	a	perder	a	vida,	juntamente	com	o	ferrão,	sempre	que	picassem	alguém.	

O	 ensinamento	 moral	 formulado	 no	 final	 da	 fábula	 é	 bem	 explícito:	 aplica-se	 aos	

homens	 que	 consentem,	 por	 inveja,	 em	 se	 prejudicar	 a	 si	 mesmos	 para	 fazer	 mal	

àqueles	que	malquerem.44	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																																																																																																																																																			
vezes	 é	Apolo	 a	 divindade	que	 arbitra	 a	 contenda	entre	os	 dois	 vizinhos.	 Por	 vezes,	 ainda,	 é	Apolo	 a	
mando	de	Júpiter	que	assim	procede.	Por	vezes,	os	dois	homens	rezam	separadamente,	por	vezes	estão	
juntos	e	interagem.	Sobre	as	várias	versões	dessa	e	de	outras	fábulas	que	se	ligam	à	tradição	esopiana,	
ver	os	dois	volumes	publicados	por	Ben	Edwin	Perry:	Aeosopica:	a	Series	of	Texts	Relating	to	Aesop	or	
Ascribed	 to	Him	or	Closely	Connected	with	 the	Literary	Tradition	 that	Bears	His	Name.	Vol.	 I,	Greek	&	
Latin	Texts.	(Chicago:	University	of	Illinois	Press,	1952);	e	Fables:	Babrius	and	Phaedrus	translated	by	Ben	
Edwin	Perry	(Loeb	Classical	Library,	n.	436.	Cambridge:	Harvard	University	Press,	1984).		Preferimos	usar	
a	 já	 citada	 versão	 latina	 da	 Saint	 Peter´s	 School	 de	 Londres/Westminster	 (p.	 32-33).	 As	 múltiplas	
variantes	 das	 fábulas	 da	 tradição	 esopiana	 se	 explicam	 por	 terem	 sido	 transmitidas	 de	 geração	 e	
geração	em	forma	prosaica	e	também	por	terem	sido	reescritas	em	versos	latinos	por	Fedro	e	em	versos	
gregos	pelo	romano	Babrius	(fim	do	século	II-primeira	metade	do	século	III	d.C.).	Em	tempos	bem	menos	
distantes	foram,	ainda,	reproduzidas	por	autores	modernos,	como	Jean	de	La	Fontaine	(1621-1695),	que	
as	reescreveu	em	versos	franceses	(Oeuvres	complètes	de	La	Fontaine	–	Fables.	Paris:	Societé	Les	Belles	
Lettres,	1934,	2	volumes).	Sobre	as	fábulas	da	tradição	esopiana	e	suas	adaptações	por	Fedro,	Babrius	e	
outros	autores	mais	recentes,	ver:	PFROMM	NETTO,	Samuel.	De	Esopo	e	Fedro	aos	Muppets:	a	trajetória	
da	 fábula.	 Estudo	 introdutório	 à	 reedição	 das	 Fábulas,	 de	 Fedro,	 tradução	 de	 Antônio	 Inácio	 de	
Mesquita	Neve.	Campinas-SP:	Editora	Átomo/EdiçõesPNA,	2001,	p.3-37).	
44	ESOPO.	Fábulas	Completas.	P.	132.	
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Capítulo	II	–	Como	a	inveja	era	vista	e	entendida	

no	tempo	em	que	a	novela	

	de	cavalaria	Curial	e	Guelfa	foi	escrita	

	

	

Em	Curial	 e	Guelfa,	 a	 Inveja	 é	 apresentada,	 a	 partir	 do	Capítulo	 122	do	 Livro	

Segundo,	à	maneira	de	uma	personagem	mitológica	de	sexo	feminino,	e	no	Capítulo	4	

do	 Livro	 Terceiro	 tem	 sua	 figura	 antropomórfica	 cuidadosamente	 descrita.	 Na	

mitologia	 grega,	 a	 Inveja	 era	uma	deidade	alegórica	menor,	 geralmente	 considerada	

como	filha	do	gigante	Palas	e	da	oceanide	Estígia,	ou,	segundo	algumas	fontes,	filha	da	

Noite	e	neta	do	Caos.	Era	representada	com	olhar	torvo,	sombrio	e	ameaçador,	com	a	

cabeça	cheia	de	serpentes,	que	 lhe	 faziam	as	vezes	de	cabelos,	e	com	uma	serpente	

lhe	picando	o	seio.45		

	

Segundo	 se	 depreende	 da	 Teogonia	 de	 Hesíodo,	 porém,	 a	 Inveja	 não	 é	

personagem	feminina,	mas	parece	se	identificar	com	o	deus	Zelo (em grego Ζηλος, ou 

ciúme) como personificação do fervor e da dedicação e, ao mesmo tempo, da rivalidade 

e da discórdia, igualmente proveniente da união de Palas e Estígia. O casal teve quatro 

filhos: Zelo, Nique, Cratos e Bia – que personificavam o Ciúme ou Inveja, a Vitória, o 

Poder e a Violência.46 Por	 vezes,	 ainda,	 a	 Inveja	 foi	 mitologicamente	 representada	

como	 um	 daimon	 de	 sexo	 masculino,	 com	 o	 nome	 de	 Phtonos,	 ou	 Ftono,	 o	 qual	

personificava	a	inveja,	os	ciúmes,	a	tristeza	advinda	da	felicidade	alheia.47	

	

																																																													
45 Enciclopedia	 Universal	 Ilustrada	 Europeo-Americana.	Verbete	 “Envidia”;	 SPALDING,	 Tassilo	 Orpheu.	
Dicionário	 da	Mitologia	 Latina.	 São	 Paulo:	 Editora	 Cultrix/Instituto	 Nacional	 do	 Livro,	 1972,	 verbetes	
“Inveja”	e	“Noite”;	BRANDÃO,	Junito	de	Souza.	Dicionário	Mítico-Etimológico	da	Mitologia	Grega,	vol.	I.	
Petrópolis-RJ:	 Editora	 Vozes,	 1991,	 verbete	 “Estige”;	 ABRÃO,	 Bernardette	 Siqueira;	 COSCODAI,	Mirtes	
Ugeda	(orgs.).	Dicionário	de	Mitologia.	São	Paulo:	Editora	Best	Seller,	2000,	verbetes	“Estige”,	“Inveja”	e	
“Ftono”. 
46 ESIODO,	I	Poemi	–	Le	Opere	e	i	Giorni	–	La	Teogonia	–	Lo	Scudo	di	Ercole	–	Frammenti.	(tradução	para	
o	 italiano:	 Ettore	 Romagnoli).	 Bologna:	Nicola	 Zanichelli	 Editore,	 1943,	 p.	 61;	HESÍODO.	Teogonia	 –	A	
Origem	dos	Deuses.	 (Edição	revisada	e	acrescida	do	original	grego.	Tradução:	 Jaa	Torrano).	São	Paulo:	
Editora	 Iluminuras,	 2001,	 p.	 127;	 BENEDITO,	 Silvério.	Dicionário	 Breve	 de	Mitologia	Grega	 e	 Romana.	
Lisboa:	Editorial	Presença,	2000,	verbete	“Zelo”;	BRANDÃO,	Junito	de	Souza.	Op.	cit.,	verbete	“Estige”.		 
47	BRANDÃO,	Junito	de	Souza.	Op.	cit.	verbete	“Ftono”.	
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Embora	 figure	 como	 divindade	mitológica,	 em	 Curial	 e	 Guelfa,	 sem	 a	menor	

sombra	de	dúvida	a	inveja	é	entendida,	pelo	autor	da	novela,	more	christianorum,	ou	

seja,	a	visão	que	tem	da	inveja	corresponde	à	visão	cristã	de	um	pecado	ou	vício	moral,	

que	 traz	consigo	graves	consequências.	A	análise	pormenorizada	do	texto	da	novela,	

que	 se	 apresentará	 no	 capítulo	 III	 desta	 tese,	 permte	 afirmar	 que,	 apesar	 da	 forte	

inspiração	humanista	que	a	perpassa	de	 começo	a	 fim,	é	na	 tradição	bíblica	e	 cristã	

que	a	inveja	era	entendida	pelo	autor.		

	

Para	 a	 intelecção	do	 tema	da	 inveja	 como	um	 leitmotiv	 de	Curial	 e	Guelfa,	 é	

portanto	 indispensável	 a	 compreensão	 de	 como	 se	 entendia,	 do	 ponto	 de	 vista	

teológico	e	psicológico,	a	inveja	–	ou	seja,	como	um	pecado	de	gravidade	especial,	um	

pecado	capital,	que	por	si	mesmo	induz	à	prática	conjunta	de	outros	pecados.	A	noção	

de	 pecado	 capital,	 se	 bem	 que	 não	 explícita,	 está	 subjacente	 na	 ideia	 de	 inveja	

expressa	na	novela,	 todas	 as	numerosas	 vezes	 em	que	é	utilizada	essa	palavra,	 e	 se	

manifesta	também	no	enredo,	pela	linguagem	dos	fatos,	na	descrição	das	atribulações	

advindas	 a	 Curial	 em	 decorrência	 da	minuciosa	 e	 persistente	 atuação	 de	 Ansaldo	 e	

Ambrósio,	seus	cavilosos	antagonistas.	

	

A	 doutrina	 eclesiástica	 acerca	 da	 noção	 de	 pecado	 ou	 vício	 capital	 foi	

lentamente	evoluindo,	nos	primeiros	séculos	da	Era	Cristã,	e	chegou	a	ser	claramente	

formulada	pelo	Papa	São	Gregório	Magno	(c.	540-604).	No	século	XIII,	São	Tomás	de	

Aquino	 (1225-1274)	 endossou	 e	 desenvolveu	 ainda	 mais	 essa	 doutrina,	 que	 desde	

então	 ficou	 consolidada	 e	 doi	 pacificamente	 aceita	 pelos	 Papas,	 pelos	 teólogos	 e	

moralistas	 da	 Igreja.	 No	 tempo	 em	 que	 se	 escreveu	 a	 novela	 de	 cavalaria	 Curial	 e	

Guelfa,	ou	seja,	a	meados	do	século	XV,	tal	doutrina	estava	generalizada	e	se	exprimia,	

como	veremos,	na	arte	e	na	literatura.48			

																																																													
48	Desde	São	Tomás	de	Aquino,	a	doutrina	sobre	os	pecados	ou	vícios	capitais	permanece	a	mesma,	sem	
que	tenham	ocorrido	contribuições	novas	significativas.	Por	isso,	na	presente	tese	nos	estenderemos	na	
exposição	 do	 que	 sobre	 o	 tema	 escreveu	 o	 Aquinate	 –	 que	 corresponde,	 como	 ficou	 dito,	 ao	
pensamento	 compartilhado	 pacificamente	 ao	 tempo	 em	 que	 foi	 redigida	 a	 novela	 Curial	 e	 Guelfa.	 É	
muito	grande	o	número	de	autores	modernos	que	o	acompanham.	Entre	muitos	outros,	ver:	TORRE	DEL	
GRECO,	 Teodoro	 da.	 Teologia	 Moral.	 São	 Paulo:	 Edições	 Paulinas,	 1959,	 p.	 112-116.	 ROYO	 MARÍN,	
Antonio.	Teologia	Moral	para	Seglares.	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	1957-1958,	t.	I,	p.	212-
214;	 ROBERTI,	 Francesco;	 PALAZZINI,	 Pietro	 (orgs.).	 Dizionario	 di	 Teologia	 Morale.	 Roma:	 Editrice	
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Quando	 se	 fala	 em	 evolução	 da	 doutrina,	 no	 tocante	 aos	 pecados	 ou	 vícios	

capitais,	há	que	fazer	um	esclarecimento	preliminar.	Na	verdade,	a	Igreja	não	inventa	

nem	 cria	 dogmas	 ou	 doutrinas	 novas,	 mas,	 a	 partir	 do	 depositum	 fidei	 contido	 nas	

fontes	 da	 Revelação,	 vai	 tomando	 consciência	 cada	 vez	 mais	 explícita	 do	 conteúdo	

dessa	 Revelação	 e	 o	 vai	 expondo	 com	maior	 clareza	 para	 os	 fiéis.	 É	 na	 tomada	 de	

consciência	progressiva	e	cada	vez	mais	explícita	de	algo	 já	antes	crido	e	professado	

implicitamente	que	reside	o	processo	de	investigação	teológica.	

	

Na	realidade,	o	progresso	da	Teologia	não	se	trata	de	uma	revelação	nova,	mas	

trata-se	de	um	desenvolvimento,	de	uma	elaboração	do	intelecto	humano	–	ajudado,	

numa	ótica	religiosa,	pela	graça	divina	–	a	partir	de	verdades	que	já	estavam	contidas,	

embora	menos	explicitamente,	na	Revelação	oficial	encerrada	no	século	I.	Com	efeito,	

a	 Revelação	 pública	 e	 oficial	 da	 Igreja	 teve	 seu	 ciclo	 fechado	definitivamente	 com	a	

morte,	que	se	costuma	situar	por	volta	do	ano	103,	de	São	João	Evangelista,	o	último	

dos	doze	Apóstolos.	A	Igreja	é,	desde	sua	instituição,	guardiã	do	depósito	da	fé	a	ela	

confiado,	 mas	 ao	 longo	 dos	 séculos	 foi	 tomando	 consciência	 plena	 e	 explicitando	

verdades	que,	de	desde	o	início	estavam	implícitas	no	depósito	da	Revelação.		

	

Os	avanços	da	ciência	teológica	são,	ao	longo	dos	séculos,	obra	de	pensadores	

que	 se	 debruçam	 sobre	 as	 duas	 fontes	 da	 Revelação	 (as	 Sagradas	 Escrituras	 e	 a	

Tradição)49	e	as	explicitam,	delas	tirando,	de	acordo	com	a	frase	bíblica,	“coisas	antigas	

																																																																																																																																																																																			
Studium,	 1957,	 verbete	 “Peccato	 Capitale”;	 TANQUEREY,	 Adolphe.	Compêndio	 de	 Teologia	 Ascética	 e	
Mística.	Porto:	Livraria	Apostolado	da	Imprensa,	1955,	p.	466-509.	
49 A	 Bíblia	 é	 uma	 das	 fontes	 da	 Revelação	 Divina	 aos	 homens,	mas	 não	 é	 a	 única	 fonte.	 São	 duas,	
conforme	 ensina	 a	 Doutrina	 Católica,	 as	 fontes	 da	 Revelação:	 a	 Sagrada	 Escritura	 e	 a	 Tradição.	 A	
Tradição,	que	costuma	ser	grafada	com	inicial	maiúscula,	é	constituída	pelas	“tradições	não	escritas,	as	
quais,	como	que	transmitidas	de	mão	em	mão,	chegaram	até	nós	desde	os	apóstolos,	que	a	receberam	
ou	dos	lábios	do	próprio	Jesus	Cristo,	ou	por	inspiração	do	Espírito	Santo”	(Concílio	de	Trento,	sessão	IV,	
de	8	de	abril	de	1546).	A	Tradição	foi	transmitida	ininterruptamente	desde	a	fundação	da	Igreja;	é	por	
ela	 que	 chega	 até	 nossos	 dias	 o	 ensinamento	oral	 dos	Apóstolos,	 e	 é	 por	meio	dela	 que	 os	 católicos	
podem	 conhecer	 a	 interpretação	 autêntica	 das	 Escrituras.	 A	 Tradição	 chegou	 até	 nós	 primeiramente	
através	dos	Apóstolos	e	discípulos	do	Senhor;	em	seguida,	pelos	chamados	Padres	da	Igreja,	ou	seja,	os	
grandes	 autores	 eclesiásticos	 dos	 primeiros	 séculos	 da	 Era	 Cristã;	 mais	 tarde,	 pelo	 ensinamento	 dos	
Santos	e	Doutores,	 fiéis	 continuadores	da	Tradição	apostólica,	 sempre	 sob	a	autoridade	e	a	 vigilância	
dos	 Papas,	 sucessores	 de	 São	 Pedro	 e	 Vigários	 de	 Jesus	 Cristo	 na	 Terra.	 Ver,	 a	 respeito,	 DENZINGER,	
Henricus.	Enchiridion	Symbolorum	Definitionum	et	Declarationum	de	Rebus	Fidei	et	morum.	Barcelona:	
Herder,	ed.	XXXII,	1963,	p.	364-365. 
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e	novas”	 (Mt	13,52).	A	Teologia,	 assim,	não	é	estacionária,	mas	é	dinâmica,	 embora	

imutáveis	sejam	suas	bases.50	

	

Para	se	compreender	como	se	entendia	a	inveja	no	lugar	e	no	tempo	em	que	o	

redator	 da	 novela	 a	 escrevia,	 além	 das	 Escrituras	 serão	 tomados	 como	 base	 alguns	

autores	–	entre	os	quais	se	destacam,	por	sua	importância,	os	já	citados	São	Gregório	

Magno	e	São	Tomás	de	Aquino,	bem	como,	de	modo	muito	especial,	o	catalão	Ramon	

Llull	(1232-1316).	Também	se	estudará	como	a	inveja	era	vista	na	Regra	de	São	Bento	

de	Núrcia	 (c.	 480-547)	 e	 na	 ótica	 da	 espiritualidade	 franciscana,	 devido	 ao	 papel	 de	

grande	relevo	que	tiveram	beneditinos	e	franciscanos	na	formação	e	consolidação	da	

mentalidade	medieval.	E	serão	analisadas	algumas	representações	da	inveja	na	artes	e	

na	literatura.	

	

A	visão	que	tinham,	na	segunda	metade	do	século	XV,	os	contemporâneos	do	

redator	de	Curial	e	Guelfa	era	resultante	de	várias	influências	culturais,	especialmente	

das	 grandes	 fontes	 da	 cultura	 europeia	 e	 ocidental,	 a	 greco-romana	 e	 a	 hebraico-

cristã.	

	

Já	 vimos,	 no	 capítulo	 I	 desta	 tese,	 algumas	 referências	 de	 autores	 clássicos	

como	Esopo,	Aristóteles,	Fedro,	Plutarco,	Horácio,	Babrius	que	de	uma	ou	outra	forma	

abordaram	 o	 tema	 da	 inveja.	 Na	 verdade,	 encontram-se	 incontáveis	 referências	 à	

inveja	na	Literatura	e	na	Filosofia	da	Grécia	e	da	Roma	antigas,	e	essas	referências	não	

foram	 desprezadas,	 mas	 em	 alguma	medida	 foram	 assimiladas	 e	 incorporadas	 pela	

Igreja	 Católica.51	 Fugiria	 ao	 escopo	 desta	 tese,	 entretanto,	 fazer	 um	 levantamento	

																																																													
50 A	 respeito	 da	 progressiva	mobilidade	 da	 ciência	 teológica,	 ver:	 LAURENTIN,	 René.	Court	 Traité	 de	
Théologie	Mariale.	Paris:	P.	 Lethielleux	Éditeur,	1953,	p.	64.	Ver	 também	LEITE,	Fernando.	História	do	
Sameiro.	Braga:	Edição	da	Confraria	de	Nossa	Senhora	do	Sameiro,	1964,	p.	33. 
51	Muitas	 dezenas	 de	 referências	 à	 inveja,	 obtidas	 na	 literatura	 latina	 ou	 grega	 latinizada,	 podem	 ser	
encontradas	 em	 três	 obras	 de	 referência	 clássicas:	 NOEL,	 Fr.	 Gradus	 ad	 Parnassum,	 ou	 Nouveau	
Dictionnaire	Poétique	Latin-Français.	Paris:	 Le	Normant	Père,	 Libraire,	1826;	QUICHERAT,	 L.	Thesaurus	
Poeticus	Linguae	Latinae	In:	quo	universa	vocabula	a	poetis	latinis	usurpata	collegit,	digessit,	explicavit	L.	
Quicherat.	Paris:	Librairie	Hachette	et	Cie.	1871;	e	o	já	citado	Magnum	Lexicon	Novissimum	Latinum	et	
Lusitanum	ad	Plenissimam	Scriptorum	Latinorum	 Interpretationem	Accommodatum...,	de	Manoel	 José	
FERREIRA.	Um	apanhado	bastante	completo	do	que	sobre	a	inveja	escreveram	os	gregos	e	os	romanos	
antigos	 pode	 ser	 encontrado	no	 também	 já	 citado	 livro	Egalitarian	 Envy,	 The	 Political	 Foundations	 of	
Social	 Justice,	de	Gonzalo	 FERNÁNDEZ	DE	 LA	MORA,	 p.	 3-18	 –	 que	 não	 apenas	 expõe	 o	 pensamento	
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exaustivo	 dessas	 referências,	 porque,	 se	 bem	 que	 o	 pensamento	 antigo	 tenha	

influenciado	consideravelmente	o	pensamento	eclesiástico	em	suas	origens	e	no	seu	

desenvolvimento,52	 foi	 sobretudo	 com	base	 nas	 Escrituras	 que	 este	 estabeleceu	 seu	

ensinamento	sobre	a	inveja.		

	

1.	A	inveja	na	Bíblia	

	

Na	 Bíblia	 Sagrada53,	 são	 muito	 frequentes	 as	 referências	 à	 inveja.	 No	 texto	

latino	 da	 Vulgata54,	 única	 versão	 oficial	 das	 Escrituras	 corrente	 ao	 tempo	 em	 que	 a	

																																																																																																																																																																																			
sobre	a	inveja	dos	três	filósofos	maiores	da	Grécia	Antiga,	Sócrates	(470-399	a.C.),	Platão	(427-347	a.C.)	
e	Aristóteles	 (384-322	a.C.),	mas	condensa	o	que	sobre	o	tema	escreveram	ou	ensinaram	os	filósofos,	
historiadores,	poetas	e	dramaturgos	helênicos	desde	Homero	(séc.	VIII	a.C.)	e	Hesíodo	(c.750-c.650a.C.),	
passando	por	Periandro	 (627-585	a.C.),	Tales	de	Mileto	 (c.	624-546	a.C.),	Esopo	 (620-564	a.C),	Ésquilo	
(525-456	a.C.),	Píndaro	(522-470	a.C.),	Sófocles	(497-406	a.C.),	Filolau	de	Crotona	(Séc.	V	a.C.),	Eurípides	
(c.	480-406	a.C.),	Górgias	de	Leontinos	(485-380	a.C.),	Heródoto	(485-	425	a.C.),	Hípias	de	Elis	(460-400	
a.C.),	Demócrito	de	Abdera	(460-370	a.C.),	Antístenes	(c.	445-384	a.C.),	Epicuro	(341-270a.C.),	Calímaco	
de	 Cirene	 (310	 a.C.-240	 a.C.)	 a.C.)	 e	 Crísipo	 de	 Solos	 (c.	 280-c.	 208	 a.C.).	 E	 entre	 os	 latinos	 –	 ou	
latinizados	–	 registra	os	escritos	de	Diógenes	 Laércio	 (séc.	 III	 a.C.),	Cícero	 (106-43	a.C.),	Catulo	 (84-55	
a.C.),	 Virgílio	 (70-19	 a.C.),	Horácio	 (65-8	 a.C.),	Ovídio	 (43	 a.C.-17	d.C.),	 Sêneca	 (5a.C.-65	d.C.),	 Plinio	 o	
Velho	 (24-79	 d.C.),	 	 Pérsio	 (34-62	 d.C.),	 Díon	 de	 Prusa	 (40-112	 d.	 C.)	 e	 Plutarco	 (45-125	 d.	 C.).	
52	 Sobre	 o	 papel	 desempenhado	 pelos	 Padres	 da	 Igreja	 enquanto	 intermediários	 culturais	 da	
Antiguidade	 Clássica	 para	 o	 Medievo,	 ver:	 BRUYNE,	 Edgar	 de.	 A	 Estética	 da	 Idade	 Média.	 Porto:	
Caminhos	Romanos,	2016,	p.	59-61.	
53	 Na	 transcrição	 de	 textos	 bíblicos	 citados	 no	 presente	 trabalho,	 foi	 tomada	 como	 fonte	 básica	 de	
pesquisa	a	tradução	portuguesa	do	Pe.	Matos	Soares	(Bíblia	Sagrada.	Tradução	da	Vulgata	Latina	pelo	
Pe.	Matos	Soares.	São	Paulo:	Edições	Paulinas,	39ª.	ed.,	1982),	sempre	cotejada	com		a	própria	versão	
latina	 da	 Vulgata	 (Bibliorum	 Sacrorum	 iuxta	 Vulgatam	Clementinam	Nova	 Editio.	 Cidade	 do	 Vaticano:	
Typis	Polyglottis	Vaticanis,	1946),	o	que	determinou	por	vezes	a	adoção	de	algumas	alterações	no	texto	
de	 Matos	 Soares.	 Subsidiariamente,	 em	 caso	 de	 dúvidas,	 foram	 também	 consultadas	 outras	 duas	
traduções	mais	recentes,	efetuadas	a	partir	dos	textos	originais	para	o	português,	a	das	editoras	LEB	e	
Loyola,	efetuada	nas	décadas	de	1940-1960	(Bíblia	–	Mensagem	de	Deus.	São	Paulo:	LEB-Edições	Loyola,	
3ª.	 edição,	 1983)	 e	 a	 nova	 tradução	 comemorativa	 dos	 quinhentos	 anos	 da	 evangelização	 do	 Brasil,	
realizada	sob	a	responsabilidade	da	Conferência	Nacional	dos	Bispos	do	Brasil	(Bíblia	Sagrada	–	tradução	
da	 CNBB.	 São	 Paulo:	 2001),	 assim	 como	 a	 versão	 para	 o	 francês	 realizada	 pela	 Escola	 Bíblica	 de	
Jerusalém	(La	Sainte	Bible	traduite	en	français	sous	 la	direction	de	 l´École	Biblique	de	Jérusalem.	Paris:	
Les	 Éditions	 du	 Cerf,	 1956).	 Quanto	 às	 abreviaturas	 designativas	 dos	 diversos	 livros	 bíblicos,	 cabe	
esclarecer	que	não	existe,	nos	países	de	língua	portuguesa,	nenhuma	normatização	por	todos	aceita;	no	
Brasil,	coexistem	pelo	menos	cinco	variantes	dessas	abreviaturas,	 livremente	adotadas	por	editoras	ou	
universidades	diferentes.	No	presente	trabalho,	optou-se	por	utilizar	as	abreviações	constantes	da	mais	
recente	tradução	bíblica,	realizada	pela	CNBB;	é	a	que	figura	nas	páginas	iniciais	desta	tese.	
54	 Denomina-se	 Vulgata	 a	 versão	 latina	 dos	 Livros	 Sagrados,	 realizada	 na	 sua	 maior	 parte	 por	 São	
Jerônimo	(c.	350-420).	Natural	da	Dalmácia,	recebeu	formação	cristã,	mas	só	foi	batizado	aos	20	anos.	
Possuidor	de	uma	cultura	clássica	das	maiores	do	tempo,	é	considerado	um	dos	mestres	da	língua	latina	
e	 adquiriu	 perfeito	 domínio	 do	 grego,	 do	 hebraico	 e	 do	 aramaico,	 idiomas	 em	que	 foram	escritos	 os	
textos	 bíblicos	 originais.	 Foi	 secretário	 do	 Papa	 São	 Dâmaso	 (+	 384),	 e	 recebeu	 deste	 o	 encargo	 de	
traduzir	para	o	latim	os	Livros	Sagrados,	de	modo	a	haver	uma	única	versão	oficial	das	Escrituras,	escrita	
em	linguagem	acessível	ao	povo,	que	na	época	somente	entendia	o	latim,	o	idioma	vulgar	(daí	o	nome	
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novela	 Curial	 e	 Guelfa	 foi	 redigida,	 encontram-se	 22	 vezes	 o	 substantivo	 inveja	

(invidia),	 9	 vezes	 o	 verbo	 invejar	 (invideo)	 e	 3	 vezes	 o	 adjetivo	 invejoso	 (invidus).55	

Inúmeras	 vezes,	 entretanto,	 a	 ideia	 de	 inveja	 está	 presente,	 embora	 a	 palavra	 não	

esteja	explicitamente	formulada.	

	

A	 revolta	dos	 anjos	maus	 contra	Deus,	 acontecida	 ainda	 antes	de	 ter	 início	 a	

história	humana,	é	assim	descrita	no	Apocalipse:	

	

Houve	 no	 céu	 uma	 batalha:	 Miguel	 e	 os	 seus	 anjos	 pelejavam	 contra	 o	
Dragão,	e	o	Dragão	com	os	seus	anjos	pelejava	contra	ele;	porém	estes	não	
prevaleceram,	nem	o	seu	lugar	se	encontrou	mais	no	céu.	E	foi	precipitado	o	
grande	Dragão,	 a	 antiga	 Serpente,	 que	 se	 chama	Demônio	 e	 Satanás,	 que	
seduz	todo	o	mundo,	foi	precipitado	na	terra,	e	foram	precipitados	com	ele	
os	seus	anjos.	(Ap	12,7-9)	

	

O	 motivo	 que	 levou	 Satanás	 a	 revoltar-se	 contra	 Deus	 foi,	 de	 um	 lado,	 sua	

soberba,	de	outro,	sua	inveja.	Com	efeito,	inveja	e	soberba	são	os	únicos	pecados	que,	

por	 sua	 própria	 natureza	 imaterial,	 o	 demônio	 é	 capaz	 de	 praticar,	 como	 escreveu	

Santo	Agostinho:	

	
É	 certo	 que	 não	 se	 pode	 atribuir	 ao	 diabo	 nem	 a	 fornicação,	 nem	 a	
embriaguez,	nem	qualquer	outro	mal	que	tenha	relação	com	os	prazeres	da	
carne,	conquanto	seja	fomentador	e	instigador	oculto	de	tais	pecados,	mas	
ele	 tem,	 sim,	 em	 sumo	 grau	 a	 soberba	 e	 a	 inveja.	 E	 de	 tal	 forma	 se	
assenhoreou	 dele	 tal	 perversidade,	 que	 por	 causa	 dela	 foi	 destinado	 ao	
suplício	eterno.56	

	

Levado	por	seu	imenso	orgulho	e	por	invejar	a	infinita	superioridade	de	Deus,	

Satanás	pretendeu	colocar	seu	trono	em	posição	de	igualdade	com	o	Criador,	como	se	

																																																																																																																																																																																			
Vulgata).	 Durante	 séculos,	 foi	 a	 única	 tradução	 oficialmente	 aceita	 pela	 Igreja	 Católica	 em	 todo	 o	
Ocidente.	
55	Cfr.	PEULTIER;	ETIENNE;	e	GANTOIS	SS.	JJ..	Concordantiarum	Universae	Scripturae	Sacrae	Thesaurus.	
Paris:	 Lethielleux	Edit.,	 2ª.	 ed.,	 1939.	 Em	complementação	dessa	obra,	 também	 foi	muito	 consultado,	
para	a	pesquisa	bíblica	que	resultou	na	redação	deste	tópico	da	tese,	o	Thesaurus	Biblicus	hoc	est	Dicta	
Sententiae	 et	 Exempla	 ex	 SS.	 Bibliis	 Collecta	 et	 per	 Locos	 Communes	 Distribucta	 Lexicorum	 Ordine	
Alphabetico	 ad	 usum	 Concionandi	 et	 Disputanti	 Auctore	 Ph.	 P.	 MERZ	 (Philipp	 Paul	 Merz,	 +	 1754).	
Paris:	P.	Lethielleux	Ed.,	1929.	
56	 SANTO	 AGOSTINHO.	 La	 ciudad	 de	 Dios	 contra	 paganos,	 Libro	 I,	 cap.	 26.	 Disponível	 em:	
http://www.augustinus.it/spagnolo/cdd/index2.htm.	 Acesso	 a	 2/dez/2016.	 São	 Tomás	 de	 Aquino	 cita,	
na	 Summa	 Teologiae,	 I,	 qu.	 63,	 a.	 2,	 essa	 passagem	 de	 Santo	 Agostinho,	 na	 demonstração	 de	 que	
“somente	 a	 soberba	 e	 a	 inveja	 são	 pecados	 puramente	 espirituais	 para	 os	 quais	 os	 demônios	 têm	
competência”.		
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deduz	 de	 várias	 passagens	 da	 Escritura	 e	 foi	 resumido	 por	 Santo	 Atanásio	 de	

Alexandria	(296-	373):	

	

A	 humildade	 é	 um	 grande	 remédio	 para	 a	 salvação	 da	 alma,	 pois	 Satanás	
não	caiu	dos	céus	por	devassidão,	adultério	ou	roubo,	mas	foi	o	seu	orgulho	
que	 o	 precipitou	 no	 fundo	 do	 abismo.	 Porque	 ele	 disse	 estas	 palavras:	
“subirei	 e	 colocarei	 meu	 trono	 junto	 de	 Deus	 e	 serei	 semelhante	 ao	
Altíssimo”	(Is	14,14).	É	porque	proferiu	essas	palavras	que	caiu	e	que	o	fogo	
eterno	se	tornou	sua	sorte	e	sua	herança.57	

	

No	 capítulo	 3	 do	 Livro	 do	Gênesis	 é	 narrado	 o	 Pecado	Original,	 cometido	 no	

Éden	pelos	protoparentes	Adão	e	Eva.	Nessa	narrativa,	não	é	explicitamente	referida	a		

inveja,	mas	 é	 indubitável	 a	 sua	 presença,	 pois	 em	 outra	 passagem	 escriturística	 (Sb	

2,23)	está	dito	que	foi	por	inveja	do	demônio	que	entrou	no	mundo	a	morte.		

	

Para	se	entender	em	que	sentido	entrou	no	mundo	a	morte,	deve-se	considerar	

que,	de	acordo	com	a	Teologia	Católica,	Deus	não	apenas	deu	ao	primeiro	casal	dons	

naturais	(corpo	e	alma),	mas	também	lhes	concedeu	dons	inteiramente	indevidos,	de	

ordem	sobrenatural	(ou	seja,	a	graça	santificante,	verdadeira	participação	na	natureza	

divina,	e	as	virtudes	infusas)	e	de	ordem	preternatural	–	ou	seja,	a	integridade	(a	plena	

submissão	 da	 sensibilidade	 à	 razão),	 a	 impassibilidade	 (incapacidade	 de	 sofrer)	 e	 a	

imortalidade.	 Esse	 conjunto	 maravilhoso	 de	 dons,	 Adão	 e	 Eva	 teriam	 conservado	 e	

teriam	transmitido	a	todos	os	seus	descendentes	desde	que	tivessem	prestado	a	Deus	

um	 ato	 de	 obediência	 e	 submissão,	 não	 comendo	 do	 fruto	 proibido.	 Mas	 Adão,	

instigado	por	Eva,	que	a	serpente	seduzira,	desobedeceu	a	Deus,	recusou-Lhe	esse	ato	

de	submissão	e	em	consequência	perdeu,	para	si	e	para	seus	descendentes,	os	dons	

sobrenaturais	 e	 preternaturais	 que	 eram	 indevidos	 à	 sua	 natureza,	 ficando	 tão-

somente	na	posse	dos	dons	naturais.	Tal	desobediência	foi	o	pecado	original,	cometido	

pelos	 nossos	 primeiros	 pais,	 e	 transmitido,	 juntamente	 com	 a	 natureza	 humana,	 a	

todos	os	seus	descendentes.58	

																																																													
57	 SANTO	 ATANÁSIO.	 De	 Virginitate.	 Patrologiae	 cursus	 completus,	 Series	 graeca,	 tom.	 XXVIII.	 Paris:	
Migne,	1884,	p.	258;	Catechismus	Catholicus	cura	et	studio	Petri	Cardinalis	Gasparri	concinnatus.	Cidade	
do	Vaticano:	Typis	Polyglottis	Vaticanis,	1931,	p.	317.		
58	 Especificamente	 sobre	os	dons	 sobrenaturais	 e	preternaturais	 aos	quais	 foram	elevados	no	Paraíso	
Adão	 e	 Eva,	 ver:	 MORS,	 Joseph.	 Institutiones	 Theologiae	 Dogmaticae	 –	 Tractatus	 de	 Deo	 Creante	 et	
Elevante	 et	 de	 Novissimis.	 Petrópolis:	 Editora	 Vozes,	 1940,	 p.	 109-154;	 DIEKAMP,	 Franciscus;	
HOFFMANN,	Adolphus.	Theologiae	Dogmaticae	Manuale.	–	De	Deo	Creatore.	Tournai:	Typis	Societatis	S.	
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O	diabo	invejava	a	Adão	e	Eva,	porquanto	foram	estes	elevados,	da	ordem	da	

natureza	à	ordem	da	graça	e,	destarte,	participavam	da	própria	vida	divina	–	privilégio	

que,	 devido	 a	 sua	 revolta	 e	 queda,	 jamais	 poderia	 ser	 alcançado	 por	 ele.	 Tenha-se	

presente,	a	esse	respeito	que,	na	Criação,	havia	uma	ordenação	hierárquica,	em	cinco	

níveis	 bem	 demarcados.	 O	 inferior	 era	 o	 mineral,	 sem	 nenhuma	 forma	 de	 vida,	

composto	pela	matéria	 inorgânica	presente	em	toda	a	natureza.	Vinha	em	seguida	o	

nível	dos	vegetais,	que	incorporavam	em	sua	composição	elementos	minerais,	mas	já	

possuíam	vida	orgânica	vegetativa.	O	nível	imediatamente	superior	era	o	dos	animais	

irracionais,	que	 incorporavam	elementos	minerais	e	possuíam	elementos	em	comum	

com	os	vegetais,	mas	já	dispunham	da	capacidade	de	se	movimentar	e,	conquanto	não	

dotados	de	razão	nem	de	alma	imortal,	tinham	por	natureza	sensibilidade	e	paixões	e	

podiam,	 por	 instinto,	 tomar	 certas	 iniciativas	 de	 ação.	Acima	dos	 animais	 irracionais	

vinha	 o	 gênero	 humano	 e,	 colocados	 acima	 do	 homem,	 vinham	 os	 anjos,	 puros	

espíritos.	Os	anjos	 são	ontologicamente	as	mais	perfeitas	das	puras	 criaturas,	mas	o	

gênero	humano	compendia	em	si,	de	modo	mais	completo,	a	totalidade	da	criação.	Os	

homens	 têm	corpo	material,	 perecível	 e	destrutível,	 no	qual	 há	 elementos	minerais,	

vegetativos	e	animais;	mas	têm	uma	alma	espiritual	e	imortal,	que	de	algum	modo	os	

aproxima	da	natureza	angélica;	têm	inteligência,	têm	vontade	livre	e	são	responsáveis	

por	seus	atos.59		

	
Quando	 Deus	 criou	 o	 homem,	 à	 sua	 imagem	 e	 semelhança,	 fê-lo	

ontologicamente	inferior	aos	anjos,	mas	quis	fazê-lo	um	resumo	de	toda	a	Criação,	e	

																																																																																																																																																																																			
Joannis	 Evangelistae	 Desclée	 et	 Sociorum,	 1933,	 vol.	 II,	 p.	 135-153;	 PESCH,	 Christiano.	 Compendium	
Theologiae	Dogmaticae.	...	De	Deo	Creante	et	Elevante.	Freiburg		im	Breisgau:	Herder	et	Co.	Typographi	
Editores	 Pontificii,	 1930,	 t.	 II,	 p.	 182-198;	 genericamente,	 sobre	 o	 Pecado	 Original,	 ver:	 HUGON,	
Eduardus.	De	 Peccato	Originali	 et	 de	 Gratia,	 de	 Verbo	 Incarnato	 et	 Redemptore,	 De	 B.	 Virgine	Maria	
Deipara.	 Paris:	 P.	 Lethielleux,	 1927,	 vol.	 2,	 p.	 1-51;	 TANQUEREY,	 Adolphe.	 Compendio	 de	 Theologia	
Dogmatica	Especial	segundo	a	mente	de	S.	Thomaz	d´Aquino.	Viseu:	Typographia	da	Revista	Catholica,	
1902,	vol.	 IV,	 tops.	205-206;	DAFFARA,	Marcolinus.	De	Peccato	Originali	et	de	Verbo	 Incarnato.	Roma:	
Marietti,	1948,	p.	3-97;	Catechismus	Catholicus	cura	et	studio	Petri	Cardinalis	Gasparri	concinnatus,	p.	
102-108;	ROYO	MARÍN,	Antonio.	Dios	y	su	obra,	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	1963,	p.	452-
521.	
59	 Sobre	 obra	 de	 Deus	 enquanto	 criador	 do	 mundo	 corpóreo,	 ver	 SÃO	 TOMÁS	 DE	 AQUINO.	 Summa	
Theologiae,	I,	qu.	65	a	72.	Ver	também:	ROYO	MARÍN,	Antonio.	Dios	y	su	obra,	p.	431ss.	
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quis	que	fosse	com	um	homem	–	e	não	com	um	anjo	–	que	se	unisse	hipostaticamente	

Deus	Filho,	a	Segunda	Pessoa	da	Santíssima	Trindade.60	

	

O	 diabo,	 embora	 tendo	 decaído	 por	 seu	 pecado,	 não	 perdera	 a	 natureza	

angélica;	 continuava	 anjo	 e	 puro	 espírito,	 sendo	 por	 isso	 natural	 e	 ontologicamente	

superior	 aos	 homens,	 criaturas	 naturalmente	 inferiores,	 que	 possuíam,	 é	 verdade,	

alma	 imortal	 e	 espiritual,	 mas	 eram	 compostas	 de	 matéria	 que	 os	 aproximava	 da	

ordem	ainda	mais	inferior,	dos	animais	irracionais.		

	

Representava	 uma	 humilhação	 muito	 grande,	 para	 o	 diabo,	 que	 seres	 de	

natureza	 inferior,	 compostos	 de	 espírito	 e	 matéria,	 fossem	 elevados	 a	 um	 nível	

infinitamente	 superior	 ao	 seu.	 Invejou-os,	 como	 já	 invejara	 ao	 próprio	 Deus.61	 Quis	

perdê-los	e	para	 isso	os	tentou.	E	 tentou-os,	provocando	neles	o	mesmo	sentimento	

de	inveja,	mesclado	com	orgulho,	dizendo	que	se	comessem	o	fruto	proibido,	seriam	

como	deuses:		

	

Mas	a	serpente	era	o	mais	astuto	de	todos	os	animais	da	terra	que	o	Senhor	
Deus	 tinha	 feito.	E	ela	disse	à	mulher:	por	que	vos	mandou	Deus	que	não	
comêsseis	 de	 toda	 a	 árvore	 do	 paraíso?	 Respondeu-lhe	 a	 mulher:	 nós	
comemos	do	fruto	das	árvores,	que	estão	no	paraíso,	mas	do	fruto	da	árvore	
que	 está	 no	meio	 do	 paraíso,	 Deus	 nos	mandou	 que	 não	 comêssemos,	 e	
nem	 a	 tocássemos,	 não	 suceda	 que	morramos.	 Porém	 a	 serpente	 disse	 à	
mulher:	vós	de	nenhum	modo	morrereis;	mas	Deus	sabe	que,	em	qualquer	
dia	 que	 comerdes	 dele,	 se	 abrirão	 os	 vossos	 olhos,	 e	 sereis	 como	 deuses,	
conhecendo	o	bem	e	o	mal.	(Gn	3,1-5)	

																																																													
60	Sobre	o	pecado,	a	queda	e	o	castigo	dos	anjos	maus,	ver	SÃO	TOMÁS	DE	AQUINO.	Summa	Theologiae,	
I,	qu.	63	e	qu.	64.	Ver	também:	ROYO	MARÍN,	Antonio.	Dios	y	su	obra,	p.	362-424;	SOLIMEO,	Gustavo	
Antônio	e	SOLIMEO,	Luiz	Sérgio.	Anjos	e	Demônios:	a	luta	contra	o	poder	das	trevas.	São	Paulo:	Artpress,	
1994,	 p.	 64-68.	 LEPICIER,	 Cardeal	 Aléxis.	O	Mundo	 Invisível.	 Porto:	 Livraria	 Tavares	 Martins,	 3ª.	 ed.,	
1951,	passim.	
61	 Como	 invejar	 é	 próprio	 dos	 inferiores	 e	 não	 dos	 superiores,	 São	 João	 Crisóstomo	 (c.	 347-407)	 se	
pergunta	como	é	que	o	diabo	podia	invejar	o	homem,	sendo	este	por	natureza	tão	inferior;	e	responde	
que	 o	 homem,	 enquanto	 composto	 de	 espírito	 e	 matéria	 corruptível,	 de	 fato	 é	 inferior	 ao	 anjo	
incorpóreo,	mas	enquanto	elevado	à	ordem	da	graça	e	podendo	aspirar	à	glória	eterna,	a	esse	título	é	
incomparavelmente	superior	ao	diabo,	que	por	seu	pecado	se	tornou	eternamente	incapaz	de	ascender	
a	 tal	 grau	 de	 perfeição;	 ver,	 a	 respeito,	 A	 LAPIDE,	 Cornelius.	 Commentaria	 In	 Librum	 Job.	 In:	
Commentaria	 In	 Sacram	Scripturam.	 Paris:	 Ludovicus	Vivès	 Editor,	 1866,	 t.	 XXIV,	 p.	 124.	 São	Metódio	
(+311),	bispo	de	Filipos	de	Macedônia,	 igualmente	considera	ter	o	demônio,	por	 invejar	a	Adão	e	Eva,	
pretendido	 enfeiar	 a	 obra	 de	 arte	 que	 Deus	 fizera	 criando-os	 imortais	 e	 elevando-os	 à	 condição	
sobrenatural.	 No	 plano	 inicial	 de	 Deus,	 eram	 imortais	 tanto	 a	 alma	 como	 o	 corpo	 dos	 homens,	mas	
devido	ao	pecado,	Deus	remodelou	sua	obra	de	arte,	fazendo	com	que	o	corpo	morresse	–	à	espera	da	
ressurreição	final	–	enquanto	a	alma	permaneceria	imortal	(cfr.	QUASTEN,	Joannes.	Patrología	I	–	Hasta	
el	Concilio	de	Nicea.	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	1991,	p.	436-443).	
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	No	capítulo	 seguinte	do	mesmo	Livro	do	Gênesis,	 temos	outra	passagem	em	

que	não	é	explicitamente	mencionada	a	inveja,	mas	na	qual	sua	presença	se	patenteia	

de	modo	indubitável.		Trata-se	do	primeiro	homicídio	da	História,	quando	Caim,	irado	

porque	Deus	parecia	comprazer-se	mais	com	a	oferenda	de	Abel	do	que	com	a	que	ele	

próprio	fazia,	“irou-se	extremadamente	e	o	seu	semblante	ficou	abatido”	(Gn	4,5).	O	

Senhor,	 então,	 recomendou	 a	 Caim	 que	 não	 se	 deixasse	 arrastar	 por	 aquela	 má	

inclinação	e,	no	uso	de	seu	livre	arbítrio,	a	rejeitasse;	estava	em	seu	poder	fazê-lo:	“E	o	

Senhor	 disse-lhe:	 Por	 que	 estás	 irado?	 e	 por	 que	 está	 abatido	 o	 teu	 semblante?	

Porventura,	se	tu	obrares	bem,	não	serás	recompensado;	e,	se	obrares	mal,	não	estará	

logo	o	pecado	à	tua	porta?	Sob	ti	está	o	teu	desejo,	e	tu	o	dominarás”	(Gn	4,6-7).	Mas	

Caim,	 sem	 fazer	 caso	 da	 advertência	 divina	 e,	 obviamente,	 movido	 pela	 inveja	 que	

sentia	 contra	 o	 irmão,	 odiou-o.	 Traiçoeiramente	 convidou	 Abel	 a	 passearem	 ambos	

pelo	campo	e	ali	o	matou.62		

	

No	mesmo	 Livro	do	Gênesis,	 lê-se	 também	que	 Isaac	 se	 tornou	muito	 rico	e,	

por	isso,	foi	invejado	pelos	filisteus	súditos	do	rei	Abimelec,	os	quais,	para	prejudicá-lo,	

atulharam	 de	 terra	 os	 poços	 que	 seu	 pai	 Abraão	 havia	 aberto	 (Gn	 26,12-18).	 Lê-se	

ainda	o	relato	da	rivalidade	entre	Esaú	e	Jacó,	os	dois	gêmeos	filhos	de	Isaac	e	de	sua	

esposa	 Rebeca;	 Esaú	 nascera	momentos	 antes	 de	 Jacó	 e	 por	 isso	 era	 considerado	o	

primogênito,	devendo	receber,	como	tal,	a	bênção	do	pai	moribundo;	mas	Esaú	certo	

dia,	 ao	 retornar	 faminto	 de	 uma	 caçada,	 vendera	 ao	 irmão	 os	 direitos	 de	

primogenitura	em	troca	de	um	prato	de	lentilhas;	por	 isso,	e	graças	a	um	artifício	de	

Rebeca,	 Isaac,	 ao	 morrer,	 abençoou	 Jacó,	 crendo	 estar	 abençoando	 a	 Esaú.	 Este,	

então,	 concebeu	 ódio	 pelo	 irmão.	 O	 episódio,	 narrado	 no	 cap.	 27	 do	 Gênesis,	 não	

refere	 explicitamente	 a	 inveja,	mas	 a	 presença	 desse	 sentimento	 fica	 bem	 clara	 em	

toda	a	narrativa.	 Lê-se	ainda	que	Raquel,	 esposa	de	 Jacó,	 “vendo-se	 infecunda,	 teve	

inveja	de	sua	 irmã	Lia	e	disse	a	seu	marido:	dá-me	filhos,	senão	morrerei”	(Gn	30,1).	

																																																													
62	 O	 episódio	 de	 Caim	 e	 Abel	 (Gn	 4,2-8),	 seguido	 do	 castigo	 e	 maldição	 de	 Caim	 (Gn	 4,9-16),	 é	
geralmente	considerado	exemplo	paradigmático	de	inveja.	Veja-se,	a	respeito:	KIM,	Angela	Y.	Cain	and	
Abel	 in	 the	 Light	of	 Envy:	A	 study	 in	 the	history	of	 the	 interpretation	of	 Envy	 in	Genesis	4.1-16.	Notre	
Dame	(Indiana):	University	of	Notre	Dame,	2001.		
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Na	ânsia	de	suplantar	a	irmã,	fez	com	que	Jacó	tivesse	dois	filhos	de	uma	escrava,	de	

nome	Bala,	e	quis	que	nascessem	sobre	seus	próprios	joelhos,	a	fim	de	poder	chamá-

los	 seus	 filhos.	 Foi	 assim	que	nasceram	Dan	e	Neftali,	 filhos	 de	 Jacó	perfilhados	por	

Raquel,	que,	exultante,	exclamou:	“O	Senhor	me	fez	entrar	em	competição	com	minha	

irmã	e	a	venci”	(Gn	30,8).	

	

As	 duas	 irmãs	 continuaram	 competindo	 entre	 si,	 a	 propósito	 dos	 filhos.	 Bem	

mais	 tarde,	Raquel	afinal	 foi	 curada	por	Deus	de	 sua	esterilidade	e	pode	conceber	e	

dar	a	luz	a	dois	filhos,	José	e	Benjamin,	pelos	quais	o	pai	demonstrou	sempre	especial	

predileção	–	o	que	causaria,	no	tocante	a	José,	ser	invejado	pelos	irmãos	mais	velhos.	

	

O	 episódio	 é	 muito	 conhecido	 e	 não	 cabe	 aqui	 senão	 recordá-lo	 em	 linhas	

gerais.	 José,	ainda	adolescente	de	16	anos,	 recebeu	do	pai	uma	 túnica	colorida,	que	

despertou	inveja	nos	irmãos,	porque	viam	naquele	gesto	claro	sinal	de	que	Jacó	amava	

mais	 a	 José	 do	 que	 a	 eles.	 	 Ocorreram	 então	 a	 José	 os	 sonhos	 premonitórios	 da	

preeminência	 que,	 no	 futuro,	 ele	 teria	 sobre	 os	 irmãos,	 e	 o	 jovem	 cometeu	 a	

imprudência	de	narrá-los	aos	 invejosos	 irmãos,	 já	preconcebidos	e	mal	dispostos	em	

relação	a	ele:	

	

Sucedeu	também	que	ele	referiu	a	seus	irmãos	um	sonho	que	tivera,	o	que	
foi	 causa	de	maior	 ódio.	Disse-lhes:	Ouvi	 o	 sonho	que	eu	 tive:	 parecia-me	
que	atávamos	no	campo	os	 feixes,	e	que	o	meu	feixe	como	que	se	erguia,	
ficava	 de	 pé,	 e	 que	 os	 vossos,	 estando	 em	 roda,	 se	 prostravam	diante	 do	
meu.	 Responderam	 seus	 irmãos:	 “Porventura	 serás	 nosso	 rei	 ou	 seremos	
sujeitos	ao	teu	domínio?	Estes	sonhos	e	estas	conversas	acenderam	mais	a	
inveja	e	o	ódio.	Teve	ainda	outro	sonho,	o	qual	referiu	a	seus	irmãos:	Vi	em	
sonhos	que	o	sol,	a	lua	e	onze	estrelas	como	que	me	adoravam.	Ora,	tendo	
ele	contado	isto	a	seu	pai	e	aos	 irmãos,	seu	pai	repreendeu-o	e	disse:	Que	
quer	dizer	este	sonho,	que	tiveste?	Porventura	eu,	tua	mãe,	e	teus	irmãos	te	
adoraremos,	prostrados	por	terra?		Seus	irmãos,	por	isto,	tinham-lhe	inveja;	
porém	o	pai	meditava	a	coisa	em	silêncio.	(Gn	37,5-11)	

	

Aconteceu	então	que	os	irmãos,	depois	de	muito	hesitarem	se	deviam	ou	não	

matar	a	José,	acabaram	vendendo-o	como	escravo	a	uns	ismaelitas	que	se	dirigiam	ao	

Egito.	Mostraram	ao	pai	a	 túnica	de	 José,	manchada	com	o	sangue	de	um	cabrito,	e	

Jacó	se	convenceu	de	que	José	fora	morto	e	devorado	por	uma	fera,	do	que	concebeu	
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imensa	 tristeza	 e	 o	 fez	 ainda	mais	 apegar-se	 ao	 caçula	 Benjamin,	 o	 único	 filho	 que,	

supunha,	lhe	restava	de	Raquel,	a	esposa	predileta.	

	

Quanto	a	 José,	 levado	para	o	Egito	e	 vendido	 como	escravo	a	Putifar,	 iniciou	

uma	 carreira	 brilhante,	 que	 em	 poucos	 anos	 o	 transformaria	 no	 primeiro-ministro	

todo-poderoso	do	Faraó.	Muitos	anos	depois,	em	grave	crise	de	carestia,	os	irmãos	de	

José	 acorreram	 ao	 Egito,	 para	 comprar	 provisões	 e	 reencontraram	 José,	 sem	 o	

reconhecer,	 e	 prosternaram-se	 ante	 ele,	 rogando	 que	 lhes	 fornecesse	 trigo	 –	

exatamente	 como	 no	 sonho	 premonitório	muitos	 anos	 antes.	 Com	magnanimidade,	

José	perdoou	aos	 irmãos	e	fez	com	que	o	velho	pai	e	toda	a	família	se	transferissem	

para	 o	 Egito,	 onde,	 em	 condições	 favoráveis,	 os	 descendentes	 de	 Jacó	 –	 que	

entrementes	tomara	o	nome	de	Israel	–	se	multiplicariam	extraordinariamente.	Todos	

esses	 episódios,	 narrados	 pormenorizadamente	 nos	 capítulos	 39	 a	 50	 do	 Livro	 do	

Gênesis,	são	de	grande	beleza	literária	e	têm,	ao	longo	dos	séculos,	inspirado	literatos	

e	 exegetas.	 No	 cinema,	 são	 numerosas	 as	 representações	 das	 aventuras	 de	 José,	 o	

filho	de	Jacó	que	é	geralmente	considerado	pelos	autores	eclesiásticos	como	prefigura	

de	 seu	 homônimo	 José,	 o	 esposo	 da	 Virgem	Maria;	 ambos	 se	 destacaram	 por	 sua	

castidade,	 pela	 frequência	 com	 que	 por	 meio	 de	 sonhos	 se	 comunicavam	 com	 o	

Eterno,	e	também	pelo	fato	de	terem	sido	desterrados	no	Egito.63	

	

Uma	derradeira	referência	explícita	ainda	é	feita	no	Livro	do	Gênesis	acerca	de	

José.	Ao	morrer,	o	velho	 Jacó	abençoou	a	 todos	os	 seus	 filhos	e	prognosticou	o	que	

seria	 da	 descendência	 futura	 de	 cada	 um	 deles.	 Ao	 se	 dirigir	 a	 José,	 mais	 uma	 vez	

aludiu	metaforicamente	ao	fato	de	ter	sido	ele	vitimado	pela	inveja:	

	

José,	filho	que	cresce	junto	a	uma	fonte	e	é	formoso	de	aspecto;	as	donzelas	
andaram	 por	 cima	 do	 muro.	 Mas	 amarguraram-no,	 estimularam-no	 e	
invejaram-no	 os	 que	 tinham	 dardos.	 O	 seu	 arco	 apoiou-se	 no	 forte;	 e	 as	
cadeias	dos	seus	braços	e	das	suas	mãos	foram	quebradas	pelo	poderoso	de	
Jacó;	 dali	 saiu	 o	 pastor,	 a	 pedra	 de	 Israel.	 O	 Deus	 de	 teu	 pai	 será	 o	 teu	
auxílio	e	o	Onipotente	te	abençoará	com	as	bênçãos	do	alto	do	céu	(...).	(Gn	
49,22-25)		

																																																													
63	Cfr.	LLAMERA,	Bonifacio.	Teología	de	San	José;	e	ISOLANO,	Isidoro	de.	Suma	de	los	Dones	de	San	José.	
Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	1953,	passim;	e	SANTOS.	A.	A.	dos.	São	José,	o	esposo	de	Maria	
da	qual	nasceu	Jesus.	São	Paulo:	Petrus,	2010,	p.	51-52.	
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Algumas	 gerações	 após	 o	 desaparecimento	 dos	 patriarcas	 Jacó	 e	 José,	 ainda	

continuavam	 os	 hebreus	 solidamente	 estabelecidos	 no	 Egito,	 felizes,	 numerosos	 e	

prósperos,	o	que	despertou	a	inveja	de	um	Faraó,	“que	não	conhecera	José”	(Ex	1,8)	e,	

desejoso	 de	 modificar	 radicalmente	 a	 situação	 dos	 filhos	 de	 Israel,	 assim	 falou	 aos	

egípcios:	“Eis	que	o	povo	dos	filhos	de	Israel	é	numeroso	e	mais	forte	que	nós.	Vinde,	

oprimamo-lo	com	astúcia,	para	que	ele	não	se	multiplique	e,	se	sobrevier	contra	nós	

alguma	guerra,	se	una	com	os	nossos	inimigos	e,	depois	de	nos	vencer,	saia	deste	país”	

(Ex	1,10).	Foi	assim	que	teve	início	a	violenta	fase	de	perseguição	que	desencadeou	o	

Êxodo,	ou	seja,	o	retorno	dos	hebreus,	liderados	por	Moisés,	à	Terra	Prometida.	

	

Um	dos	episódios	do	Êxodo	é	a	entrega	a	Moisés,	no	alto	do	Monte	Sinai,	das	

Tábuas	 da	 Lei,	 com	 o	 Decálogo,	 ou	 seja,	 os	 Dez	 Mandamentos	 –	 dos	 quais	 foram	

deduzidos	os	Dez	Mandamentos	do	cristianismo.	A	prevenção	contra	a	 inveja	estava	

presente	no	Decálogo	mosaico:	“Não	cobiçarás	a	casa	do	teu	próximo;	não	desejarás	a	

sua	mulher,	nem	o	 seu	 servo,	nem	a	 sua	 serva,	nem	o	 seu	boi,	nem	o	 seu	 jumento,	

nem	coisa	alguma	que	lhe	pertença”	(Ex	20,17).	Desse	versículo	extraiu	o	Cristianismo	

dois	dos	seus	Mandamentos,	o	9º	(Não	desejarás	a	mulher	do	próximo)	e	o	10º	(Não	

cobiçarás	as	coisas	alheias).64	

	

Esses	 dois	 mandamentos,	 note-se,	 proíbem	 especificamente	 o	 desejo	 da	

mulher	ou	dos	bens	de	outro.	Os	atos	contra	o	próximo,	nessas	matérias,	 já	estavam	

vedados	 por	 outros	 incisos	 do	 Decálogo	 mosaico	 (“Não	 cometerás	 adultério.	 Não	

furtarás.”	–	Ex	20,14-15),	como	também	por	dois	mandamentos	do	Cristianismo,	o	6º		

(Não	 pecarás	 contra	 a	 castidade)	 e	 o	 7º	 (Não	 roubarás).	 Mas	 tanto	 o	 Legislador	

mosaico	como	o	Cristianismo	quiseram,	de	modo	muito	claro,	não	apenas	proibir	atos,	

mas	também	desejos.	Em	outras	palavras,	quiseram	proibir	a	inveja.	

	
																																																													

64	Catechismus	Catholicus	 cura	et	 studio	Petri	Cardinalis	Gasparri	 concinnatus,	 p.	23-24;	Catecismo	da	
Igreja	Católica.	São	Paulo:	Editora	Vozes,	9ª	ed.	revista	de	acordo	com	o	texto	oficial	 latino	da	Libreria	
Editrice	Vaticana,	1998,	p.	645-654.	Catéchisme	de	Saint	Pie	X.	Versailles:	Éditions	de	la	R.O.C.,	1969,	p.	
83-84,	101-103	e	109-110.	Ver,	a	respeito,	BARCLAY,	William.	The	Plain	Man´s	Guide	to	Ethics:	Thoughts	
of	the	Ten	Commandments,	1986.	
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No	Deuteronômio,	volta	a	inveja,	apresentada	como	castigo	aos	hebreus	que	se	

afastassem	da	Lei	do	Senhor.	Sucessivas	maldições	estavam	reservadas	para	os	infiéis,	

e	uma	delas	seria	uma	tal	fome	que	até	o	mais	delicado	dos	homens	invejaria	ao	irmão	

e	à	mulher	amada,	negando-se	a	partilhar	com	eles	a	carne	dos	próprios	filhos,	que	à	

falta	 de	 alternativa,	 egoisticamente	 queria	 só	 para	 si.	 A	 imagem	 é	 de	 uma	 rudeza	

impressionante:	

	

Todas	estas	maldições	 virão	 sobre	 ti,	 e,	 perseguindo-te,	 te	 alcançarão,	 até	
que	estejas	destruído,	porque	não	ouviste	a	voz	do	Senhor	 teu	Deus,	nem	
observaste	os	seus	mandamentos	nem	as	 leis	que	ele	te	prescreveu.	(...)	O	
Senhor	fara	vir	sobre	ti	de	longe,	das	extremidades	da	terra,	uma	nação	que	
voa	 como	 a	 águia,	 cuja	 língua	 tu	 não	 poderás	 compreender,	 nação	 em	
extremo	arrogante,	que	não	terá	respeito	pelo	velho	nem	se	compadecerá	
do	menino,	que	devorará	o	fruto	dos	teus	gados,	os	frutos	da	tua	terra,	até	
que	 pereças,	 que	 não	 te	 deixará	 nem	 trigo,	 nem	 vinho,	 nem	 azeite,	 nem	
manadas	 de	 bois,	 nem	 rebanhos	 de	 ovelhas,	 ate	 que	 te	 disperse	 e	 te	
aniquile	em	todas	as	tuas	cidades,	e	sejam	derribados,	em	toda	a	tua	terra,	
os	teus	muros	sólidos	e	altos,	em	que	punhas	a	tua	confiança.	(...)	Comerás	
o	fruto	do	teu	ventre,	as	carnes	dos	teus	filhos	e	de	tuas	filhas,	que	o	Senhor	
teu	 Deus	 te	 tiver	 dado,	 tamanhas	 serão	 a	 angústia	 e	 a	 fome,	 com	 que	 te	
oprimirá	o	teu	inimigo.	O	homem	mais	delicado	dos	teus,	o	mais	habituado	
ao	 luxo,	 terá	 inveja	ao	próprio	 irmão	e	à	sua	mulher,	que	repousa	sobre	o	
seu	seio,	e	não	lhes	dará	das	carnes	de	seus	filhos,	que	ele	comerá,	por	não	
ter	outra	coisa,	no	cerco	e	na	penúria,	com	que	te	afligirão	os	teus	inimigos	
dentro	de	todas	as	tuas	portas.	(Dt	28,45-55)	

	

	

No	 Primeiro	 Livro	 de	 Samuel,	 capítulos	 18	 a	 31,	 temos	 o	 longo	 relato	 do	

relacionamento	entre	os	dois	primeiros	 reis	de	 Israel:	Saul,	que	provinha	da	 tribo	de	

Benjamin,	e	Davi,	da	tribo	de	Judá.	De	certa	forma,	teve	continuidade,	com	os	dois,	a	

antiga	rivalidade,	permeada	de	inveja,	de	Raquel	e	sua	irmã	Lia.	

	

Saul	 foi	 o	 primeiro	 rei	 de	 Israel.	 Porque	 não	 obedeceu	 aos	 mandados	 do	

Senhor,	este	lhe	retirou	a	bênção	e	a	passou	ao	pastor	Davi,	que	possuía	o	condão	de,	

com	sua	harpa,	tocar	de	modo	a	exorcizar	os	demônios	que	atormentavam	o	velho	rei	

e	 lhe	 restituir	 a	 tranquilidade.	Davi,	 abençoado	pelo	 Senhor,	 heroicamente	matou	o	

gigante	Golias,	salvando	assim	da	destruição	a	nação	israelita	e	tornando-se	seu	herói	

maior	–	o	que	despertou,	por	parte	de	Saul,	violenta	inveja.	Diversas	vezes	Saul	tentou	

matar	Davi,	mas	o	Senhor	o	protegeu.	Cerca	ocasião,	Saul	chegou	a	atirar	uma	 lança	

contra	Davi,	mas	este	se	desviou	e	nada	sofreu	(1Sm	18,10-11).	A	fidelidade	de	Davi,	
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em	relação	a	Saul,	é	tocante;	mesmo	sabendo	que	o	Senhor	o	designara	para	ser	o	rei	

de	Israel	e	como	tal	o	profeta	Samuel	o	ungira,	Davi	mantém-se	fiel	ao	velho	monarca,	

ao	longo	de	anos	de	perseguição.	Mais	de	uma	vez	teve	em	suas	mãos	a	vida	de	Saul,	e	

poderia	ter-se	 livrado	de	seu	perseguidor,	mas	nunca	ousou	contra	ele	nada	fazer.	A	

fidelidade	davídica	em	relação	ao	mau	senhor	lembra,	em	muitos	aspectos,	a	figura	do	

Cid	 e	 a	 de	 outros	 campeões	 das	 Canções	 de	 Gesta	 medievais,	 em	 relação	 a	 maus	

suseranos:	é	em	relação	a	um	mau	senhor	que	a	fidelidade	de	um	vassalo	mostra	seu	

maior	esplendor.	

	

Outra	 figura	 de	 grande	 beleza,	 nesse	 contexto,	 é	 a	 de	 Jônatas,	 o	 filho	

primogênito	 de	 Saul,	 que	 concebe	 grande	 amizade	por	Davi	 e,	mesmo	 sabendo	que	

este	ocuparia	o	trono	que,	por	direito	normal	de	primogenitura	caberia	a	ele	próprio,	

protege	o	amigo	em	todas	as	circunstâncias	e,	com	humildade	tocante,	 lhe	roga	que,	

quando	 fosse	 rei,	 tivesse	piedade	da	 sua	descendência.	 Jônatas,	 antes	de	Davi,	 já	 se	

destacara	 como	 grande	 guerreiro	 e	 já	 praticara	 proezas	 na	 luta	 contra	 os	 filisteus,	

sendo	 sua	 glória	militar	 superada	 e	 eclipsada	 pela	 de	 Davi;	 nem	 por	 isso	 invejou-o,	

antes	pelo	contrário	admirou-o.	Jônatas	foi,	no	Antigo	Testamento,	um	belo	exemplo	

de	superação	da	inveja.	

	

No	 Primeiro	 Livro	 dos	 Reis	 (3,16-28),	 encontra-se	 uma	 passagem	 em	 que	 a	

inveja	se	fez	notar.	É	o	famoso	episódio	da	Justiça	Salomônica.	Compareceram	diante	

do	rei	Salomão	duas	prostitutas	que	viviam	no	mesmo	lupanar	e	que	tinham	dado	à	luz	

dois	 filhos	 com	 apenas	 três	 dias	 de	 diferença.	 Ora,	 aconteceu	 que	 um	 dos	 recém-

nascidos	 morreu,	 e	 as	 duas	 se	 puseram	 a	 disputar	 o	 sobrevivente,	 ambas	 dizendo	

serem	a	sua	verdadeira	mãe.	O	rei,	possuidor	do	dom	da	sabedoria,	determinou	que	a	

criança	 fosse	 cortada	 ao	 meio,	 para	 satisfazer	 igualmente	 as	 duas	 postulantes.	 A	

verdadeira	mãe,	horrorizada,	declarou	que	preferia	ceder	o	filho	à	outra	a	vê-lo	morto.	

Mas	 a	 falsa	 mãe,	 com	 inveja	 da	 verdadeira,	 declarou	 que	 achava	 muito	 justa	 a	

sentença	do	rei:	que	se	cortasse	a	criança	ao	meio.	Com	isso,	denunciou-se.	Salomão,	

então,	ordenou	que	a	criança	fosse	entregue	à	sua	verdadeira	genitora.	Na	postura	da	



56	
	

falsa	 mãe	 é	 muito	 clara	 a	 motivação	 invejosa:	 já	 que	 perdera	 o	 próprio	 filho,	 não	

tolerava	que	a	outra	também	não	perdesse	o	seu.65	

	

No	Livro	de	Jó	(5,2),	lê-se:	“Verdadeiramente,	a	ira	mata	o	insensato	e	a	inveja	

mata	 o	 pequeno”.	 Pequeno,	 no	 caso,	 não	 é	 aquele	 de	 estatura	 física	 diminuta,	mas	

aquele	que	tem	alma	pequena,	que	é	pusilânime,	medíocre.	O	texto	latino	da	Vulgata	

deixa	isso	bem	claro:	“Vere	stultum	interficit	iracundia,	et	parvulum	occidit	invidia”.	O	

significado	de	parvulus	é	minúsculo,	apoucado,	medíocre.	Essa	passagem	bíblica	seria	

mais	tarde	comentada	por	Padres	da	Igreja,	que	apontam	a	inveja	como	característica	

das	pessoas	sem	grandeza	de	alma.66	

	

No	Livro	dos	Provérbios,	encontram-se	cinco	referências	explícitas	à	inveja.	Na	

primeira	delas,	 lemos:	 “A	saúde	do	coração	é	a	vida	da	carne:	a	 inveja	é	a	cárie	dos	

ossos.”	(Pr	14,30).	A	expressão	“cárie	dos	ossos”	é,	sem	dúvida,	impressionante,	mas	o	

texto	latino	é	ainda	mais	enérgico:	“putredo	ossium”,	ou	seja,	podridão	dos	ossos.	Esse	

é	outro	trecho	que	ensejou	muitos	comentários	dos	exegetas	e	dos	Padres	da	Igreja.67	

	

																																																													
65	 Ver,	 a	 respeito	 dessa	 e	 de	 outras	 passagens	 bíblicas	 do	 Rei	 Salomão:	 CAPODIECI,	 Salvatore.	 Re	
Salomone	 e	 il	 fenomeno	 dell´invidia	 –	 Psicologia	 e	 Bibbia	 In:	 dialogo.	 Città	 del	 Vaticano:	 Lateran	
University	Press,	2014. 
66 Cfr.	A	 LAPIDE,	Cornelius.	Commentaria	 in	 Librum	Job.	 In:	Commentaria	 in	Sacram	Scripturam.	Paris:	
Ludovicus	Vivès	Editor,	 1866,	 t.	 XXIV,	p.	 123-125.	 Sobre	os	Padres	da	 Igreja	e	os	autores	eclesiásticos	
orientais	e	 latinos	dos	primeiros	séculos,	ver	LLORCA	S.J.,	Bernardino.	Manual	de	Historia	Eclesiástica.	
Barcelona:	Editorial	Labor,	1951,	p.	81-94.	
67	 Muitos	 comentários	 dos	 Padres	 da	 Igreja	 são	 compilados	 por	 Cornelius	 A	 LAPIDE	 acerca	 desse	
provérbio.	“Como	as	víboras,	segundo	se	afirma,	nascem	de	repente	do	ventre	de	suas	mães,	assim	a	
inveja	corrói	e	envenena	as	almas	que	a	concebem”,	afirmou	São	Basílio	Magno	(c.	329-379)	na	homilia	
De	Invidia.		São	Gregório	de	Nissa	(330-395),	irmão	de	São	Basílio,	comentou	em	Vita	Mosis:	“A	inveja	é	
o	primeiro	dos	males,	a	mãe	da	morte,	a	porta	do	primeiro	pecado,	a	raiz	dos	vícios,	o	início	da	dor,	a	
geradora	 da	 calamidade,	 a	 causa	 da	 desobediência,	 o	 princípio	 da	 ignomínia,	 o	 estímulo	mortífero,	 o	
espinho	escondido,	a	doença	da	natureza,	a	bile	venenosa,	a	peçonha	sorvida	voluntariamente,	o	dardo	
doloroso,	 o	 cravo	 que	 traspassa	 a	 alma,	 a	 chama	 que	 faz	 arder	 o	 coração,	 o	 fogo	 que	 devora	 as	
entranhas.	Quem	a	tem	não	é	infeliz	devido	aos	seus	próprios	males,	mas	por	causa	dos	bens	alheios.	É	
semelhante	aos	abutres	que	se	nutrem	de	cadáveres	e	reputam	os	mortos	como	se	 fossem	unguento	
precioso.”	 E	 São	 Jerônimo	 (347-420):	 	 “Os	 condenados	 no	 inferno	 são	 atormentados	 como	 cães	 com	
suma	inveja,	ira,	tristeza,	angústia	e	remorso	de	consciência	(...),	e	essas	paixões	à	maneira	de	traças	os	
mordem	e	roem,	sem	nunca	os	devorar	ou	consumir,	mas	permanecem	eternamente	a	morder	e	a	roer.	
É	 por	 isso	 que	 disse	 Isaías:	 o	 verme	 deles	 jamais	 morrerá.”	 (A	 LAPIDE,	 Cornelius.	 Commentaria	 in:	
Proverbia	Salomonis.	In:	Commentaria	in	Sacram	Scripturam.	Paris:	Ludovicus	Vivès	Editor,	1866,	t.	V,	p.	
435-438).		
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A	 segunda	 consiste	 num	 conselho,	 para	 se	 evitar	 a	 companhia	 de	 quem	 é	

invejoso,	que	é	sempre	malfazejo	e	do	qual	nenhum	bem	se	pode	esperar:		

	

Não	comas	com	o	homem	invejoso,	e	não	desejes	os	seus	manjares,	porque,	
à	 semelhança	 do	 adivinho	 e	 do	 que	 interpreta	 sonhos,	 conjectura	 o	 que	
ignora.	 Come	 e	 bebe,	 te	 dirá	 ele,	 mas	 o	 seu	 coração	 não	 estará	 contigo.	
Vomitarás	 os	manjares	 comidos,	 e	 desperdiçarás	 tua	 amena	 conversação.	
(Pr	23,6-8)	
	

É	interessante	notar	a	observação	de	que	o	invejoso	“conjectura	o	que	ignora”.	

De	 fato	 é	 característica	 do	 invejoso	 não	 ver	 objetivamente	 a	 realidade,	 mas	 vê-la	

distorcida	 por	 seu	 mau	 olho,	 de	 forma	 que	 toma	 suas	 suspeitas	 infundadas	 por	

certezas	demonstradas	e	age	em	função	desse	falso	conhecimento	das	pessoas	e	dos	

acontecimentos.	No	fundo,	é	um	ignorante,	incapaz	de	ver	a	realidade.	

	

No	capítulo	seguinte	há	dois	conselhos	que	aludem	à	inveja:	“Não	tenhas	inveja	

aos	homens	maus,	nem	desejes	estar	com	eles;	porque	o	seu	espirito	medita	ruinas,	e	

os	seus	 labios	proferem	enganos”	 (Pr	24,1);	e	“Não	te	alteres	por	causa	dos	homens	

péssimos,	nem	invejes	os	ímpios,	porque	para	os	maus	não	há	futuro,	e	a	lâmpada	dos	

ímpios	apagar-se-á.”	(Pr	24,	19-20)	

	

Por	 fim,	no	capítulo	28	encontra-se	uma	advertência	sobre	o	perigo	de	quem	

inveja	 e	 procura	 enriquecer	 de	modo	 intemperante:	 “O	 homem	que	 se	 apressa	 por	

enriquecer	e	 tem	 inveja	aos	outros	não	sabe	que	há	de	vir	 sobre	ele	a	pobreza.”	 (Pr	

28,22)	 Nessa	 passagem,	 nota-se	 a	 relação	 entre	 a	 cobiça	 de	 riquezas	 materiais	 e	 a	

inveja;	são	duas	paixões	que	se	nutrem	mutuamente.		

	

O	mesmo	Livro	dos	Provérbios	contém	ainda	duas	passagens	que,	sem	referir	

explicitamente	 a	 inveja,	 parecem	 destinados	 a	 combatê-la	 em	 seus	 efeitos,	 pois	

advertem	 contra	 a	 alegria	 com	 o	 mal	 alheio,	 que	 é	 precisamente	 uma	 das	

características	do	 invejoso:	 	“Aquele	que	despreza	o	pobre	 insulta	o	seu	Criador;	e	o	

que	se	alegra	com	a	ruína	de	outrem	não	ficará	 impune.”	(Pr	17,5)	e	“Não	te	alegres	

quando	cair	o	 teu	 inimigo,	nem	o	 teu	coracão	se	 regozije	com	a	sua	 ruína,	para	não	
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suceder	que	o	Senhor	o	veja,	e	que	isto	lhe	desagrade,	e	que	tire	de	cima	dele	a	sua	

ira.“	(Pr	24,17)	

	

No	 Eclesiastes,	 há	 duas	 referências	 explícitas	 à	 inveja,	 ambas	 muito	 claras	 e	

expressivas;	a	primeira	realça	que	é	inevitável	a	presença	de	invejosos	acompanhando	

os	 passos	 das	 pessoas	 que	 realmente	 trabalham	 e	 produzem,	 enquanto	 a	 segunda	

constata	que	somente	a	morte	desarma	os	invejosos:	

	

Contemplei	 de	 novo	 todos	 os	 trabalhos	 dos	 homens,	 e	 reconheci	 que	 as	
suas	 habilidades	 estão	 expostas	 à	 inveja	 do	 próximo;	 nisto	 há	 também	
vaidade	e	cuidados	inúteis.	(Ecl	4,4)	
	
Os	que	estão	vivos	sabem	que	hão	de	morrer,	porém	os	mortos	não	sabem	
mais	nada;	nem	dali	por	diante	eles	têm	alguma	recompensa,	porque	a	sua	
memória	ficou	entregue	ao	esquecimento.	Também	o	amor,	o	ódio,	a	inveja	
pereceram	 juntamente	 com	eles,	 e	não	 têm	mais	parte	neste	 século,	nem	
tampouco	em	obra	alguma	que	se	faz	debaixo	do	sol.	(Ecl	9,5-6)	

	

No	 Livro	 da	 Sabedoria,	 há	 quatro	 referências	 à	 inveja,	 sendo	 a	 primeira	 das	

quais	 a	 passagem	 já	 acima	 referida,	 acerca	 da	 inveja	 do	 diabo	 em	 relação	 aos	

protoparentes	 Adão	 e	 Eva:	 “Deus	 criou	 o	 homem	 imortal,	 e	 o	 fez	 à	 sua	 imagem	 e	

semelhança.	Mas,	por	inveja	do	demônio,	entrou	no	mundo	a	morte;	e	experimentam-

na	os	que	são	do	partido	dele”	(Sb	2,23-25).	 	Pouco	adiante,	o	rei	Salomão	declara	o	

modo	pelo	qual	adquiriu	a	sabedoria,	não	para	seu	exclusivo	benefício,	mas	como	dom	

a	ser	com	liberalidade	repartido:	“Aprendi-a	sem	intenções	reservadas,	reparto-a	com	

os	outros	sem	 inveja	e	não	escondo	as	suas	 riquezas”	 (Sb	7,13).	E	ainda	outras	duas	

vezes,	no	mesmo	livro,	é	mencionada	a	inveja:	

	

Não	 acompanharei	 com	o	 que	 se	 desfaz	 de	 inveja,	 porque	um	 tal	 homem	
não	será	participante	da	sabedoria.	(Sb	6,25)	
	
Não	 bastou	 aos	 homens	 terem	 errado	 acerca	 do	 conhecimento	 de	 Deus,	
ainda,	vivendo	em	grande	guerra	de	ignorância,	dão	o	nome	de	paz	a	tantos	
e	 tão	 grandes	 males.	 Porque,	 ou	 sacrificando	 os	 seus	 próprios	 filhos,	 ou	
fazendo	 sacrifícios	 ocultos,	 ou	 celebrando	 desenfreadas	 orgias	 de	 ritos	
exóticos,	 não	 conservam	 puro	 nem	 o	 seu	 proceder	 nem	 os	 seus	
matrimônios,	mas	um	mata	outro	por	 inveja	ou	o	ultraja	 com	o	adultério.	
(Sb	14,22-24)68	

																																																													
68	 Sobre	 essas	 passagens	 do	 Livro	 da	 Sabedoria,	 ver	 o	 já	 citado	 livro	 de	 CAPODIECI,	 Salvatore.	 Re	
Salomone	e	il	fenomeno	dell´invidia	–	Psicologia	e	Bibbia	in	dialogo.	 
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Dos	 livros	 do	 Antigo	 Testamento,	 é	 no	 Eclesiástico	 que	 se	 encontram	 mais	

referências	 explícitas	 à	 inveja.	 “De	 amigo	 não	 te	 tornes	 o	 inimigo	 do	 teu	 próximo;	

porque	o	mau	terá	por	sorte	a	vergonha	e	a	ignomínia,	como	todo	o	pecador	invejoso	

e	 de	 duas	 línguas”	 (Eclo	 6,1),	 aconselha	 o	 texto	 sagrado.	 É	 interessante	 notar	 que,	

nessa	passagem,	 é	 realçada	uma	das	 características	mais	 inseparáveis	 da	 inveja:	 sua	

duplicidade	 de	 linguagem,	 ou	 seja,	 a	 falsidade,	 a	 dissimulação,	 a	 capacidade	 para	

esconder	suas	reais	intenções.		

	

Em	outra	passagem,	é	destacada	a	 relação	da	 inveja	 com	a	avareza.	 São	dois	

vícios	que	mantêm	entre	si	íntima	relação	de	analogia,	pois	tanto	o	avarento	quanto	o	

invejoso	 se	 castigam	 a	 si	 mesmos,	 se	 torturam	 a	 si	 próprios	 sem	 jamais	 lograrem	

alcançar	a	paz	e	fruir	tranquilamente	dos	bens	que	possuem:		

	

A	 riqueza	 é	 inútil	 ao	 homem	 cobiçoso	 e	 avaro;	 e	 de	 que	 serve	 o	 ouro	 ao	
homem	 invejoso?	O	 que	 amontoa	 riquezas,	 defraudando-se	 do	 necessário	
com	injustiça,	ajunta-as	para	outros	e	outrem	se	regalará	com	os	seus	bens.	
Para	quem	 será	bom	aquele	que	é	mau	para	 si?	 Ele	mesmo	não	 goza	dos	
seus	bens.	Nada	há	pior	do	que	aquele	que	é	avaro	contra	si	mesmo,	e	nisto	
mesmo	 está	 o	 castigo	 da	 sua	malícia.	 Se	 fizer	 bem,	 é	 por	 inadvertência	 e	
sem	querer;	e	por	último	descobre	a	sua	malícia.	O	olho	do	invejoso	é	mau;	
ele	volta	o	seu	rosto,	e	despreza	a	sua	alma.	O	olho	do	avaro	não	se	sacia	
com	 uma	 porção	 injusta;	 não	 se	 fartará	 enquanto	 não	 tiver	 consumido	 e	
secado	a	sua	vida.	(Eclo	14,3-9)	

	

Também	 com	 a	 gula,	 outro	 vício	 capital,	 o	 autor	 sagrado	 relaciona	 a	 inveja,	

dando	conselhos	de	conduta,	por	certo	muito	ajustados	tanto	do	ponto	de	vista	da	boa	

educação	 como	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 temperança	 e	 ao	 equilíbrio	 em	 matéria	 de	

alimentação:		

	

Sentaste-te	 a	 uma	 grande	 mesa?	 Não	 sejas	 tu	 o	 primeiro	 a	 abrir	 a	 tua	
garganta.	 Não	 digas:	 Que	 abundância	 de	 iguarias	 há	 sobre	 ela!	 Lembra-te	
que	é	má	coisa	um	olho	invejoso.	Que	coisa	há	de	pior	do	que	semelhante	
olho?	Por	isso	ele	banhará	de	lágrimas	todo	o	seu	rosto,	quando	olhar.	Não	
sejas	o	primeiro	a	estender	a	mão,	para	que	a	 inveja	não	te	manche	e	não	
fiques	envergonhado.	(Eclo	31,12-16)	
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O	 Eclesiástico	 alude	 de	 passagem	 a	 dois	 grandes	 homens	 que,	 na	 história	

sagrada,	 passaram	dissabores	 provocados	 por	 invejosos:	Moisés,	 cuja	 autoridade	 foi	

contestada	por	rebeldes	que	a	mão	do	Senhor	puniu,	e	o	profeta	Elias:	

	

Sublevaram-se	contra	ele	(Moisés)	uns	estranhos	ao	sacerdócio,	e	por	inveja	
o	cercaram	no	deserto	homens	que	eram	do	partido	de	Datan	e	Abiron,	e	a	
fação	de	Coré	acesa	em	 ira.	Viu	 isto	o	 Senhor	e	não	 lhe	agradou,	e	 foram	
consumidos	 pela	 impetuosidade	 da	 sua	 cólera.	 Operou	 contra	 eles	
monstruosos	prodígios,	e	consumiu-os	com	chamas	de	fogo.	(Eclo	45,22-24)	

	

A	 revolta	 de	 Coré,	 Datan	 e	 Abiron,	 extensamente	 narrada	 no	 capítulo	 16	 do	

Livro	dos	Números,	é	paradigmática	em	matéria	de	inveja.	Foi	uma	revolta	ao	mesmo	

tempo	religiosa	e	política.	Chefiava	a	facção	religiosa	dos	rebeldes	Coré,	que	era	primo	

de	 Moisés,	 pertencendo	 ambos	 à	 tribo	 sacerdotal	 de	 Levi.	 Insurgiu-se,	 por	 inveja,	

contra	o	fato	de	a	nem	todos	os	levitas,	mas	somente	aos	da	linhagem	de	Arão,	irmão	

de	Moisés,	ser	reservada	a	celebração	dos	sacrifícios	solenes,	diante	do	tabernáculo.	A	

facção	política	dos	revoltosos	era	chefiada	por	Datan	e	Abiron,	que	pertenciam	à	tribo	

de	 Rubem,	 constituída	 pelos	 descendentes	 do	 mais	 velho	 dos	 filhos	 de	 Jacó,	 e	

pretendiam	para	sua	 tribo	uma	posição	de	primazia	sobre	 todas	as	demais,	 inclusive	

no	governo	do	povo	de	Israel;	 igualmente	por	 inveja,	não	aceitavam	que	Moisés,	um	

levita,	 tivesse	autoridade	sobre	todos.	Duzentos	e	cinquenta	dos	principais	 israelitas,	

homens	com	assento	no	conselho	geral	do	povo	de	Israel,	aderiram	à	revolta.	O	castigo	

do	 Senhor	 foi	 que	 à	 voz	 de	 Moisés,	 abriu-se	 a	 terra	 e	 tragou,	 repentina	 e	

prodigiosamente,	 os	 líderes	 revoltosos,	 enquanto	 o	 fogo	 divino	 consumia	 os	 demais	

sectários:	

	

Logo	que	ele	 (Moisés)	 acabou	de	 falar	 fendeu-se	 a	 terra	debaixo	dos	 seus	
pés,	e,	abrindo	a	sua	boca,	os	tragou	com	as	suas	tendas	e	com	tudo	o	que	
lhes	pertencia.	Desceram	vivos	ao	inferno,	cobriu-os	a	terra	e	pereceram	do	
meio	da	multidão.	Todo	o	 Israel	que	estava	em	volta	deles,	ao	clamor	dos	
que	pereciam,	fugiu,	dizendo:	Não	suceda	que	a	terra	nos	engula	também	a	
nós.	 Ao	mesmo	 tempo,	 saindo	 um	 fogo	 do	 Senhor,	 matou	 os	 duzentos	 e	
cinquenta	homens	(revoltosos)	que	ofereciam	o	incenso.	(Nm	16,31-35)	

	

O	 profeta	 Elias	 também	 teve	 que	 se	 haver	 com	 invejosos,	 a	 ponto	 de	 contra	

eles	se	irritar:	“Surgiu	depois	o	profeta	Elias,	como	um	fogo,	e	as	suas	palavras	ardiam	

como	um	facho.	Fez	vir	sobre	eles	a	fome,	e	os	que	o	irritavam	pela	sua	inveja	foram	
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reduzidos	 a	 um	 pequeno	 número,	 porque	 não	 podiam	 suportar	 os	 preceitos	 do	

Senhor”	(Eclo	48,1-2).	

	

O	 Eclesiástico	 contém	 também	 um	 conselho	 para	 as	 pessoas	 que	

imprudentemente	 contraem	 dívidas,	 por	 invejarem	 a	 ostentação	 de	 riquezas	 de	

outros,	e	dessa	forma	preparam	a	própria	ruína:	“Não	te	empobreças	pedindo	dinheiro	

a	 juro	 para	 rivalizar	 com	 os	 outros	 em	 gastos,	 não	 tendo	 tu	 nada	 no	 bolso;	 isso	

equivaleria	a	ser	injusto	com	a	tua	própria	vida.”	(Eclo	18,33)	

	

	Encontra-se	ainda	uma	referência	à	inveja	no	Livro	de	Isaías:	“Será	destruído	o	

cisma	de	Efraim	e	perecerão	os	inimigos	de	Judá:	Efraim	não	terá	inveja	a	Judá	e	Judá	

não	pelejará	 contra	Efraim.”	 (Is	11,13)	Essa	passagem	alude	profeticamente	à	 futura	

reunião	das	tribos	dispersas	do	Povo	de	Deus,	quando	da	vinda	redentora	do	Messias:	

todas	 as	 frações	 divididas	 e	 inimizadas	 do	 Povo	 de	 Deus	 se	 reconciliariam	 e	

celebrariam	seu	congraçamento.		

	

Efraim	 era	 o	 filho	 mais	 novo	 de	 José,	 mas	 foi	 abençoado	 como	 se	 fosse	 o	

primogênito	por	Jacó	moribundo;	a	tribo	constituída	pelos	descendentes	de	Efraim	se	

tornou	muito	poderosa	e	influente;	após	a	morte	de	Salomão,	o	efraimita	Jeroboão	se	

proclamou	rei	de	Israel	e	passou	a	governar	sobre	dez	tribos,	enquanto	Roboão,	filho	e	

herdeiro	de	Salomão,	reinava	apenas	sobre	as	tribos	de	Judá	e	Benjamin.	O	episódio	é	

narrado	em	1Rs	12.	O	 cisma	de	Efraim,	a	que	alude	o	profeta	 Isaías,	não	 foi	 apenas	

político,	mas	também	religioso,	já	que	Jeroboão,	desobedecendo	às	ordens	do	Senhor,	

estabeleceu	 templos	 idolátricos	 em	 seu	 reino,	 para	 impedir	 que	 seus	 súditos	

acorressem	ao	culto	do	Templo	de	Jerusalém,	cidade	que	permanecia	capital	do	reino	

de	 Judá.69	 A	 passagem	 do	 profeta	 Isaías	 faz	 referência	 à	 inveja	 que	 os	 efraimitas,	

																																																													
69	Ver,	a	respeito	do	duplo	cisma	efraimítico:	A	Lapide,	Cornelius.	Commentaria	in	Librum	III	Regum.	In:	
Commentaria	 in	 Sacram	 Scripturam.	 Paris:	 Ludovicus	 Vivès	 Editor,	 1866,	 t.	 III,	 p.	 617-622.	 A	 Lapide	
designa	 como	 Terceiro	 Livro	 dos	 Reis	 o	 livro	 hoje	 designado	 como	 Primeiro	 Livro	 dos	 Reis.	 Na	
nomenclatura	bíblica	antiga,	os	dois	livros	que	agora	designamos	como	Primeiro	e	Segundo	de	Samuel	
eram	chamados	Primeiro	e	Segundo	dos	Reis,	e	os	que	agora	designamos	como	Primeiro	e	Segundo	dos	
Reis	eram	designados	como	Terceiro	e	Quarto	dos	Reis.		
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membros	de	uma	 tribo	poderosa	e	 influente,	 tinham	dos	que	pertenciam	à	 tribo	de	

Judá,	a	tribo	abençoada	por	Deus,	que	nela	suscitara	seu	servidor	Davi.		

	

No	 Primeiro	 Livro	 dos	Macabeus	 encontra-se	 ainda	uma	breve	 referência,	 de	

passagem,	 à	 inveja,	 assim	 como	 ao	 ciúme,	 quando	 chegaram	 a	 Judas	 Macabeu	

informações	 altamente	 elogiosas	 acerca	 dos	 romanos,	 um	 povo	 sábio	 capaz	 de	

ordenar	sua	governança	de	modo	a	evitar	divisões	e	rivalidades	entre	os	que	exerciam	

a	autoridade:	

	

(Judas	ouviu	falar	bem	dos	romanos)...	que	confiam	cada	ano	a	autoridade	
suprema	 a	 um	 só	 homem,	 para	 este	 mandar	 em	 todos	 os	 seus	 estados,	
obedecendo	 assim	 todos	 a	 um	 só,	 sem	 haver	 entre	 eles	 nem	 inveja	 nem	
ciúme.	(1Mc	8,16)	

	

Já	 no	 Novo	 Testamento,	 encontram-se	 nos	 Evangelhos	 duas	 passagens,	 uma	

em	 São	Mateus,	 outra	 em	 São	Marcos,	 ambas	 referentes	 à	motivação	 invejosa	 dos	

acusadores	 de	 Jesus	 Cristo,	 fato	 que	 não	 passou	 despercebido	 a	 Pilatos,	 que,	 como	

governador	experiente,	estava	habituado	a	tratar	com	muita	gente	e,	assim,	tinha	tino	

psicológico	para	avaliar	as	reais	 intenções	que	se	escondiam	por	trás	dos	discursos	e	

das	alegações	que	lhe	eram	apresentados:	

	

Estando,	pois,	eles	reunidos,	disse-lhes	Pilatos:	Qual	quereis	vós	que	eu	vos	
solte?	Barrabás	ou	Jesus,	que	se	chama	o	Cristo?	Porque	sabia	que	o	tinham	
entregado	por	inveja.	(Mt	27,17-18)	
	
Ora,	ele	(Pilatos)	costumava	no	dia	da	festa	(da	Páscoa)	soltar-lhes	um	dos	
presos,	 qualquer	 que	 eles	 pedissem.	 Havia	 um	 chamado	 Barrabás,	 que	
estava	preso	com	outros	sediciosos,	o	qual,	num	motim,	tinha	cometido	um	
homicídio.	 Juntando-se	 o	 povo,	 começou	 a	 pedir	 o	 que	 sempre	 lhes	
concedia.	 Pilatos	 respondeu-lhes	 e	 disse:	 Quereis	 que	 vos	 solte	 o	 Rei	 dos	
judeus?	 Porque	 ele	 sabia	 que	 os	 príncipes	 dos	 sacerdotes	 o	 tinham	
entregado	por	inveja.	(Mc	15,6-10)	
	

No	Evangelho	de	São	Lucas	(15,11-32)	há	uma	passagem	em	que	a	inveja	não	é	

nominalmente	 referida,	mas	 cuja	 presença	 se	 faz	 sentir.	 Trata-se	 da	 bem	 conhecida	

parábola	do	filho	pródigo,	que	saiu	de	casa	e	dilapidou	sua	fortuna	impensadamente.	

Quando	 retornou	 à	 casa	 paterna,	 na	 miséria,	 foi	 festejado	 pelo	 pai	 e	 dele	 recebeu	

manifestações	 de	 afeto	 que	 desagradaram	 profundamente	 o	 irmão	 que	 sempre	

procedera	 corretamente	 e	 nunca	 recebera	 do	 pai	 sinais	 de	 tanta	 consideração.	 Na	
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atitude	 desse	 filho	 parece	 presente	 uma	 forma	 peculiar	 e	 particularmente	 grave	 de	

inveja,	denominada	pelos	moralistas	“inveja	da	graça	fraterna”;	trata-se	da	inveja	que	

uma	pessoa	sente	pelo	fato	de	Deus	dispensar	a	outrem	graças	e	favores	espirituais;	

essa	 inveja	 pode	 levar	 o	 invejoso	 ao	 ponto	 extremo	 de	 desejar	 que	 o	 outro	 peque,	

para	perder	o	favor	de	Deus	e,	assim,	cessar	a	preferência	divina.70	

	

Nas	Epístolas	paulinas	encontramos	três	passagens	em	que	o	Apóstolo	inclui	a	

inveja	entre	outros	vícios	e	pecados:	

	

Deus	abandonou-os	(	os	homens	iníquos	)	a	um	sentimento	depravado,	para	
que	fizessem	o	que	não	convém,	cheios	de	toda	a	iniquidade,	de	malícia,	de	
fornicação,	 de	 avareza,	 de	 maldade,	 cheios	 de	 inveja,	 de	 homicídios,	 de	
contendas,	de	engano,	de	malignidade,	mexeriqueiros,		detratores,	odiados	
por	 Deus,	 injuriadores,	 soberbos,	 altivos,	 inventores	 de	 maldades,	
desobedientes	aos	pais,	 insensatos,	 sem	 lealdade,	 sem	afeto,	 sem	 lei,	 sem	
misericórdia.	(Rm	1,28-31)	
	
Se	alguém	ensina	de	modo	diferente	e	não	abraça	as	sãs	palavras	de	nosso	
Senhor	 Jesus	 Cristo	 e	 aquela	 doutrina	 que	 é	 conforme	 à	 piedade,	 	 é	 um	
soberbo,	 que	nada	 sabe,	 um	espírito	 doente,	 que	 se	 ocupa	de	questões	 e	
contendas	 de	 palavras,	 de	 onde	 se	 originam	 invejas,	 contendas,	
maledicências,	 más	 suspeitas,	 	 altercações	 de	 homens	 com	 o	 espírito	
pervertido,	que	estão	privados	da	verdade	e	pensam	que	a	piedade	é	uma	
fonte	de	lucro.	(1Tm	6,3-4)	
	
As	obras	da	carne	são	manifestas:	são	o	adultério,	a	fornicação,	a	impureza,	
a	 luxúria,	 a	 idolatria,	 os	 malefícios,	 as	 inimizades,	 as	 contendas,	 as	
rivalidades,	as	iras,	as	rixas,	as	discórdias,	as	seitas,	as	invejas,	os	homicídios,	
a	embriaguez,	as	glutonerias	e	outras	coisas	semelhantes,	sobre	as	quais	vos	
previno,	como	já	vos	disse,	que	os	que	as	praticam	não	possuirão	o	reino	de	
Deus.	(Gl	5,19-21)	

	

Na	Epistola	aos	Gálatas	(5,26),	o	Paulo	faz	uma	breve	exortação	contra	a	inveja:	

“Não	nos	façamos	ávidos	de	vanglória,	provocando-nos	uns	aos	outros	e	tendo	inveja	

uns	 dos	 outros”.	 E	 na	 Epístola	 a	 Tito,	 curiosamente,	 confessa	 que	 ele	 próprio,	 no	

passado,	 antes	 de	 cair	 do	 cavalo	 no	 caminho	 de	 Damasco	 e	 converter-se	 ao	

cristianismo,	 também	 cometeu	 o	 pecado	 de	 inveja:	 “Também	 nós	 outrora	 éramos	

																																																													
70	 A	 inveja	 da	 graça	 fraterna	 é	 considerada	 pela	 doutrina	 da	 Igreja	 como	 “pecado	 contra	 o	 Espírito	
Santo”.	Os	pecados	contra	o	Espírito	Santo	são	assim	chamados	porque	cometidos	por	pura	malícia	e	
porque	se	opõem	de	modo	especial	contra	a	bondade,	que	é	atribuída	ao	Espírito	Santo	(cfr.	Catéchisme	
de	Saint	Pie	X,	p.	216-217).	Sobre	a	 inveja	no	episódio	bíblico	do	filho	pródigo,	ver:	FAUS,	Francisco.	A	
Inveja.	São	Paulo:	Quadrante,	2000,	p.	52-53.	
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insensatos,	incrédulos,	desgarrados,	escravos	de	várias	paixões	e	prazeres,	vivendo	na	

malícia	e	na	inveja,	dignos	de	ódio	e	odiando	os	outros”.	(Tt	3,3).	

	

Na	Primeira	Epístola	aos	Coríntios,	o	Apóstolo	fala	da	importância	da	virtude	da	

caridade,	ou	seja,	o	amor	a	Deus	acima	de	 todas	as	coisas	e	o	amor	ao	próximo	por	

amor	 de	 Deus;	 e,	 entre	 as	 características	 da	 verdadeira	 caridade,	 mostra	 sua	

incompatibilidade	com	a	inveja:	

		

Ainda	que	eu	tivesse	o	dom	da	profecia	e	conhecesse	todos	os	mistérios	e	
toda	a	ciência,	e	tivesse	toda	a	fé,	a	ponto	de	transportar	montanhas,	se	não	
tivesse	caridade,	não	seria	nada.	E,	ainda	que	distribuísse	todos	os	meus	
bens	 para	 sustento	 dos	 pobres,	 e	 entregasse	 o	 meu	 corpo	 para	 ser	
queimado,	se	não	tivesse	caridade,	nada	me	aproveitaria.		
A	 caridade	 é	 paciente,	 é	 benéfica;	 a	 caridade	 não	 é	 invejosa,	 não	 é	
temerária;	não	se	ensoberbece,	não	é	ambiciosa,	não	busca	os	seus	próprios	
interesses,	 não	 se	 irrita,	 não	 guarda	 ressentimento	 pelo	 mal	 sofrido;	 não	
folga	 com	 a	 injustiça,	 mas	 folga	 com	 a	 verdade;	 tudo	 desculpa,	 tudo	 crê,	
tudo	espera,	tudo	sofre.	(1Cor	13,1-7)	

	
	

A	 última	 referência	 paulina	 à	 inveja,	 encontrada	 na	 Epístola	 aos	 Filipenses,	 é	

assaz	 curiosa,	 pois	 o	 Apóstolo,	 aprisionado	 e	 guardado	 sempre	 por	 um	 pretoriano,	

recebe	visitas	de	cristãos	e	nota,	entre	os	visitantes	e	os	que	pregavam	a	palavra	de	

Deus,	sinais	de	emulação	e	inveja:	

	

(...)	as	minhas	cadeias	por	amor	de	Cristo	tornaram-se	conhecidas	de	todo	o	
Pretório	e	de	todos	os	outros.	Muitos	dos	irmãos,	animados	no	Senhor	pelas	
minhas	cadeias	têm	tido	maior	ousadia	em	anunciar	sem	temor	a	palavra	de	
Deus.	É	verdade	que	alguns	pregam	a	Cristo	por	inveja	e	por	emulação,	mas	
outros	fazem-no	com	boa	intenção,	outros	por	caridade,	sabendo	que	eu	fui	
constituído	para	defesa	do	Evangelho.		(Fl	1,13-16)	

	

A	 derradeira	 referência	 explícita	 à	 inveja,	 encontrada	 nas	 Escrituras,	 é	 do	

Apóstolo	 Pedro,	 na	 sua	 primeira	 epístola,	 em	 um	 contexto	 em	 que,	 claramente,	

remete	o	ensinamento	de	Jesus	Cristo,	de	que	só	aqueles	que	se	tornarem	inocentes	

como	crianças	alcançarão	a	vida	eterna:71		

																																																													
71	“Deixai	vir	a	mim	os	pequeninos,	porque	dos	que	são	como	eles	é	o	reino	de	Deus.	Em	verdade	vos	
digo:	todo	aquele	que	não	receber	o	reino	de	Deus	como	um	menino,	não	entrará	nele”	(Mc	10,14-5).	O	
mesmo	ensinamento	é	também	exposto	em	Mt	19,13-15	e	em	Lc	18,	15-17.	
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Deixando,	pois,	toda	a	malícia,	todo	o	engano,	dissimulações,	invejas	e	toda	
a	sorte	de	detrações,	como	meninos	recém-nascidos,	desejai	ardentemente	
o	 puro	 leite	 espiritual,	 para,	 por	 meio	 dele,	 crescerdes	 para	 a	 salvação...	
(1Pd	2,1-2)	

	

	

2.		A	inveja	nos	escritos	dos	Padres	da	Igreja	

	

	
A	inveja	é	tema	recorrente	nos	textos	dos	escritores	eclesiásticos	dos	primeiros	

séculos	 da	 Igreja.	 Não	 podia	 ser	 de	 outra	 forma,	 já	 que	 sua	 atenção	 se	 voltava	

primordialmente	 para	 a	 interpretação	 dos	 livros	 bíblicos,	 nos	 quais,	 como	 se	 viu,	 o	

tema	está	presente	de	modo	tão	constante.	Já	foram	citados	no	tópico	anterior	alguns	

textos	 de	 Padres	 da	 Igreja,	 como	 Santo	 Agostinho	 (354-430),	 São	 Metódio	 (+311),	

Santo	Atanásio	 (296-373),	 São	Basílio	Magno	 (328-379),	 São	Gregório	de	Nissa	 (330-

395)	e	São	Jerônimo	(347-420).	

	

A	mais	antiga	referência	que	se	tem	à	 inveja	na	 literatura	cristã	pós-bíblica	se	

encontra	 numa	 famosa	 carta	 do	 Papa	 São	 Clemente	 Romano,	 que	 foi	 o	 terceiro	

sucessor	de	São	Pedro	e	exerceu	o	pontificado	na	última	década	do	primeiro	século	da	

Era	Cristã	(aproximadamente	de	90	ou	92	até	99	ou	101).	É	o	mais	antigo	documento	

papal	preservado,	depois	das	duas	epístolas	de	São	Pedro.	

	

O	documento	foi	motivado	por	uma	grave	dissensão	ocorrida	em	Corinto,	onde	

leigos,	 revoltados	contra	a	autoridade	dos	 sacerdotes,	haviam	decidido	destituí-los	e	

designar	 outros	 para	 exercerem	 suas	 funções.	 Um	 grave	 problema	 teológico	 se	

colocava	por	trás	dessa	questão	disciplinar:	saber	se	o	sacerdócio	era	uma	delegação	

dos	 fiéis,	 como	 entendiam	 os	 revoltosos,	 ou	 se	 sua	 autoridade	 provinha	 da	 própria	

instituição	 divina.	 Divididas	 as	 opiniões,	 recorreram	 os	 coríntios	 ao	 Bispo	 de	 Roma,	

para	 que	 este	 dirimisse	 a	 questão,	 e	 este	 o	 fez	 por	meio	 de	 uma	 Carta	 à	 Igreja	 de	

Corinto,	 em	 que	 afirmou	 taxativamente	 a	 distinção	 entre	 sacerdotes	 e	 leigos	 e	

declarou	 que	 não	 podia	 competir	 a	 estes	 últimos	 eleger	 ou	 confirmar	 aqueles,	 cuja	

dignidade	fora	instituída	pelo	próprio	Jesus	Cristo.	Essa	carta	é	considerada	de	grande	
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importância	na	História	Eclesiástica,	porque	comprova	que	já	no	seu	primeiro	século	se	

reconhecia	 o	 chamado	 Primado	 de	 Pedro,	 ou	 seja,	 a	 autoridade	 do	 Bispo	 de	 Roma	

sobre	 toda	 a	 Igreja.	 É	 digno	 de	 nota	 que	 ainda	 estava	 vivo,	 na	 ocasião,	 São	 João	

Evangelista,	que	residia	em	Éfeso,	local	perfeitamente	acessível	aos	coríntios,	e	gozava	

de	 muito	 explicável	 prestígio	 entre	 os	 cristãos	 de	 seu	 tempo,	 pois	 era	 o	 único	

sobrevivente	dos	Doze	Apóstolos	escolhidos	pelo	próprio	Jesus	Cristo.	Entretanto,	não	

foi	a	ele	que	se	apelou	para	dirimir	a	questão,	mas	 foi	ao	bispo	de	Roma,	o	 terceiro	

sucessor	de	Pedro,	que	coube	resolvê-la.		

	

Nessa	 carta,	 São	 Clemente	 aponta	 explicitamente	 a	 inveja	 como	 o	móvel	 da	

revolta	dos	leigos	contra	os	sacerdotes,	e	os	exorta	à	submissão	e	à	penitência:	

	

Por	 causa	 das	 repentinas	 e	 sucessivas	 calamidades	 e	 percalços	 que	 nos	
sobrevieram,	 demasiado	 tarde	 podemos	 voltar	 nossa	 atenção	 para	 os	
assuntos	 discutidos	 entre	 vós.	 Referimo-nos,	 caríssimos,	 à	 sedição	
abominável	 e	 sacrílega	 que	 uns	 tantos	 súbditos,	 pessoas	 atrevidas	 e	
arrogantes,	acenderam	até	à	 insensatez	 (...).	Vós,	que	 fostes	 causa	de	que	
rebentasse	 a	 sedição,	 submetei-vos	 a	 vossos	 presbíteros	 e	 recebei	 a	
penitência	 com	 arrependimento.	 (...)	 Se	 alguns	 de	 vós	 desobedecerdes	 às	
admoestações	que	por	meio	de	nós	Ele	[Jesus	Cristo]	vos	dirigiu,	sabei	que	
vos	tornareis	réus	de	um	pecado	de	não	pouca	gravidade,	e	vos	exporeis	a	
não	pequeno	perigo;	quanto	a	nós,	nenhuma	culpa	teremos	desse	pecado.	
(...)	 Vós	 nos	 proporcionareis	 alegria	 e	 regozijo	 se,	 obedientes	 ao	 que	 pelo	
Espírito	Santo	acabamos	de	vos	escrever,	cortardes	pela	raiz	a	ímpia	cólera	
da	vossa	 inveja,	de	acordo	com	a	exortação	que	nesta	carta	vos	fizemos,	à	
paz	e	à	concórdia.72	

	

Nesse	documento,	não	apenas	o	Papa	atribuiu	à	 inveja	o	móvel	da	revolta	de	

coríntios	 contra	 seus	 legítimos	 pastores,	 mas	 atribuiu	 ao	 mesmo	 pecado	 as	

perseguições	 e	 o	 martírio	 de	 São	 Pedro	 e	 São	 Paulo,	 assim	 como	 o	 de	 homens	 e	

mulheres	que	igualmente	deram	a	vida	em	defesa	da	fé:	

	

Deixemos	de	lado	os	lutadores	antigos	e	consideremos	aqueles	que		viveram	
mais	próximos	a	nós;	 tomemos	os	nobres	exemplos	de	nossa	geração.	Por	
emulação	 e	 inveja	 foram	 perseguidos	 os	 que	 eram	 máximas	 e	 legítimas	
colunas		da	Igreja,	e	sustentaram	o	combate	até	à	morte.	Ponhamos	nossos	
olhos	sobre	os	Santos	Apóstolos.	A	Pedro,	que	por	iníqua	emulação	teve	que	

																																																													
72	 Texto	 original	 em	 grego	 e	 versão	 latina,	 em:	 DENZINGER,	 Henricus.	 Enchiridion	 Symbolorum	
Definitionum	 et	 Declarationum	 de	 Rebus	 Fidei	 et	 morum,	 p.	 43-45.	 Um	 resumo	 comentado	 do	
documento	 e	 a	 exposição	 do	 contexto	 em	 que	 foi	 escrito	 também	 podem	 ser	 encontrados	 em	
QUASTEN,	Joannes.	Patrología	I	–	Hasta	el	Concilio	de	Nicea,	p.	52-63.	
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sustentar	nem	um,	nem	dois,	mas	muitos	mais	trabalhos.	E,	depois	de	assim	
dar	seu	testemunho,	marchou	para	o	merecido	local	da	glória.	Por	causa	da	
inveja	 e	 da	 rivalidade,	 igualmente	 Paulo	 conquistou	 o	 prêmio	 de	 sua	
paciência.	 Seis	 vezes	 coberto	 de	 correntes,	 foi	 desterrado,	 foi	 apedrejado;	
constituído	 arauto	 de	 Cristo	 no	 Oriente	 e	 no	 Ocidente,	 alcançou	 a	 nobre	
fama	de	sua	fé,	e	depois	de	ter	ensinado	ao	mundo	inteiro	a	justiça,	de	ter	
chegado	até	aos	limites	do	Ocidente,	e	de	ter	dado	seu	testemunho	diante	
das	 autoridades,	 partiu	 deste	 mundo	 para	 o	 lugar	 santo,	 deixando-nos	 o	
exemplo	de	sua	paciência.	
A	esses	homens	que	levaram	uma	vida	de	santidade,	há	que	se	agregar	uma	
grande	multidão	de	escolhidos,	os	quais,	depois	de	terem	sofrido	por	inveja	
muitos	 ultrajes	 e	 tormentos,	 tornaram-se	 para	 nós	 o	 mais	 precioso	 dos	
exemplos.		Por	inveja	também	foram	perseguidas	mulheres,	novas	Danaidas	
e	Dirces	que,	depois	de	sofrer	tormentos	crueis	e	nefandos,	lançaram-se	na	
firme	carreira	da	fé	e,	sendo	débeis	de	corpo,	sem	embargo	disso	receberam	
prêmio	generoso.73		

	
Do	ponto	de	vista	da	interrelação	cultural	entre	o	mundo	clássico	do	paganismo	

e	o	cristianismo	que	dava	seus	primeiros	passos	na	história,	é	deveras	 significativa	a	

comparação	 feita	por	São	Clemente	dos	 tormentos	suportados	pelas	mártires	cristãs	

com	 os	 sofrimentos	 atribuídos	 a	 personagens	 puramente	 mitológicas:	 as	 49	 irmãs	

Danaides	 –	 ninfas	 condenadas	 eternamente	 a,	 no	 Tártaro,	 encher	de	 água	um	 tonel	

sem	fundo,	por	terem	assassinado	seus	maridos	na	noite	de	núpcias	–	e	Dirce,	a	rainha	

de	Tebas	que,	atada	a	um	touro	e	por	ele	arrastada	até	morrer,	foi	transformada	em	

uma	fonte	pelo	deus	Baco.74	A	naturalidade	com	que	um	papa	faz	essas	remissões	à	

mitologia	 pagã	 numa	 epístola	 cristã	 mostra	 como	 os	 referenciais	 culturais	 do	

paganismo	estavam	presentes	 a	 todos	os	 espíritos.	 E	 assim	haveriam	de	estar	 ainda	

por	muito	tempo	mais.75		

	

A	interferência	enérgica	do	Papa	São	Clemente	se	impôs	aos	revoltosos,	que	se	

submeteram	e	fizeram	penitência	por	sua	revolta.76	

	

																																																													
73	Idem.		
74	Enciclopedia	Universal	Ilustrada	Europeo-Americana.	Verbetes	“Danaide”	e	“Dirce”.	
75	 Recorde-se	que	o	papel	que	os	Padres	da	 Igreja	 –	que	em	geral	 eram	pessoas	de	 grande	 cultura	e	
como	tal	conheciam	a	literatura	e	a	filosofia	dos	clássicos	–	desempenharam,	no	sentido	de	estabelecer	
uma	 intermediação	 cultural	 entre	 a	Antiguidade	Clássica	 e	 o	 Cristianismo.	Ver,	 a	 respeito,	 a	 já	 citada	
obra:	BRUYNE,	Edgar	de.	A	Estética	da	Idade	Média,	p.	59-61.	
76	Sobre	esse	episódio,	ver	BENTO	XVI.	Os	Papas	da	Igreja:	de	Clemente	de	Roma	a	Santo	Agostinho.	São	
Paulo:	 Editora	 Pensamento,	 2010,	 p.	 1-17;	 LLORCA	 S.J.,	 Bernardino.	Manual	 de	 Historia	 Eclesiástica.	
Barcelona:	Editorial	Labor,	1951,	p.	9;	HAYWARD,	Fernand.	Histoire	des	Papes.	Paris:	Payot,	1953,	p.	25-
27;	e	LUZ,	Pierre.	Histoire	des	Papes.	Paris:	Éditions	Albin	Michel,	1960,	p.	29.		
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Outro	 Padre	 da	 Igreja	 que	 deixou	 importante	 ensinamento	 sobre	 a	 inveja	 foi	

São	Cipriano	(c.200-258),	bispo	de	Cartago.	Sua	obra	escrita,	abundante	e	variada,	foi	

muito	apreciada	ao	longo	de	toda	a	Idade	Média	e	foi	citada	como	autoridade,	por	São	

Tomás	 de	 Aquino,	 em	 mais	 de	 20	 passagens	 da	 Summa	 Teologiae.77	 Escreveu,	 na	

segunda	 metade	 de	 251,	 ou	 talvez	 no	 início	 de	 252,	 o	 Tractatus	 de	 zelo	 et	 livore	

(tratado	dos	ciúmes	e	da	inveja).	Inicia	dizendo	que	“supõem	alguns	ser	pecado	leve	e	

sem	maior	importância	ver	com	maus	olhos	o	bem	que	veem	e	ter	inveja	dos	que	são	

melhores	em	algo.”78	Rebate	essa	 falsa	 suposição,	mostrando	que	 foi	 por	por	 inveja	

que	no	princípio	da	Criação	Satanás	caíu	e	arrastou	os	outros	demônios	em	sua	queda;	

e	 igualmente	 é	 pela	 inveja	 que	 Satanás	 priva	 o	 homem	da	 graça	 e	 da	 imortalidade.	

Recorda	numerosas	passagens	do	Antigo	Testamento	que	corroboram	essa	afirmação.	

E	 realça	 que	 não	 somente	 a	 inveja	 ameaça	 a	 salvação	 eterna	 das	 pessoas	

individualmente	 consideradas,	 mas	 também	 ameaça	 a	 própria	 unidade	 da	 Igreja	 de	

Deus:		

	

É	 por	 ela	 que	 se	 rompe	 o	 laço	 de	 paz	 do	 Senhor,	 que	 se	 viola	 a	 caridade	
fraternal,	que	se	adultera	a	verdade	e	se	incorre	nas	heresias	e	nos	cismas.	
Murmurando	contra	os	sacerdotes,	 invejando	os	bispos,	quando	alguém	se	
queixa	 de	 que	 não	 o	 escolheram	 para	 ser	 ordenado	 ou	 desdenha	 de	
reconhecer	outro	como	seu	superior.79	

	

E	 recomenda	 a	 caridade,	 o	 grande	 remédio	 para	 esse	 mal	 tão	 antigo	 e	 tão	

pernicioso:		

	

Ama	 os	 que	 antes	 havias	 odiado,	 favorece	 os	 que	 invejavas	 injustamente.	
Imita	os	homens	bons	se	és	capaz	de	segui-los;	e,	se	não	o	fores	pelo	menos	
alegra-te	 com	 eles	 e	 felicita	 os	 que	 são	 melhores	 do	 que	 tu...	 Faz-te	
companheiro	dele	pela	unidade	do	amor,	torna-te	sócio	dele	pela	aliança	da	
caridade	e	pelo	laço	da	fraternidade.80	

	
	

																																																													
77	QUASTEN,	Joannes.	Patrología	I	–	Hasta	el	Concilio	de	Nicea,	p.	635-676.	
78	 CYPRIANUS	 CARTHAGINENSIS.	 De	 zelo	 et	 livore.	 Disponível	 em:		
http://www.mlat.uzh.ch/download_pl/?lang=0&dir=/var/www/Corpus2_PL/&file=004_Cyprianus-
Carthaginensis_De-zelo-et-livore.xml&xml=1.	–	accesso	a	10/out/2018.	
79	Idem.	
80	Idem.	Essa	obra	de	São	Cipriano	foi	recomendada	e	comentada	por	Santo	Agostinho,	em	De	Baptismo	
contra	 Donatistas,	 Patrologiae	 Cursus	 Completus,	 tomus	 XLIII,	 Sancti	 Aurelii	 Augustini,	 Migne,	 1845,	
colunas	159ss.	
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São	 João	 Crisóstomo	 (c.	 347-407),	 arcebispo	 de	 Constantinopla,	 deixou	

igualmente	 obra	 copiosa	 e	 de	 grande	 variedade.	 É	 considerado	 um	 dos	 grandes	

Doutores	 da	 Igreja	 Oriental.	 São	 muito	 numerosas	 as	 alusões	 que	 faz,	 em	 suas	

homilias,	à	inveja,	pecado	que	reputa	como	gravíssimo	e	digno	de	ser	combatido	com	

o	maior	rigor.	

	

Na	 sua	 Sétima	 Homilia	 sobre	 a	 Epístola	 do	 Apóstolo	 Paulo	 aos	 Romanos,	 foi	

bastante	categórico	nessa	condenação:		

	
Muitos,	 de	 fato,	 choram	 com	 os	 que	 choram,	mas	 não	 querem	 alegrar-se	
com	os	que	se	alegram;	lacrimejam	enquanto	os	outros	se	alegram,	o	que	se	
origina	 da	 inveja	 e	 do	 ciúme.	 Não	 é	 obra	 insignificante	 alegrar-se	 com	 o	
irmão	que	se	alegra,	é	até	mais	valiosa	do	que	as	outras:	Não	só	chorar	com	
os	 que	 choram,	 mas	 também	 ajudar	 os	 irmãos	 em	 perigo.	 Com	 efeito,	
muitos	 enfrentam	 o	 perigo	 com	 os	 que	 periclitam,	 mas	 não	 aceitam	 a	
felicidade	do	próximo.	Tão	grande	é	a	tirania	da	inveja!		
(...)	O	que	pode	haver	de	pior?	Tal	pessoa	combate	não	só	contra	os	irmãos,	
mas	 também	 contra	 a	 vontade	 de	 Deus.	 Considerando	 estas	 coisas,	
portanto,	sacode	este	fardo;	e	se	não	queres	livrar	o	próximo,	ao	menos	a	ti	
livra-te	de	mil	males.	Por	que	lutas,	revolvendo	tais	pensamentos?	Por	que	
enches	a	alma	de	tumulto?	Por	que	excitas	uma	tempestade,	e	revolucionas	
tudo?	Como	poderás	com	tais	disposições	pedir	perdão	dos	pecados?	Com	
efeito,	 se	 Deus	 não	 perdoa	 os	 pecados	 daqueles	 que	 não	 perdoam	 as	
injúrias	recebidas,	que	perdão	dará	aos	que	se	esforçam	por	danificar	os	que	
em	nada	o	prejudicaram?			
(...)	 A	 inveja	 é	 pior	 do	 que	 a	 guerra.	 Eliminada	 a	 causa	 da	 guerra,	 o	
combatente	desiste	da	inimizade;	o	invejoso,	porém,	jamais	se	torna	amigo.	
O	 primeiro,	 de	 fato,	 ataca	 em	 guerra	 declarada,	 o	 outro,	 ocultamente;	
aquele	muitas	 vezes	 pode	 apresentar	 plausíveis	motivos	 de	 declaração	 de	
guerra;	 este,	 apenas	 loucura	 e	 decisão	 satânica.	 A	 que,	 portanto,	 é	
comparável	 tal	 alma?	 A	 que	 víbora,	 a	 que	 áspide?	 A	 que	 verme?	 A	 que	
escaravelho?	Nada	de	mais	malvado,	 de	pior	 do	que	 tal	 alma.	 Foi,	 digo,	 o	
que	subverteu	as	Igrejas,	gerou	as	heresias,	armou	a	mão	fraterna	de	Caim	e	
fez	 com	que	mergulhasse	a	dextra	no	 sangue	do	 justo,	 arruinou	as	 leis	da	
natureza,	 abriu	 as	 portas	 da	 morte	 e	 levou	 a	 efeito	 a	 maldição	 que	 o	
atingiu.81			

	
No	 terceiro	 capítulo	 de	 seus	 Comentários	 sobre	 a	 Epístola	 aos	 Gálatas,	

identifica	o	“olho	mau”,	de	que	fala	o	Evangelho,82	o	olho	malevolente	e	deformador	

do	invejoso:	

																																																													
81	SÃO	JOÃO	CRISÓSTOMO.	Comentário	às	Cartas	de	São	Paulo	/	1.	Tradução	do	Mosteiro	de	Maria	Mãe	
do	Cristo.	Coordenação	Editorial:	Bento	Silva	Santos.	São	Paulo:	Paulus,	2014,	p.	75-77.	
82	“O	olho	é	a	lâmpada	do	corpo.	Se	o	teu	olho	for	são,	tiodo	o	teu	corpo	terá	luz.	Mas,	se	teu	olho	for	
mau	todo	o	teu	corpo	estará	em	trevas.”	(Mt	6,22-23)	
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Ao	ouvires	aqui	falar	de	 inveja	e	que	o	evangelho	alude	ao	olho	mau	(cf.	Mt	
6,23),	o	que	é	idêntico,	não	julgues	que	o	olhar	costuma	causar	dano	aos	que	
fita.	O	olho,	na	verdade,	isto	é,	o	órgão,	não	pode	de	forma	alguma	ser	mau,	
mas	aqui	Cristo	denota	a	inveja.	Próprio	dos	olhos	simplesmente	é	a	visão;	ver	
mal	 é	 peculiar	 ao	 ânimo	 interiormente	 depravado.	 Uma	 vez	 que,	 por	meio	
deste	sentido,	introduz-se	na	alma	a	consideração	dos	objetos	vistos	e	muitas	
vezes	 nos	 ricos	 nasce	 a	 inveja,	 porque,	 de	 fato	 as	 riquezas	 se	 veem	 com	os	
olhos,	 assim	 como	 os	 príncipes	 e	 os	 satélites.	 Por	 isso	 chamou	 a	muitos	 de	
olho	 que	 não	 via	 simplesmente,	 e	 sim	 com	 ciúme	 e	malícia	 do	 espírito.	 Ao	
perguntar:	 “Quem	 vos	 fascinou?”	 declara	 que	 eles	 não	 se	 mostravam	
preocupados,	 nem	 supriam	 ao	 que	 faltava,	 mas	 praticavam	 o	 que	 deviam	
cortar.	Na	verdade	é	próprio	do	ciúme	não	acrescentar	o	que	falta,	mas	retirar	
algo	do	todo,	e	corromper	o	total.	Ele	o	assegura,	não	porque	o	ciúme	tivesse	
força	por	si,	mas	para	mostrar	que	os	que	ensinavam	deste	modo	chegaram	a	
tal	ponto	por	inveja.83	

	
A	 psicologia	 do	 invejoso	 foi	 descrita,	 de	 modo	 particularmente	 vivo,	 numa	

homilia	de	São	Basílio	Magno,	a	de	número	XL,	especificamente	escrita	sobre	a	inveja:		

	
Interrogado	 sobre	 o	 que	 tem,	 [o	 invejoso]	 tem	 dificuldade	 para	 admitir	
publicamente	 o	 fato	 de	 que	 é	 a	 inveja	 que	 o	 amargura,	 que	 o	 bem	 dos	
amigos	 lhe	 irrita,	que	se	sente	ferido	pela	prosperidade	do	 irmão,	que	não	
suporta	 a	 visão	 da	 felicidade	 alheia.	 Isso	 é	 o	 que	 deveria	 reconhecer	 se	
quisesse	 falar	 a	 verdade.	 Mas,	 como	 não	 quer	 manifestar	 nada	 disso,	
permanece	dentro	dele	a	peste	que	o	consome	e	lhe	roi	as	entranhas.			
(...)	 A	 inveja	 é	 uma	 espécie	 de	 ódio	muito	 difícil	 de	 tratar.	 Com	 efeito,	 as	
boas	 ações	 amansam	 os	 inimigos,	mas	 receber	 benefícios	 irrita	 a	 quem	 é	
invejoso	e	mau.	Quanto	mais	te	aproximas	dele,	tanto	mais	ele	se	enfurece,	
fica	triste	e	sente	desgosto,	porque	sua	tolerância	pelo	poder	do	benfeitor	é	
menor	 do	 que	 sua	 gratidão	 pelo	 que	 lhe	 foi	 dado.	 (...)	 Os	 cães,	 quando	
comem,	se	amansam,	mas	os	invejosos	ficam	ainda	mais	selvagens	quando	
recebem	qualquer	tipo	de	atenções.84		

	

Santo	 Agostinho	 também	 escreveu	 muito	 sobre	 a	 inveja,	 fazendo	 numerosas	

referências	a	ela	em	suas	obras.	Quase	todos	os	autores,	tanto	eclesiásticos	como	laicos,	que	

tratam	do	assunto	citam	a	passagem	das	Confissões	em	que	o	Hiponense	recorda	a	observação	

que	fez	de	um	menino	pequeno	que,	ainda	lactante,	olhava	com	inveja	para	seu	irmão	de	leite:	

	

Certa	 vez	 vi	 e	observei	 um	menino	 invejoso.	Ainda	não	 falava,	 e	 já	olhava	
pálido	e	com	rosto	amargurado	para	o	irmãozinho	colaço.	(...)	Não	sei	se	se	
pode	 considerar	 inocência	 o	 não	 suportar	 por	 companheiro	 na	 fonte	 do	
leite,	 que	 mana	 copiosa	 e	 abundante,	 ao	 que	 está	 necessitadíssimo	 do	
mesmo	socorro,	e	que	sustenta	a	vida	apenas	com	esse	mesmo	alimento.85	
	

																																																													
83	SÃO	JOÃO	CRISÓSTOMO,	Comentário	às	Cartas	de	São	Paulo	/	1,	p.	335.		
84	Omelie	di	Basilio	di	Cesarea	tradotte	in	latino	per	Rufino	di	Aquileia;	a	cura	di	Andrea	Salvini.	Napoli:	
M.	D’Auria,	1998.	
85	 SANTO	AGOSTINHO.	As	 confissões.	 (tradução:	 Frederico	Ozanam	Pessoa	de	Barros).	Rio	de	 Janeiro:	
Editora	das	Américas,	1968,	p.	49.	
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	Outra	 passagem	 de	 Agostinho,	 frequentemente	 citada	 e	 reproduzida	 até	

mesmo	no	catecismo	oficial	da	Igreja	Católica,	é	a	afirmação	de	que	a	inveja	é	o	vício	

diabólico	 por	 excelência.86	 Essa	 afirmação	 se	 insere	 numa	 homilia	 sobre	 a	 disciplina	

cristã:		

	

Espero	que	 tu	nada	percas,	mas	que	se	 realize	aquilo	que	dizes	e	esperas.	
Temo	que	sejas	 invejoso.	Como	podes	 ter	uma	felicidade	que	atormenta	a	
felicidade	de	outrem?	Por	acaso,	não	é	verdade	que,	quando	o	teu	vizinho	
começa	a	enriquecer-se	e	a	levantar-se,	e	a	socialmente	aproximar-se	de	ti,	
tu	temes	que	te	possa	alcançar	e	te	superar?	E	amas	o	teu	próximo	como	a	
ti	mesmo!	Mas	não	quero	 falar	dos	 invejosos.	Que	Deus	afaste	esta	peste,	
que	é	a	inveja,	de	todas	as	pessoas,	e	mais	ainda	dos	cristãos,	pois	ela	é	um	
vício	diabólico,	do	qual	somente	o	diabo	é	réu	de	culpa	inexpiável.	De	fato,	
não	se	diz	que	o	diabo	tenha	sido	condenado	por	cometer	adultério,	furto,	
ou	por	roubar	a	casa	de	alguém,	mas	por	ter	invejado	o	ser	humano	íntegro.	
A	inveja	é	um	vício	diabólico	que	tem	uma	mãe:	a	soberba.	A	soberba	torna	
as	 pessoas	 invejosas.	 Por	 isso,	 mata	 a	 mãe	 e	 não	 nascerá	 a	 filha.	 Cristo	
ensinou	a	humildade,	por	isso	não	falo	aos	invejosos,	mas	aos	que	desejam	
o	bem.87		

	
Ainda	 outra	 afirmação	 do	 Hiponense,	 frequentemente	 glosada	 pelos	 autores	

eclesiásticos,	é	aquela	segundo	a	qual	nada	se	opõe	tanto	à	caridade	quanto	a	inveja.	

“Caritatis	 nihil	 adversius	 quam	 invidentia”	 –	 são	 suas	 palavras	 textuais,	 extraídas	 de	

um	opúsculo	em	que	coligiu	 instruções	e	conselhos	para	a	evangelização	de	pessoas	

simples	e	de	pouca	cultura:	

	

Como	nada	é	mais	contrário	à	caridade	do	que	a	inveja,	e	a	inveja	tem	por	
mãe	 a	 soberba,	 o	 próprio	 Senhor	 Jesus	 Cristo,	 Deus	 feito	 homem,	 é	 ao	
mesmo	tempo	o	sinal	do	amor	de	Deus	por	nós	e	o	exemplo	da	humildade	
humana	no	meio	de	nós,	a	fim	de	que	a	nossa	grande	soberba	seja	curada	
por	 um	 antídoto	 ainda	 maior.	 Grande	 miséria	 é,	 com	 efeito,	 um	 homem	
soberbo,	mas	maior	misericórdia	é	um	Deus	humilde.88	

	

Outro	autor	eclesiástico	dos	primeiros	séculos	que	tratou	da	inveja	foi	São	João	

Cassiano	 (c.	 360-435),	 que	 é	 considerado	 o	 precursor	 do	 monaquismo	 ocidental,	

porque	 trouxe	 para	 o	 Ocidente	 a	 rica	 tradição	monástica	 da	 Palestina	 e	 do	 Egito	 e	

																																																													
86	Catecismo	da	Igreja	Católica,	p.	651.		
87	SANTO	AGOSTINHO.	A	Disciplina	Cristã.	Tradução	de	Fabricio	Gerardi.	Coleção	Patrística.	Coordenação	
Editorial:	Bento	Silva	Santos.	São	Paulo:	Paulus,	2013,	p.	101-102.	Quando	diz	que	o	demônio	invejou	“o	
ser	 humano	 íntegro”,	 refere-se	 ao	 dom	 preternatural	 da	 integridade,	 isto	 é,	 a	 plena	 submissão	 da	
sensibilidade	à	razão.	
88	 S.	 Aurelii	 Augustini,	 Hipponensis	 Episcopi,	 opus	 de	 chatechizandis	 Rudibus.	 Excerpta	 Ss.	 Patrum,	
Volumen	XX.	Salisburgi,	typis	Duyleanis,	1831,	p.	11.	
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instituiu	 um	mosteiro	 na	 região	 de	Marselha.89	 Do	 ponto	 de	 vista	 da	 teologia	 e	 da	

espiritualidade	 reveste-se	de	particular	 importância	porquanto	 foi,	 senão	o	primeiro,	

pelo	menos	um	dos	primeiros	formuladores	da	doutrina	acerca	dos	pecados	ou	vícios	

capitais	–	se	bem	que,	na	sua	ainda	embrionária	relação,	não	compute	sete,	mas	oito,	

e	entre	eles	não	inclua	a	inveja.		

	

Note-se	 desde	 logo	 que,	 embora	 as	 expressões	 pecado	 capital	 e	 vício	 capital	

sejam	frequentemente	usadas,	nas	obras	de	espiritualidade	e	nos	sermonários	antigos,	

como	sinônimas,	conceitualmente	elas	se	distinguem.	O	pecado	é	um	ato	específico,	o	

vício	 é	 o	 hábito	 do	 pecado,	 ou	 seja,	 a	 condição	 daquele	 cujo	 pecado	 e	 se	 tornou	

frequente	e	que,	pelo	próprio	dinamismo	das	paixões	humanas	 tende	a	 se	 repetir	 e	

perpetuar.	 Cada	 pecado	 cometido	 torna	 o	 pecador	mais	 vulnerável	 diante	 de	 novas	

tentações	e	menos	resistente	a	elas.90		

	

São	João	Cassiano	reporta	uma	conferência	que	teve	com	um	monge	solitário,	

de	nome	Serapião,	o	qual	lhe	expôs	as	conclusões	a	que	chegara	com	a	experiência	de	

muitos	 anos	 de	 vida	 monástica,	 apontando	 oito	 pecados	 ou	 vícios	 causadores	 de	

outras	 quedas	 morais.	 No	 seu	 entender,	 são	 a	 gula,	 a	 luxúria,	 a	 avareza,	 a	 ira,	 a	

tristeza,	 a	 acídia,91	 a	 jactância	 (ou	 vanglória)	 e	 a	 soberba.	 Serapião	 discorre	

longamente	sobre	a	natureza,	as	origens	e	as	causas	desses	pecados	ou	vícios.92	

	

																																																													
89	THURSTON	S.J.,	Herbert;	ATTWATER,	Donald.	Vida	dos	Santos	de	Butler.	Petrópolis:	Vozes,	1989.	Vol.	
VII.	Verbete	“São	João	Cassiano”.		
90	Na	Summa	Theologiae,	São	Tomás	de	Aquino	consagra	 todo	um	tratado	ao	estudo	dos	vícios	e	dos	
hábitos	(I-IIae,	questões	71-89).	
91	Designa-se	como	acídia,	ou	acédia,	o	tédio	ou	aborrecimento	pelas	coisas	espirituais	pelo	esforço	que	
requerem.	É	uma	forma	de	preguiça.	“A	preguiça	nos	exercícios	de	piedade	chama-se	acédia;	é	um	certo	
fastio	das	coisas	espirituais	que	leva	a	fazê-las	desleixadamente,	a	encurtá-las,	e	até	às	vezes	a	omiti-las	
por	 vãos	 pretextos.	 É	 a	 mãe	 da	 tibieza.”	 (TANQUEREY,	 Adolphe.	 Compêndio	 de	 Teologia	 Ascética	 e	
Mística,	 p.	 501).	 Ver	 também,	 a	 respeito,	 ARREGUI,	 Antonio	Maria;	 ZALBA,	Marcelino.	Compendio	 de	
Teologia	 Moral.	 Bilbao:	 El	 Mensajero	 del	 Corazón	 de	 Jesús,	 19ª.	 edição,	 1951,	 p.	 102;	 e	 ROBERTI,	
Francesco;	PALAZZINI,	Pietro	(orgs.).	Dizionario	di	Teologia	Morale,	verbete	“Accidia”. 
92	JUAN	CASIANO,	Colaciones	I.	Madrid:	Ediciones	Rialp,	1998,	p.	213-259.	Em	outra	obra,	que	escreveu,	
intitulada	Instituições	Cenobíticas,	São	João	Cassiano	voltaria	a	tratar	extensamente	dos	oito	vícios	que	
considerou	capitais,	dedicando	um	livro	a	cada	um	deles,	estudando	a	respectiva	natureza	e	apontando,	
para	cada	qual	o	remédio	que	julgava	adequado.		
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Sobre	 a	 inveja,	 especificamente,	 São	 João	 Cassiano	 também	 escreveu	 com	

severidade,	embora	não	o	considerasse	um	pecado	capital.	Na	terceira	parte	de	suas	

Colaciones,	que	compreende	sete	conferências	de	monges	que	habitavam	as	 regiões	

mais	afastadas	do	Egito,	 relatou	o	colóquio	que	teve	com	o	sábio	e	venerável	Abade	

Piamón,	 sobre	os	 três	gêneros	de	monges	e	dedicou	um	capítulo	à	“Enfermidade	da	

Inveja”.		

	

Depois	 de	 narrar	 um	 fato	 da	 vida	 do	 monge	 Pafnúcio,	 que	 foi	 acusado	

falsamente	 por	 um	 invejoso	 de	 ter	 roubado	 um	 manuscrito	 precioso,	 e	 elogiar	 a	

paciência	 heroica	 do	 santo	 que	 não	 se	 defendeu,	 mas	 aceitou	 com	 humildade	 a	

acusação	falsa	que	lhe	fora	imputada	e	sem	ter	culpa	por	ela	fez	penitência,	São	João	

Cassiano	se	estende	em	considerações	sobre	a	inveja:	

	

Convém	 saberdes	que	é	mais	 difícil	 obter	 a	 cura	da	 inveja	que	dos	outros	
vícios.	Quando	uma	alma	 se	deixa	 infectar	por	 seu	veneno,	eu	ousaria	até	
dizer	 que	 não	 existe	 remédio.	 Este	 é	 o	 flagelo	 sobre	 o	 qual,	 pela	 boca	 do	
profeta,	 é	 dito	 em	 sentido	 figurado:	 “Eis	 que	 envio	 contra	 vós	 serpentes	
venenosas,	contra	as	quais	não	há	encantamento,	e	elas	vos	morderão.”	(Jr	
8,17)	Muito	adequadamente,	o	profeta	compara	ao	veneno	mortal	de	uma	
serpente	a	mordida	da	inveja,	de	que	pereceu	o	primeiro	autor	e	príncipe	de	
todo	mal,	fazendo	outros	perecerem.	Matador	de	si	mesmo,	foi	ele	causa	de	
sua	 própria	 ruína,	 antes	 de	 instilar	 o	 vírus	 da	morte	 no	 homem	 de	 quem	
tinha	inveja.	(...)	De	fato,	tal	como	o	demônio,	o	primeiro	a	ser	vitimado	por	
essa	 peste,	 permanece	 sem	 acesso	 ao	 remédio	 da	 penitência,	 a	 qualquer	
tratamento	capaz	de	minorar	seu	mal,	assim	também	os	que	se	entregam	às	
mesmas	mordidas	envenenadas	excluem	todo	socorro	do	santo	encantador.	
Pois	o	que	os	atormenta	não	são	os	erros	de	quem	 lhes	causa	 inveja,	mas	
sim	sua	felicidade.	Envergonhando-se	de	trazer	a	verdade	às	claras,	vão	eles	
pois	 buscar	 alhures	 razões	 supérfluas	 e	 ineptas	 para	 se	 ofenderem.	 Como	
são	 absolutamente	 falsas,	 e	 como	 o	 veneno	mortal	 que	 eles	 não	 querem	
revelar	continua	oculto	em	seu	 íntimo,	 toda	tentativa	de	cura	é	vã.	Donde	
apropriadamene	o	 sábio	dizer	 a	 seu	 respeito:	 “Se	 a	 serpente	não	 se	deixa	
encantar	 e	 pica,	 de	 nada	 vale	 o	 encantador”	 (Ecl	 10,11).	 Com	 efeito,	 tais	
mordidas	 são	as	únicas	para	as	quais	 a	medicina	dos	 sábios	não	 consegue	
dar	 remédio.	 Tão	 incurável	 é	 esse	 mal,	 que	 as	 carícias	 o	 exasperam,	 as	
deferências	o	aumentam,	os	presentes	o	irritam.	(...)		
É	 pois	 uma	 verdade	 indubitável	 que	 a	 inveja,	 de	 todos	 os	 vícios,	 é	 o	mais	
pernicioso	 e	 o	 mais	 difícil	 de	 curar,	 já	 que	 os	 remédios	 que	 minoram	 os	
outros	 o	 estimulam	ainda	mais.	 Se	 alguém	 se	queixa,	 por	 exemplo,	 de	 ter	
sofrido	algum	dano,	a	generosidade	 lhe	oferece	uma	compensação,	e	ei-lo	
curado	 de	 seu	 mal.	 (...)	 Mas	 o	 que	 o	 irrita	 é	 tão-somente	 o	 sucesso,	 a	
felicidade	alheia.	(...)	No	tocante	ao	veneno	das	outras	serpentes,	isto	é,	aos	
pecados	 ou	 aos	 vícios	 carnais,	 por	 fácil	 que	 seja	 a	 fragilidade	 humana	
sucumbir	a	eles,	mais	fácil	ainda	há	de	ser	expurgá-los.	(...)	Porém	a	inveja,	
como	o	veneno	jogado	pela	sua	serpente,	destroi	a	vida	da	religião	e	da	fé	já	
nas	próprias	raízes,	antes	mesmo	de	a	ferida	ter	aparecido	por	fora.	De	fato,	
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não	 é	 contra	 o	 homem,	 mas	 sim	 contra	 Deus	 que	 por	 uma	 blasfêmia	 se	
ergue	aquele	que,	nada	achando	que	reclamar	de	um	irmão,	a	não	ser	sua	
felicidade,	 repreende	 não	 o	 erro	 de	 um	 homem,	mas	 sim	 os	 julgamentos	
divinos.93	

	
	

3.	O	pecado	capital	da	inveja,	segundo	São	Gregório	Magno	

	

Para	 o	 estudo	 teológico-moral	 da	 inveja,	 enquanto	 pecado	 capital,	 é	 muito	

grande	a	importância	de	São	Gregório	Magno,	que	foi	Papa	desde	o	ano	590	até	o	ano	

604,	 num	 período	 precisamente	 caracterizado	 como	 de	 transição;	 é	 considerado	 o	

último	dos	Papas	do	antigo	Império	Romano	e	o	primeiro	dos	Papas	medievais.	Antes	

de	ser	Papa,	foi	monge	beneditino	e	na	espiritualidade	beneditina	formou	seu	espírito,	

ao	mesmo	tempo	que	estudou	profundamente	as	Escrituras	e	os	escritos	dos	autores	

eclesiásticos	 dos	 primeiros	 séculos	 da	 Igreja,	 adquirindo	 assim	 a	 imensa	 cultura	 que	

sua	obra	escrita,	em	grande	parte	preservada,	revela.	

	

Seu	pontificado	foi	muito	atribulado.	Teve	que	enfrentar	a	peste	e	a	fome	em	

Roma,	bem	como	a	devastação	produzida	pelos	invasores	lombardos,	que	chegaram	a	

assediar	 a	 Cidade	 Eterna	 e	 só	 foram	 contidos	 graças	 à	 habilidade	 diplomática	 do	

pontífice.	 Apesar	 dessas	 dificuldades,	 sua	 obra	 foi	 intensa.	 Reformou	 o	 clero	 e	 deu	

impulso	 considerável	 à	 vida	monástica	 em	 todo	o	Ocidente;	 incentivou	 a	 adoção	 da	

Regra	 de	 São	 Bento;	 empenhou-se	 pela	 conversão	 da	 Inglaterra,	 para	 lá	 enviando	

Santo	Agostinho	de	Cantuária	(+	604)	e	mais	quarenta	monges;	combateu	eficazmente	

as	heresias	que	grassavam	na	Europa,	na	África	e	no	Oriente;	combateu	com	firmeza	a	

prepotência	 do	Patriarca	 de	Constantinopla,	 que,	 apoiado	pelo	 Imperador	 bizantino,	

contestava	o	Primado	de	Roma;	reformou	a	liturgia	romana;	e	fundou	uma	escola	de	

canto	 sacro	 que	 influenciou	 toda	 a	 Europa,	 nela	 propagando	 o	 que	 ficou	 sendo	

conhecido	 como	 Canto	 Gregoriano.	 Preocupou-se	 também	 com	 a	 organização	 dos	

																																																													
93	 JOÃO	 CASSIANO,	Conferências	 XVI-XXIV.	 (tradução:	 Leonardo	 Fróes).	 Juiz	 de	 fora:	 Edições	 Subiaco,	
2008,	vol.	3,	p.	110-113.	
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bens	da	Igreja,	até	então	dispersos	e	mal	administrados;	é	a	ele	que	se	deve	a	primeira	

organização	 sistemática	 do	 Patrimônio	 de	 São	 Pedro.	 Nos	 catorze	 anos	 de	 seu	

Pontificado,	 não	 abandonou	 os	 estudos	 teológicos	 e	 místicos,	 e	 escreveu	 diversas	

obras	de	espiritualidade	que	tiveram	grande	influência	não	só	em	seu	tempo,	mas	em	

toda	a	Idade	Média.94	

	

Já	 como	 Papa,	 escreveu	 uma	 obra	 intitulada	 Vida	 e	 milagres	 dos	 Padres	 da	

Itália.	 Essa	 obra,	 redigida	 em	 forma	 de	 diálogo	 com	 o	 Diácono	 Pedro,	 seu	 amigo	 e	

secretário,	 compõe-se	de	quatro	 livros.	No	segundo	deles,	que	 tem	por	 título	Vida	e	

milagres	do	Venerável	Bento,95	é	narrada	a	vida	de	São	Bento	de	Núrcia	fundador	da	

Ordem	Beneditina,	a	qual	se	espalharia	por	toda	a	Europa	nos	séculos	seguintes	e	teve	

grande	papel	na	construção	da	civilização	medieval.	Registre-se	de	passagem	que	essa	

obra	–	que	mais	bem	pode	ser	considerada	uma	hagiografia	do	que	uma	biografia	no	

sentido	moderno	do	termo	–	faz	sete	referências	à	inveja,	apontando-a	como	o	móvel	

que	animou	inimigos	e	perseguidores	de	São	Bento	e	de	sua	obra.	

	

Antes	 de	 analisarmos	 o	 que	 escreveu	 São	 Gregório	 sobre	 a	 inveja,	 convém	

tratarmos	de	uma	outra	obra	clássica	que	teve	enorme	influência	em	todo	o	Medievo	

foi	a	Regra	de	São	Bento.96	Marcou	profundamente	não	apenas	a	espiritualidade,	mas	

também	a	mentalidade	medieval,	de	modo	que	até	mesmo	em	instituições	e	hábitos	

das	populações	leigas	se	podem	notar	traços	inspirados	na	regra	beneditina.97	Foi	ela	

																																																													
94	 Cfr.	 Introdução	 a	 SÃO	 GREGÓRIO	MAGNO.	Vida	 e	milagres	 de	 São	 Bento.	 (tradução,	 introdução	 e	
notas	de	Armando	Alexandre	dos	Santos).	Porto:	Livraria	Civilização	Editora,	1999.		
95SÃO	 GREGÓRIO	 MAGNO.	 De	 vita	 et	 miraculis	 Venerabilis	 Benedicti	 (Dialogorum	 Liber	 II).	 Edição	
bilíngüe	 latim-castelhano,	 publicada	 em	 COLOMBAS,	 GARCÍA	 M.;	 SANSEGUNDO,	 León	 M.;	 CUNILL,	
Odilon	M.	San	Benito,	su	vida	y	su	regla.	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	1968.	 
96		Todas	as	passagens	da	Regra	transcritas	neste	tópico	da	tese	foram	por	nós	traduzidas	do	texto	latino	
publicado	em	The	Rule	of	St.	Benedict	(Collegeville,	Minnesotta:	The	Liturgical	Press,	1981),	reproduzido	
em	Regula	Sancti	Benedicti	/	Regra	de	São	Bento	(Juiz	de	Fora-MG:	Edições	Subiaco,	4ª.	edição	bilíngue,	
2012).	 Sobre	 a	 ampla	difusão	e	 a	 influência	da	Regra	de	 São	Bento,	 ver	AMARAL	OSB,	Dom	Emanuel	
d´Able	 do.	 Introdução	 à	 História	 Monástica.	 Salvador:	 Edições	 São	 Bento,	 2006;	 STANDAERT	 OCSO,	
Maur.	La	vida	y	la	Regla	de	san	Benito.	In:	VV.	AA.	San	Benito,	Padre	de	Occidente.	Barcelona:	Editorial	
Blume,	1980.	p.	11-52.	
97	 Por	 exemplo,	 o	 costume,	 previsto	 na	 Regra	 de	 São	 Bento,	 de	 os	 mosteiros	 acolherem	
hospitaleiramente	a	quaisquer	viajantes	e	peregrinos	que	batessem	a	suas	portas,	passou	dos	mosteiros	
para	as	casas	particulares.	Generalizou-se	assim	o	hábito	da	hospitalidade	em	toda	a	Europa	cristã,	de	
maneira	 a	 serem	acolhidos	no	 seio	das	 famílias	 até	mesmo	viajantes	desconhecidos	 e	 sem	quaisquer	
referências	pessoais.	Esse	hábito,	aliás,	foi	passado	de	Portugal	e	Espanha	para	a	América	de	formação	
ibérica,	 mantendo-se	 inalterado,	 nos	 ambientes	 rurais	 afastados	 dos	 maiores	 centros	 urbanos,	 até	
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adotada	 pela	 imensa	 maioria	 dos	 mosteiros	 do	 Ocidente	 e	 inspirou	 direta	 ou	

indiretamente	 numerosas	 outras	 regras	 que,	 ao	 longo	 dos	 séculos,	 viriam	 a	 ser	

compostas	 para	 novas	 famílias	 religiosas	 que	 se	 foram	 pari	 passu	 constituindo	 na	

Europa	cristã.	Mesmo	sem	considerar	os	aspectos	espirituais	e	religiosos	desse	escrito,	

também	do	ponto	de	 vista	 natural	 constitui	 ele	 uma	peça	de	 sensível	 valor,	 notável	

pelo	 senso	 prático	 e	 administrativo	 que	 o	 informa	 e,	 também	 pelo	 conhecimento	

profundo	 da	 psicologia	 humana	 que	 revela.	 Como	 em	 todos	 os	 grupos	 sociais,	 até	

mesmo	 no	 convívio	 espiritualizado	 dos	mosteiros	 podia	 insinuar-se	 a	 inveja	 e	 trazia	

consigo	 o	 cortejo	 de	 suas	 funestas	 consequências.	 Por	 isso,	 em	 várias	 passagens	 da	

Regra	está	presente	a	preocupação	do	legislador	beneditino	a	esse	respeito.		

	

Logo	no	capítulo	4,	são	indicados	e	recomendados	aos	monges	os	instrumentos	

de	 que	 devem	 servir-se	 para	 praticarem	 as	 boas	 obras,	 a	 começar	 pelos	 dois	

mandamentos	 fundamentais,	 que	 resumem	 o	 Decálogo	 mosaico	 e,	 de	 modo	

condensado,	toda	a	Lei	de	Deus:	“Em	primeiro	lugar,	amar	ao	Senhor	Deus	de	todo	o	

coração,	com	toda	a	alma	e	com	todas	as	forças.	Depois,	amar	ao	próximo	como	a	si	

mesmo”.	 Vem	 depois	 uma	 extensa	 relação	 de	 dezenas	 de	 conselhos	 recomendáveis	

para	os	monges.	Entre	estes:	“Não	ter	ciúmes.	Não	praticar	a	inveja.	Não	amar	a	rixa.	

Fugir	da	vanglória.”	

	

Em	algumas	outras	 passagens	da	Regra	 a	 alusão	 à	 inveja	 não	 é	 tão	 genérica,	

mas	 adentra	 o	 campo	 das	 especificações	 concretas.	 Por	 exemplo,	 o	 capítulo	 55,	

quando	 trata	 das	 vestimentas	 que	 cada	monge	deve	usar,	 de	modo	a	 evitar,	 de	um	

lado,	 que	 lhe	 falte	 algo	 necessário	 e,	 de	 outro,	 que	 se	 tolere	 na	 vida	 comunitária	

qualquer	forma	de	superfluidade,	adverte	que	o	abade	deve	tomar	cuidado	para	não	

																																																																																																																																																																																			
princípios	do	século	XX.	Também	na	criação	dos	hospitais	e	outras	casas	destinadas	a	acolher	e	curar	
doentes	 foi	 ingente	 a	 influência	 do	 exemplo	 beneditino,	 haurido	 em	 sua	 Regra.	 Sobre	 a	 imensa	
importância	 dos	mosteiros	 beneditinos	 e	 da	 Regra	 de	 São	 Bento	 na	 história	 e	 na	 cultura	 da	 Europa	
cristã,	 ver	 DÉCARREAUX,	 Jean.	 Esbozo	 histórico	 del	monaquismo	 benedictino.	 In:	 VV.	 AA.	 San	 Benito,	
Padre	de	Occidente.	 P.	145-378;	Dictionnaire	du	Moyen	Âge	–	histoire	et	 société.	 Paris:	 Encyclopaedia	
Universalis/Albin	 Michel,	 1997,	 p.	 121-124,	 verbete	 “Bénédictins“,	 assinado	 por	 Jacques	 Dubois;	
ZARNECKI,	 George.	 Importance	 et	 rôle	 des	 ordres	 religieux.	 In:	 EVANS,	 Joan	 (org.).	 Splendeurs	 et	
Rayonnement	 du	 Moyen	 Âge.	 Paris:	 Pygmalion/Gérard	 Watelet,	 1986,	 p.	 35-66;	 e	 RICHÉ,	 Pierre.	
Grandeurs	et	faiblesses	de	l´Église	au	Moyen	Âge.	Paris;	Les	Éditions	du	Cerf,	2006,	p.	47-58.		
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satisfazer	 a	 monges	 que,	 a	 propósito	 do	 uso	 de	 bens	 materiais,	 invejem	 seus	

companheiros:	

	

Sejam	dadas	vestimentas	aos	irmãos	de	acordo	com	as	condições	e	o	clima	
dos	locais	em	que	habitam,	porque,	em	regiões	frígidas,	tem-se	necessidade	
de	 mais,	 e	 nas	 quentes,	 de	 menos.	 É	 dever	 do	 abade	 ter	 isso	 em	
consideração.	(...)	Como	peças	que	guarnecem	o	leito,	bastam	uma	esteira,	
uma	 colcha,	 um	 cobertor	 e	 um	 apoio	 para	 a	 cabeça.	 Os	 leitos	 devem	 ser	
frequentemente	 examinados	 pelo	 abade	 para	 que	 não	 haja	 ali	 coisas	
particulares.	E	se	com	alguém	for	encontrada	alguma	coisa	não	recebida	do	
abade,	que	seja	submetido	a	pesadíssimo	castigo.	E	para	que	esse	vício	da	
propriedade	seja	cortado	pela	raiz,	sejam	dadas	pelo	abade	todas	as	coisas	
que	 forem	 necessárias.	 (...)	 E	 considere	 sempre	 o	 abade	 aquela	 sentença	
dos	Atos	dos	Apóstolos:	 "Era	dado	a	 cada	um	conforme	sua	necessidade".	
Assim,	 pois,	 considere	 o	 abade	 as	 carências	 dos	 necessitados	 e	 não	 a	má	
vontade	dos	invejosos.	
	

O	 abade	 também	 deve	 precaver-se	 a	 si	 próprio	 contra	 a	 inveja,	 como	 se	 vê	

claramente	no	capítulo	64,	ao	tratar	da	eleição	do	abade,	que	é	feita	por	votos,	mas	

não	necessariamente	pela	maioria	aritmética	deles:	“Na	eleição	do	abade	considere-se	

sempre	 a	 seguinte	 norma:	 seja	 constituído	 aquele	 que	 tiver	 sido	 eleito	 por	 toda	 a	

comunidade	concorde	no	temor	de	Deus,	ou	então,	por	uma	parte,	de	conselho	mais	

são,	 ainda	que	pequena”.	 	 A	 seguir,	 estende-se	 em	 conselhos	 sobre	qual	 deve	 ser	 a	

conduta	 do	 abade	 e	 novamente	 o	 tema	 da	 inveja	 volta	 ao	 foco	 do	 autor	 da	 Regra:	

“Não	seja	turbulento,	nem	inquieto;	não	seja	excessivo,	nem	obstinado,	nem	invejoso,	

nem	demasiadamente	desconfiado,	pois	se	assim	for	jamais	terá	descanso”.		

	

Nos	 mosteiros	 maiores,	 muitas	 vezes	 a	 autoridade	 do	 abade	 precisava	 ser	

partilhada	 com	um	prior,	 o	 qual,	 embora	 subordinado	 ao	 abade,	 exercia	 autoridade	

sobre	 todos	 os	 demais	 monges.	 Essa	 bipartição	 da	 autoridade	 monacal	 podia,	

naturalmente,	 ensejar	 divisões	 e	 rivalidades	 açuladas	 pela	 inveja	 de	 parte	 a	 parte.	

Sobre	isso	trata	o	capítulo	65,	que	premune	os	priores	contra	o	orgulho	e	a	inveja	em	

relação	aos	abades:	

	

Muitas	 vezes	 acontece	 que,	 pela	 indicação	 do	 prior,	 se	 originam	 graves	
escândalos	 nos	 mosteiros;	 quando	 existem	 alguns	 que,	 inchados	 por	 um	
maligno	espírito	de	soberba	e	julgando-se	segundos	abades,	atribuindo	a	si	
mesmos	 um	 poder	 tirânico,	 nutrindo	 escândalos	 e	 provocando	 dissenções	
nas	 comunidades,	 principalmente	 naqueles	 lugares	 em	 que,	 pelo	 mesmo	
prelado	 ou	 pelos	 mesmos	 abades	 que	 escolhem	 o	 abade,	 é	 também	
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escolhido	 o	 prior.	 (...)	 Daí	 são	 suscitadas	 invejas,	 rixas,	 murmurações,	
rivalidades,	desentendimentos,	desordens.		

	

É	dever	do	abade	zelar	por	sua	autoridade	e	coibir	a	contestação	por	parte	de	

algum	prior	que	se	mostre	revoltado,	mas	jamais	deve,	até	mesmo	quando	precisa	ser	

extremamente	 severo	em	 relação	ao	 revoltoso,	deixar-se	picar	pela	mosca	da	 inveja	

em	relação	ao	puniendo:		

	

Ora,	enquanto	o	abade	e	o	prior	 se	acham	assim	separados	pelo	modo	de	
sentir,	 é	 inevitável	 estarem	 as	 suas	 almas	 em	 perigo	 em	 meio	 a	 essas	
dissenções;	 e	 os	 seus	 subordinados,	 adulando	 a	 um	 dos	 dois	 partidos,	
igualmente	caminham	para	a	perdição,	e	o	mal	resultante	de	tal	perigo	recai	
principalmente	 sobre	 aqueles	 que	 se	 fizeram	 autores	 da	 nomeação.	 Eis	
porque	julgamos	conveniente	para	a	conservação	da	paz	e	da	caridade	deter	
o	 abade	 a	 plena	 administração	 do	 seu	mosteiro.	 (...)	 Todavia,	 se	 o	 local	 o	
exigir,	 ou	 se	 a	 comunidade	 o	 pedir	 com	 humildade	 e	 por	motivo	 justo,	 o	
abade	 poderá,	 se	 julgar	 conveniente,	 escolher	 a	 qualquer	 um,	 com	 o	
conselho	 dos	 irmãos	 tementes	 a	 Deus,	 e	 nomeá-lo	 seu	 prior.	 Esse	 prior	
executará	 com	 toda	 a	 reverência	 tudo	 quanto	 o	 abade	 lhe	 ordenar,	 nada	
fazendo	contra	a	sua	vontade	ou	determinações,	pois	quanto	mais	elevado	
estiver	 acima	 dos	 outros,	 tanto	 mais	 solicitamente	 deverá	 observar	 os	
preceitos	da	Regra.	Se	esse	prior	vier	a	ser	reconhecido	como	vicioso,	se	for	
seduzido	 pela	 soberba	 ou	 se	manifestar	 comprovadamente	 desprezo	 pela	
santa	 Regra,	 seja	 admoestado	 até	 quatro	 vezes	 por	 palavras.	 Se	 não	 se	
emendar,	 sofrerá	 correção	 pelas	 penalidades	 da	 Regra.	 Se	 nem	 por	 esses	
meios	 se	corrigir,	 seja	destituído	do	cargo	de	prior	e	 substituído	por	outro	
que	seja	digno.	Se,	depois	disso,	não	permanecer	sossegado	e	obediente	na	
comunidade,	 seja	 expulso	 do	mosteiro.	Mas,	 pense	 o	 abade	 que	 tem	 que	
prestar	contas	a	Deus	de	todos	os	seus	julgamentos,	para	que	as	labaredas	
da	inveja	ou	do	ciúme	não	lhe	venham	a	queimar	a	alma.	
	
	

																																																*									*									*	

	

Foi	 na	 escola	 dessa	 espiritualidade	 beneditina	 que	 se	 formou	 o	 Papa	 São	

Gregório.	Vejamos	agora	o	que	escreveu	sobre	a	 inveja.	Recordemos	um	trecho	seu,	

muito	citado,	em	que,	de	passagem,	alude	à	 inveja	que	o	diabo,	 sendo	por	natureza	

superior	ao	homem,	tem	do	homem,	porque	este	pode	ascender	à	ordem	sobrenatural	

da	qual	os	anjos	decaídos	irremediavelmente	se	privaram:		

	
Sabemos	que	os	espíritos	imundos	caídos	do	céu	etéreo	vagam	entre	o	céu	
e	a	terra;	e	tanto	mais	eles	invejam	os	corações	humanos	que	ascendem	aos	
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bens	 celestiais	 quanto,	 em	 consequência	 de	 sua	 imundície,	 foram	 de	 tais	
bens	privados.98	

	
	

Na	mesma	obra,	em	que	comenta	versículo	por	versículo	todo	o	Livro	de	Jó,	São	

Gregório	escreveu	um	texto	sobre	a	inveja,	não	longo,	mas	extremamente	denso	e	de	

grande	importância,	porque	foi	reproduzido	e	comentado	por	sucessivas	gerações	de	

autores,	tanto	eclesiásticos	como	seculares,	até	mesmo	sendo	encontrado	em	autores	

modernos	que	tratam	da	inveja	em	perspectiva	não-religiosa.	

	

Trata-se	de	um	comentário	à	seguinte	 frase:	”E	a	 inveja	mata	o	pequeno”	 (Jó	

5,2).	 Diga-se	 desde	 logo	 que	 o	 adjetivo	 substantivado	 “pequeno”	 não	 deve	 ser	

entendido	em	sentido	elogioso	(como,	por	exemplo,	o	foi	em	Mt	19,14:	“deixai	virem	a	

mim	os	pequeninos	e	nãos	os	impeçais,	porque	deles	é	o	reino	dos	céus”).	Na	texto	de	

Jó,	pequeno	tem	claramente	sentido	pejorativo	e,	 lembre-se,	pode	ser	 traduzido	por	

medíocre	 ou	 pusilânime,	 que	 etimologicamente	 significa	 de	 alma	 pequena.	 É	 de	

pequenez	de	alma	que	se	trata,	e	não	de	tamanho	físico	ou	de	pouca	idade.		

	

Passemos	ao	texto	gregoriano,	intermeando-o	com	alguns	comentários.99	

	
O	invejoso	se	atesta	inferior	àquele	de	quem	tem	inveja;	pois	não	podemos	
invejar	senão	a	quem	consideramos	em	algo	melhores	do	que	nós.	Pequeno	
é	quem	se	mata	de	inveja,	porque	ele	mesmo	dá	testemunho	de	ser	inferior	
à	pessoa	cuja	superioridade	o	atormenta.	

	
Comentário:	 Do	 ponto	 de	 vista	 da	 psicologia	 humana,	 trata-se	 de	 uma	

constatação	de	fato	inegável.	O	realismo	da	formulação,	na	sua	simplicidade,	é	digno	

de	 nota.	 Numerosos	 testemunhos	 de	 autores	modernos,	 citados	 no	 capítulo	 I	 desta	

tese,	o	confirmam.	

	
O	inimigo	astuto	sentiu	inveja	do	primeiro	homem	porque,	tendo	perdido	a	
bem-aventurança,	 se	 reconheceu	 inferior	 à	 imortalidade	 de	 que	 gozava	 o	
homem.	 Caim	 perpetrou	 o	 pecado	 de	 fratricídio	 (Gn	 4,5-7)	 porque,	
desprezado	seu	sacrifício,	se	enfureceu	contra	o	irmão,	pelo	qual	Deus	havia	
manifestado	preferência	ao	lhe	aceitar	a	oferenda;	temendo	que	no	futuro	
fosse	melhor	do	que	ele,	matou-o.	Esaú	se	pôs	a	perseguir	a	seu	irmão	Jacó	

																																																													
98	SS.	GREGORIUS	I	MAGNUS	Moralium	Libri	Sive	Expositio	in	Librum	Beati	Job.	Pars	I,	Patrologiae	Cursus	
Completus,	Série	Latina,	tomus	LXXVI.	Paris:	J.-P.	Migne,	1849,	coluna	590.	
99	Idem,	colunas	727-730.	
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(Gn	 25,34;	 27,41)	 porque,	 perdida	 a	 bênção	 dos	 primogênitos	 que	 ele	
mesmo	havia	vendido	em	troca	de	um	prato	de	lentilhas,	magoou-se	por	se	
ver	 inferior	 a	 quem	 precedera	 no	 nascimento.	 Os	 irmãos	 de	 José	 o	
venderam	 a	 ismaelitas	 ambulantes	 (Gn	 37,27-28)	 porque,	 conhecido	 o	
mistério	do	sonho	que	ele	lhes	revelou,	para	que	não	chegasse	a	ser	melhor	
do	 que	 eles	 procuraram	 impedir	 seus	 progressos.	 Saul	 perseguiu	 a	 seu	
súdito	 Davi	 e	 lhe	 arremessou	 uma	 lança	 (1Sm	 18,11),	 porque	 chegou	 aos	
seus	 ouvidos	 que	 cresciam	 a	 cada	 dia	 os	 êxitos	 que	 Davi	 auferia	 com	 sua	
virtude	 e	 temeu	 que	 chegasse	 a	 ser	 maior	 do	 que	 ele.	 Assim,	 pois,	 é	
pequeno	aquele	ao	qual	 a	 inveja	mata,	porque	 se	não	 se	 considerasse	ele	
próprio	inferior	não	sofreria	com	o	bem	dos	outros.	

	
Comentário:	 Esses	 episódios	 bíblicos	 recordados	 por	 São	 Gregório,	 e	 já	

comentados	 no	 tópico	 inicial	 deste	 capítulo,	 mostram	 à	 saciedade	 como	 é	 antiga	 e	

sempre	perversa	a	ação	da	inveja,	terrível	envenenadora	das	relações	humanas.	

	
Saiba-se	que,	 se	bem	que	seja	verdade	que	com	qualquer	vício	em	que	se	
incorra	o	antigo	inimigo	inocule	veneno	no	coração	humano,	é	na	inveja	que	
a	serpente	ativa	todas	as	suas	entranhas	para	vomitar	e	contagiar	a	peste	de	
sua	malícia.	 É	 por	 isso	 que	 foi	 escrito:	 “por	 inveja	 do	 demônio,	 entrou	 no	
mundo	a	morte.”	(Sb	2,24)		
	
	

Comentário:	 Agora,	 vemos	 formulado	 com	 todo	 o	 rigor	 e	 com	 toda	 a	

severidade	 o	 juízo	 de	 valor	 condenatório	 da	 inveja.	Não	 apenas	 é	 um	pecado	 como	

muitos	outros,	mas	é	um	pecado	particularmente	nocivo	pela	malícia	profunda	que	o	

envolve	e	pelas	 consequências	mortais	que	 implica.	As	expressões	usadas	 –	 veneno,	

vômito,	 peste,	 contágio,	 morte	 –	 são	 extremamente	 enérgicas	 e	 quase	 agridem	 a	

sensibilidade	do	leitor.	Tal	foi,	obviamente,	a	intenção	do	autor.	

	
Quando	a	podridão	da	 inveja	corrompe	um	coração,	até	mesmo	o	aspecto	
exterior	 da	 pessoa	 expressa	 a	 gravidade	 da	 enfermidade	 que	 lhe	 ataca	 a	
alma.	Adquire	uma	cor	lívida,	os	olhos	se	entrefecham,	a	mente	se	inflama,	
os	membros	se	enregelam,	os	pensamentos	se	enchem	de	raiva,	os	dentes	
rangem,	no	 fundo	do	 coração	 se	esconde	um	ódio	 crescente	e	uma	 ferida	
interior	lhe	perfura	a	consciência,	produzindo	uma	dor	cega.	

	
Comentário:	Prossegue	o	texto,	com	a	descrição	física	do	invejoso,	com	traços	

de	um	realismo	que	impressiona.	Mais	uma	vez,	cabe	remeter	ao	capítulo	I	desta	tese,	

em	que	 foram	expostas	as	consequências	 físicas	e	 fisiológicas	da	 inveja,	que	chegam	

por	vezes	até	a	ser	detectáveis	na	autópsia	do	indivíduo.	

	

Nada	 do	 que	 possui	 lhe	 agrada,	 porque	 a	 pena	 consome	 a	 mente	 e	 a	
felicidade	alheia	lhe	produz	tormento.	Quanto	mais	se	elevam	as	ações	dos	
demais,	tanto	mais	profundamente	se	desfazem	os	fundamentos	da	mente	
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invejosa;	 ao	 ver	 como	 os	 outros	 progridem	 cada	 vez	 mais	 em	 direção	 ao	
bem,	mas	se	submerge	ela	no	mal.	Na	sua	ruína,	destrói	até	mesmo	as	obras	
que	considerava	ter	obrado	com	perfeição.	Pois	quando	a	inveja	consome	a	
mente,	acaba	com	todas	as	obras	boas	que	encontra	pela	frente.	

	
Comentário:	 O	 caráter	 torcionário	 e	 autodestrutivo	 da	 inveja	 é	 aqui	 bem	

realçado.	Não	apenas	o	invejoso	não	alcança	o	bem	alheio	que	tanto	deseja,	mas	ao	se	

atormentar	 a	 si	 mesmo,	 despreza	 e	 aniquila	 até	 mesmo	 o	 bem	 que	 legitimamente	

possui	e	que	pode	até	mesmo	ter	adquirido	com	grande	e	meritório	esforço.		

	
Por	isso,	bem	disse	Salomão:	“A	saúde	do	coração	é	a	vida	da	carne:	a	inveja	
é	a	podridão	dos	ossos.”	(Pr	14,30).	Que	se	entende	por	carne,	senão	o	que	
é	 débil	 e	 tenro?	 E	 que	 são	 os	 ossos,	 senão	 as	 ações	 vigorosas?	 Sucede	
muitas	 vezes	 que	 alguns	 com	 verdadeira	 inocência	 de	 coração	 pareçam	
débeis	 em	 algumas	 de	 suas	 ações,	 enquanto	 outros,	 pelo	 contrário,	
aparentam	 ante	 os	 humanos	 olhos	 realizar	 obras	 vigorosas,	 mas	
interiormente	 se	 consomem	 porque	 invejam	 as	 boas	 ações	 alheias.	 Com	
razão,	pois,	disse	que	a	 saúde	do	 coração	é	a	 vida	da	 carne	porque	 se	 for	
conservada	 a	 inocência	 da	mente,	 tambem	 se	 robustecerão	 as	 ações	 que	
externamente	são	débeis.	E	igualmente	com	razão	acrescenta	que	a	inveja	é	
a	 podridão	 dos	 ossos,	 porque	 pelo	 vício	 da	 inveja,	 aos	 olhos	 de	 Deus	
também	perecem	as	obras	fortes	das	virtudes.	Dizer	que	os	ossos	se	enchem	
de	podridão	significa	que	até	as	obras	vigorosas	desaparecem.	

	
Comentário:	Mais	uma	vez,	é	uma	imagem	rude,	no	seu	realismo	cruel,	que	o	

autor	sacro	explora	ao	aludir	ao	trecho	do	rei	Salomão:	a	inveja	é	comparada	à	cárie,	

aquela	 forma	 de	 podridão	 tão	 agressiva	 que	 chega	 a	 corroer	 até	 o	 tecido	 ósseo	 do	

corpo	humano.		

	
Por	que	falar	da	 inveja	se	também	não	indicamos	como	destruí-la?	É	difícil	
não	invejar	no	outro	o	que	vivamente	se	deseja	obter	dele,	porque	todas	as	
coisas	 temporais,	quanto	mais	são	divididas	por	muitos,	menos	podem	ser	
desfrutadas	 por	 um	 só.	 A	 inveja	 atormenta	 a	mente	 de	 quem	deseja	 algo	
porque	 aquilo	 que	 tanto	 deseja,	 ou	 o	 arrebata	 do	 outro,	 ou	 terá	 que	
compartilhá-lo	com	o	outro,	mas	em	quantidade	menor.	Quem,	pois,	deseje	
estar	completamente	livre	da	peste	da	inveja,	procure	amar	aquela	herança	
que	 não	mingua	 com	o	 aumento	 numérico	 dos	 herdeiros,	 aquela	 herança	
que	é	uma	para	 todos	e	 ao	mesmo	 tempo	é	 inteira	para	 cada	um,	aquela	
herança	que	se	revela	 tanto	maior	quanto	mais	cresce	a	multidão	dos	que	
dela	participam.		

	
Comentário:	Como	remédio,	ao	mesmo	tempo	preventivo	e	antídoto	contra	a	

inveja,	São	Gregório	 recomenda	que	os	desejos	da	pessoa	sejam	desviados	dos	bens	

humanos,	 materiais	 e	 perecíveis,	 para	 os	 celestiais,	 por	 sua	 natureza	 imarcescíveis.	

Aponta	a	diferença	fundamental	que	existe	entre	uns	e	outros:	enquanto	as	heranças	

materiais,	quando	divididas,	beneficiam	menos	do	que	na	integralidade,	e	se	cresce	o	
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número	de	herdeiros,	também	proporcionalmente	diminui	o	quinhão	de	cada	um	dos	

herdeiros,	 com	 os	 bens	 espirituais	 dá-se	 o	 inverso:	 quanto	 maior	 o	 número	 de	

beneficiados,	maior	o	prêmio	de	cada	um	dos	aquinhoados,	porque	o	tesouro	não	se	

divide,	 mas	 pelo	 contrário	 se	 intensifica	 e	 se	 potencializa	 em	 proveito	 de	 todos.	 O	

pensamento	 é	 muito	 profundo	 e	 sua	 formulação	 literária	 é	 de	 grande	 beleza,	 não	

somente	pela	elegância	e	sonoridade	do	 jogo	de	palavras	 latina	 (“et	omnibus	una	et	

singulis	tota”),	mas	pelo	seu	conteúdo.	Essa	oposição	entre	ambos	os	tipos	de	partilha	

e	a	relação	da	inveja	com	a	dicotomia	por	elas	representada	marcou	a	espiritualidade	e	

até	 a	 literatura	 do	Medievo.	 Como	 se	 verá	 mais	 adiante,	 ao	 comentar	 a	 inveja	 n,a	

Divina	Comédia	(Purgatório,	XV),	Dante	glosou	essa	passagem	de	São	Gregório.		

		
Por	 isso,	 o	 amor	 que	 surge	 da	 doçura	 interior	 diminui	 a	 inveja	 e	 o	 amor	
perfeito	da	eternidade	acaba	completamente	com	ela.	Quanto	mais	a	mente	
afasta	de	si	o	desejo	de	coisas	que	diminuem	quando	compartilhadas	com	
os	demais,	tanto	mais	ama	o	próximo,	porque	já	não	considera	daninho	seu	
proveito.	Se	se	deixa	arrebatar	perfeitamente	pelo	amor	da	pátria	celestial,	
se	afiançará	plenamente	também	no	amor	ao	próximo,	porque	quando	não	
se	deseja	nada	de	terreno,	nada	há	que	se	oponha	a	seu	amor	por	ele.	Que	é	
a	 caridade	 senão	 o	 olho	 da	 mente,	 que	 quando	 manchada	 com	 o	 pó	 do	
amor	 terreno	 se	 fere	 e	 perde	 a	 plena	 visão	 da	 luz	 interior?	 Por	 isso,	 é	
pequeno	 quem	 ama	 as	 coisas	 terrenas,	 e	 é	 grande	 quem	 contempla	 as	
eternas;	 e	 podemos	 assim	 compreender	 que	 a	 inveja	 mata	 o	 pequeno,	
porque	somente	morre	dessa	peste	que	já	nos	seus	desejos	está	enfermo.	
	

	
Comentário:	 Neste	 parágrafo,	 com	o	 qual	 se	 conclui	 o	 capítulo	 gregoriano,	 é	

completado	o	pensamento	do	anterior.	E,	ao	mesmo	tempo,	é	apontada	a	caridade,	ou	

seja,	o	amor,	como	o	antídoto	universal	contra	a	inveja.	

	
Sobre	os	pecados	ou	vícios	capitais,	São	Gregório	escreveu	na	mesma	obra,	um	

tópico	igualmente	não	muito	extenso,	mas	de	extrema	densidade.	Trata-se	do	capítulo	

XLV	do	Livro	XXXI,100	no	qual	conceitua	e	explica	a	natureza	deles.	Considera-os	como	

comandantes	militares	que,	sob	as	ordens	da	soberba,	que	deles	é	chefe	supremo,	têm	

por	sua	vez	seus	subordinados	e,	no	conjunto,	constituem	o	 imenso	exército	do	Mal	

para	 a	 perdição	 das	 almas.	 Enumera	 e	 nomeia	 os	 sete	 vícios	 capitais:	 a	 vanglória,	 a	

inveja,	 a	 ira,	 a	 tristeza	 (que	 se	 identifica	 com	o	 conceito	de	 acídia	 e	 se	 aproxima	da	

																																																													
100	SS.	GREGORIUS	I	MAGNUS	Moralium	Libri	Sive	Expositio	In:	Librum	Beati	Job,	Pars	Altera,	Patrologiae	
Cursus	Completus,	Série	Latina,	tomus	LXXVI.	Paris:	J.-P.	Migne,	1849,	colunas	620-625.		
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ideia	 de	 preguiça),	 a	 avareza,	 a	 gula101	 e	 a	 luxúria.	 Os	 cinco	 primeiros	 são	 vícios	

espirituais,	 os	 dois	 últimos	 são	 carnais.	 A	 seguir,	 enumera	 os	 subcomandantes	 que	

cada	um	deles	tem	sob	suas	ordens,	outros	tantos	pecados	e	vícios	mais	específicos,	

que	 constituem	 como	 que	 o	 “cortejo”	 de	 cada	 um	 deles;	 e	 mostra	 como	 os	 sete	

podem	também	entre	si	uns	dar	origem	a	outros.	Da	inveja,	que	mais	diretamente	nos	

interessa,	são	cinco	os	acompanhantes:	“Da	inveja	têm	origem	o	ódio,	a	murmuração,	

a	 detração,	 a	 alegria	 com	 a	 desgraça	 do	 próximo	 e	 a	 aflição	 com	 a	 sua	

prosperidade.”102	Dela	também	pode	provir,	por	via	de	consequência,	o	vício	capital	da	

ira.	Na	 sequência,	expõe	os	argumentos	–	 sempre	 falaciosos	e	mendazes	–	 com	que	

cada	 um	 dos	 sete	 vícios	 procura	 quebrar	 a	 resistência	 das	 almas	 para	 delas	 tomar	

posse.	No	caso	da	inveja,	as	perguntas	que	propõe	à	alma	tentada	são:	“No	que	esta	

ou	aquela	pessoa	é	menos	do	que	tu?	Por	que,	entretanto,	não	és	igual	ou	superior	a	

elas?	Quantos	valores	tens,	que	no	entanto	faltam	a	elas?	Não	deveriam	elas,	pois,	ser	

superiores	ou	iguais	a	ti”.103	O	tópico	é	concluído	com	a	exortação	a	que	o	guerreiro	de	

Deus	 (miles	 Dei)	 se	 precavenha	 astutamente	 contra	 os	 ataques	 que	 tais	 vícios	

continuamente	lhe	fazem.104	

	

	
4.	Na	doutrina	do	Doutor	Comum	São	Tomás	de	Aquino		

	

São	Tomás	de	Aquino	(1225-1274)	dedicou	na	Summa	Theologiae	uma	questão	

inteira	 (II-IIae,	 q.	 36)	 ao	 estudo	 da	 inveja,	 colocando-a	 entre	 os	 vícios	 ou	 pecados	

capitais,	 como	 contrária	 à	 caridade,	 ou	 amor	 ao	 próximo.	Nesse	 particular,	 seguiu	 a	

esteira	 tradicional	 do	 pensamento	 católico,	 já	 que	 desdobrou	 e	 sistematizou	 o	 que	

ensinara,	no	início	da	Idade	Média,	São	Gregório	Magno.	

	

Este	último,	desenvolvendo	por	 sua	 vez,	 elementos	 fragmentários	de	 autores	

anteriores,	 formulou	 com	 clareza	 a	 doutrina	 dos	 pecados	 capitais.	 São	 pecados	
																																																													

101	 São	 Gregório	 designa	 a	 gula	 como	 “ventris	 ingluvies”,	 enquanto	 São	 João	 Cassiano	 usou,	 para	
exprimir	exatamente	a	mesma	coisa,	a	expressão	“gastrimargia”.	
102	Op.	cit.,	coluna	621.	
103	Idem.	
104	Limitamo-nos	a	este	brevíssimo	resumo	do	importante	ensinamento	de	São	Gregório	sobre	os	vícios	
capitais,	porque	sobre	eles	se	estendeu	per	longum	et	latum	São	Tomás	de	Aquino,	em	textos	que	serão	
expostos	a	imediatamente	a	seguir.	
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particularmente	perigosos,	não	porque	sejam	necessariamente	mortais105,	mas	porque	

são	cabeças	(daí	o	nome	capitais)	de	outros	pecados	que	atraem	consigo,	à	maneira	de	

séquito.	No	 caso	 concreto	 da	 inveja,	 costuma	ela	 abrir	 um	 cortejo	 de	 “filhas”	 que	 a	

acompanham	 e	 constituem	 –	 ou	 pelo	 menos	 podem	 constituir	 –	 outros	 tantos	

pecados106.		

	

Além	da	Summa	Theologiae,	em	que	foi	tratado	ex	professo	e	extensamente	o	

tema	 dos	 pecados	 e	 vícios	 capitais,	 também	 uma	 Quaestio	 disputata	 tomista	 o	

abordou	 proficientemente,	 sem	 contar	 as	 inúmeras	 referências	 de	 passagem,	 em	

outras	obras	do	mesmo	autor.107	A	focalização	da	pesquisa	em	São	Tomás	se	justifica	

pela	 autoridade	 intrínseca	 desse	 autor;	 pela	 universalidade	 de	 sua	 influência	 na	

Cristandade	do	Quatrocentos;	e	também	pelo	fato	de	ele	ter	escrito	obra	de	síntese,	

recolhendo	elementos	de	numerosos	autores	anteriores,	tanto	cristãos	como	pagãos.	

	

É,	 por	 assim	 dizer,	 única	 a	 autoridade	 de	 São	 Tomás,	 o	 Doutor	 Angélico,	

também	chamado	Doutor	Comum,	de	 tal	 forma	se	generalizou	na	 Igreja	o	ensino	de	

suas	 doutrinas	 filosóficas	 e	 teológicas.	 Durante	 as	 sessões	 do	 rigoroso	 Concílio	 de	

Trento,	 realizado	 entre	 1545	 e	 1563,	 a	 obra	 principal	 de	 São	 Tomás,	 a	 Summa	

Theologiae,	 foi	 colocada	 sobre	 o	 altar,	 ao	 lado	 das	 Sagradas	 Escrituras,	 para	 indicar	

que,	 nas	 elucubrações	 teológicas	 que	 ali	 se	 desenvolveriam,	 era	 à	 luz	 dos	

ensinamentos	tomistas	que	se	deveria	interpretar	a	Bíblia	Sagrada.108	

																																																													
105	 De	 acordo	 com	 a	 moral	 cristã,	 existem	 pecados	 que	 são	 ex	 genere	 suo	 graves,	 mas	 admitem	
parvidade	 de	 matéria.	 Por	 falta	 de	 pleno	 conhecimento,	 ou	 de	 pleno	 consentimento,	 ou	 porque	
correspondem	apenas	a	um	primeiro	movimento	quase	 instintivo	da	vontade	humana,	não	chegam	a	
constituir	matéria	suficiente	para	o	pecado	mortal.	A	gula,	por	exemplo,	é	um	pecado	mortal,	mas	não	é	
todo	 e	 qualquer	 abuso	 em	 matéria	 de	 alimentação	 que	 configura	 essa	 gravidade.	 (cfr.	 ROBERTI,	
Francesco;	PALAZZINI,	Pietro	(orgs.).	Dizionario	di	Teologia	Morale,	verbete	“Peccato”).	
106	O	cortejo	de	 filhas	espúrias	da	 inveja	é	constituído,	 segundo	São	Gregório	Magno	e	São	Tomás	de	
Aquino,	pela	murmuração	(vulgarmente	conhecida	no	Brasil	como	“fofoca”),	pela	detração,	pela	alegria	
com	as	desgraças	do	próximo,	pela	tristeza	com	seus	sucessos	e,	por	fim,	pelo	ódio	(Suma	Teológica,	II-
IIae,	q.36,	a.4).	
107	Uma	compilação	não	exaustiva,	mas	bastante	abrangente,	de	passagens	de	São	Tomás	sobre	a	inveja	
pode	 ser	 encontrada	 em	 AQUINO,	 São	 Tomás	 de.	 Os	 sete	 pecados	 capitais.	 In:	 Sobre	 o	 Ensino	 (De	
magistro)/Os	sete	pecados	capitais	 (tradução	e	estudos	 introdutórios	de	Luiz	Jean	Lauand).	São	Paulo:	
Martins	Fontes,	2004.	Bem	mais	minucioso	é	o	levantamento	sobre	o	tema,	contido	na	obra	clássica	de	
referência	 sobre	 São	 Tomás:	 BERGOMO,	 Pietro	 de.	 Tabula	 Aurea	 (In	 Opera	 Sancti	 Thomae	 Aquinatis	
Index	seu	Tabula	Aurea	Eximii	Doctoris).	Roma:	Paulinas,	1960,	verbete	“Invidia”.	
108	 Sobre	 a	 autoridade	 única	 de	 São	 Tomás	 de	 Aquino	 em	 matéria	 doutrinária,	 ver	 RAMÍREZ	 O.P.,	
Santiago.	 Introducción	General	a	 la	 Suma	Teológica	de	Santo	Tomás	de	Aquino.	Madrid:	Biblioteca	de	
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Não	 somente	 em	 matérias	 estritamente	 religiosas	 São	 Tomás	 tem	 grande	

autoridade.	Também	em	outras	áreas	científicas,	como	no	Direito,	na	Ciência	Política,	

na	Psicologia	e	na	Pedagogia	 seu	pensamento	é	 respeitado.109	 Seus	escritos	 revelam	

imensa	 cultura	 e	mostram	 que	 era	 um	 espírito	 aberto	 para	múltiplos	 temas	 e	 com	

interesse	 universal,	 navegando	 sem	 dificuldade	 nas	 mais	 diversas	 áreas	 do	

conhecimento	humano.	Com	efeito,	não	foi	um	estudioso	especulativo	e	desligado	da	

realidade	 em	 que	 vivia,	 mas,	 pelo	 contrário,	 acompanhou	 ativamente	 os	

acontecimentos	de	sua	época,	e	neles,	sem	embargo	de	sua	condição	de	religioso,	teve	

considerável	influência.110	

	

Sobre	 os	 vícios	 capitais	 em	 geral,	 e	mais	 especificamente	 sobre	 a	 inveja,	 São	

Tomás	discorreu	largamente	na	Summa	Theologiae,	sua	obra	máxima,	produzida	já	na	

fase	 de	 sua	 plena	maturidade,	 entre	 os	 anos	 de	 1266	 e	 1273.	 Bem	 no	meio	 desse	

período,	de	1269	a	1271,	redigiu	também	uma	Questão	Disputada	sobre	o	Mal,	na	qual	

tratou	dos	 vícios	 capitais	 e	da	 inveja.	O	pensamento	exposto	nas	duas	obras	 é,	 sem	

dúvida,	o	mesmo,	mas	os	estilos	são	bem	diversos	e	o	estudioso	lucra	em	conhecer	e	

comparar	ambos	os	textos;	a	Summa	era	um	livro	acadêmico,	elaborado	e	escrito	com	

a	formalidade	própria	dos	textos	dessa	natureza,	para	uso	dos	estudantes	de	Teologia;	

																																																																																																																																																																																			
Autores	Cristianos,	1957,	vol.	 I,	p.	84*-177*.	"Não	há	Padre	nem	Doutor	da	 Igreja	cuja	doutrina	tenha	
sido	 tão	 aprovada	 e	 recomendada	 como	 a	 sua	 [de	 São	 Tomás]	 pelos	 Romanos	 Pontífices,	 sem	
interrupção	alguma	e	com	a	mais	absoluta	unanimidade,	como	se	todos	falassem	pela	mesma	boca,	a	
boca	de	São	Pedro"	(op.	cit,	p.	167*).	O	pensamento	de	São	Tomás	marcou	tão	profundamente	a	cultura	
universal	que	até	mesmo	entre	não-católicos	sua	autoridade	é	sempre	de	grande	peso.	Um	fato	é	bem	
ilustrativo	a	esse	respeito:	na	Suécia,	há	poucas	décadas	foram	editados	os	"Opuscula	philosophica"	do	
Aquinate;	o	reitor	luterano	da	Universidade	de	Uppsala,	a	mais	importante	do	país,	impressionado	pela	
pujança	e	pela	lucidez	do	pensamento	tomista,	declarou	à	imprensa	que	não	podia	compreender	como	
um	 luminar	 de	 tal	 porte	 estivera	 tanto	 tempo	 esquecido	 pela	 intelectualidade	 sueca	 (cfr.	 "Svenska	
Dagbladet",	Estocolmo,	21-1-1991).	
109	 Sobre	 a	 influência	 de	 São	 Tomás	 no	 Direito,	 ver	 MORRIS,	 Clarence	 (org.).	 The	 great	 legal	
philosophers.	Filadelfia:	University	of	Pennsylvania	Press,	1959.	Sobre	sua	atuação	e	influência	enquanto	
professor	universitário,	 ver	VERGER,	 Jacques.	Thomas	d´Aquin,	un	universitaire	au	Moyen	Age,	 in:	VV.	
AA.	Moines	et	religieux	au	Moyen-Age.	Paris:	Éditions	du	Seuil,	1994,	p.	289-303. 
110	São	Tomás	pertencia	à	alta	nobreza	siciliana.	Seu	pai,	Landolfo	de	Aquino,	Senhor	de	Rocasseca,	foi	
conselheiro	 privado	 e	 chanceler	 do	 Imperador	 Frederico	 Barbaroxa.	 O	 próprio	 Tomás	 foi	 conselheiro	
político	 de	 grande	 prestígio.	 Assistiu	 com	 seus	 conselhos	 ao	 Rei	 São	 Luís	 IX,	 da	 França,	 à	 Duquesa	
Margarida,	 de	 Flandres,	 e	 ao	 Rei	 Hugo	 II,	 de	 Chipre.	 Para	 este	 último,	 que	 enfrentava	 graves	
perturbações	 internas	 em	 seu	 reino,	 escreveu	 em	 1265-1266	 De	 regimine	 Principum,	 obra	 em	 que	
cristianizou	e	adequou	à	realidade	do	seu	tempo	a	Política	de	Aristóteles.	A	tradução	castelhana	do	livro	
De	 regimine	 Principum,	 preparada	 e	 comentada	 pelo	 Pe.	 Victorino	 Rodríguez	 O.P,	 foi	 editada	 com	 o	
nome	de	"El	Régimen	Político"	(Madrid:	Fuerza	Nueva,	1978).	
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já	 a	 Quaestio	 era	 uma	 obra	 de	 debate,	 de	 modo	 que	 foi	 escrita	 com	 muito	 mais	

informalidade	e	seu	autor	 fez	 livre	uso	de	uma	 linguagem	cheia	de	vivacidade	e,	em	

algumas	passagens,	com	uma	nota	de	oralidade	quase	coloquial.	No	corpo	desta	tese,	

limitar-nos-emos	 ao	 que	 sobre	 a	 inveja	 e	 os	 vícios	 capitais	 escreveu	 o	 Aquinate	 na	

Summa	 Theologiae,	 mas,	 como	 não	 se	 conhece	 tradução	 do	 original	 latino	 para	 o	

idioma	 português	 dessa	 Questão	 Disputada,	 em	 apêndice	 ao	 presente	 capítulo	 é	

inserida	a	tradução	de	parte	do	artigo	VIII	e	de	todo	o	artigo	X	do	De	Malo,	feita	por	

nós	para	ser	utilizada	nos	estudos	de	preparação	da	presente	tese.	

	

A	 Teologia	 Moral	 exposta	 na	 Summa	 Theologiae	 é	 ao	 mesmo	 tempo	 muito	

tradicional	e	profundamente	inovadora.111	Seu	autor	toma	em	consideração	e	cita	com	

frequência	a	 autoridade	dos	Padres	da	 Igreja	e	dos	mestres	que	o	precederam,	mas	

não	 hesita	 em	 se	 afastar	 deles	 na	 estruturação	 geral	 do	 seu	 pensamento.	 Entre	 os	

teólogos	que	o	precederam,	o	 estudo	da	moralidade	dos	 atos	humanos	 a	partir	 dos	

dados	da	Revelação	divina	era	comumente	apresentado	como	mero	desdobramento,	

quase	incidental,	do	tratado	sobre	a	Encarnação	do	Verbo;	estudando	o	homem	Jesus	

Cristo,	 no	 qual	 se	 encarnou	 a	 segunda	 Pessoa	 da	 Santíssima	 Trindade,	 os	 autores	

consideravam	se	e	como	o	homem-Deus	podia	praticar	a	fé,	a	esperança,	a	caridade	e	

as	 demais	 virtudes	que	deviam	 ser	 imitadas	 e	 cultivadas	pelos	 homens.112	 Era	nessa	

perspectiva	 que	 se	 deduziam	 os	 princípios	 da	 moralidade	 dos	 atos	 humanos.	

Constituíam	compartimentos	estanques	os	campos	de	estudo	da	Teologia	Dogmática	e	

da	Teologia	Moral	 –	 termos	que	 somente	mais	 tarde	passariam	a	 ser	utilizados	e	 se	

tornariam	 correntes.	 Já	 para	 São	 Tomás,	 a	 Teologia	 é	 una,	 com	 a	 moral	

harmonicamente	 integrada	 no	 quadro	 geral	 da	 ciência	 teológica.113	 Na	 Summa	

Theologiae,	 o	 estudo	 da	 Moral	 parte	 da	 noção	 aristotélica	 da	 felicidade	 como	 fim	

último	e	objetivo	máximo	do	ser	humano	–	precisamente	o	ponto	de	partida	da	ética	

aristotélica.	 É	 em	 ordem	 à	 consecução	 da	 felicidade	 plena	 e	 máxima,	 com	 a	 visão	

beatífica	 na	 eternidade,	 que	 se	 praticam	 as	 virtudes,	 e	 é	 a	 partir	 das	 virtudes	

																																																													
111	CHENU	O.P.,	M.-D.	L´originalité	de	la	morale	de	Saint	Thomas,	prefácio	de	Initiation	Théologique	par	
un	groupe	de	théologiens.	t.	III	–	Théologie	Morale.	Bourges:	Les	Éditions	du	Cerf,	1952,	p.	7-12.	
112	Idem,	p.	8.	
113	Idem,	p.	9.	
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cultivandas,	ou	do	afastamento	delas	pelo	pecado,	que	se	julga	a	moralidade	dos	atos	

humanos.114	

	

Nesse	 ponto	 também	 a	 Summa	 tomista	 se	 diferencia	 da	 maior	 parte	 dos	

autores	que	produziriam	obras	de	Teologia	Moral	nos	séculos	seguintes.	Quase	todos	

estruturariam	 seus	 livros	 a	 partir	 do	 Decálogo.	 Estudariam	 separadamente	 cada	 um	

dos	mandamentos	da	Lei	divina,	assim	como	os	pecados	e	os	vícios	que	se	opunham	a	

cada	um	deles.	Já	a	Summa	seguiu	em	matéria	moral	o	caminho	oposto:	nela,	o	foco	

imediato	da	atenção	são	as	virtudes,	cuja	prática	é	 indispensável	para	o	ser	humano	

atingir	 seu	objetivo	maior;	os	preceitos	 são	deduzidos	do	estudo	das	virtudes,	 assim	

como	 também	 os	 pecados	 e	 vícios	 que	 se	 opõem	 a	 cada	 virtude.115	 É	 com	 inteira	

objetividade	 e,	 portanto,	 com	 severidade,	 que	 são	 considerados	 os	 desvios	 da	 Lei	

divina,	mas	enfocados	relativamente	ao	alcance	da	felicidade	plena	e	eterna.	

	

No	 caso	 da	 inveja,	 São	 Tomás	 a	 estuda,	 na	 Summa	 Theologiae,	 inserida	 no	

corpo	do	 Tratado	 sobre	 a	 Caridade	 e	 elencada	 entre	 os	 vícios	 que	 se	 opõem	a	 essa	

virtude,	 a	 par	 do	 ódio,	 da	 acídia,	 da	 inveja,	 da	 discórdia,	 da	 disputa,	 do	 cisma,	 da	

guerra,	da	rixa,	da	sedição	e	do	escândalo.	Desses	vícios,	o	ódio	–	que	em	outra	parte	

da	Summa	é	definido	como	“uma	dissonância	ou	displicência	do	apetite	em	relação	ao	

apreendido	 como	 nocivo”116	 –	 é	 aquele	 que	 se	 opõe	 ao	 ato	 principal	 da	 virtude	 da	

caridade.	Os	demais,	inclusive	a	inveja,	se	opõem	aos	atos	interiores	ou	exteriores	da	

mesma	virtude.		

	

O	 Tratado	 da	 Caridade	 ocupa	 as	 questões	 23	 a	 46	 da	 II-IIae	 da	 Summa	

Theologiae;	nele	são	estudadas	a	natureza	e	o	objeto	da	caridade	(questões	23	a	26),	

os	atos	interiores	e	exteriores	dessa	virtude	(questões	27	a	33),	os	vícios	a	ela	opostos	

(questões	34	a	43),	os	preceitos	dela	decorrentes	(questão	44)	e,	complementarmente,	

o	 dom	 da	 sabedoria,	 profundamente	 relacionado,	 no	 entender	 tomista,	 com	 a	

caridade	e	ao	qual	se	opõe	e	necedade	ou	estultícia	(questões	45-46).	Entre	os	atos	da	

																																																													
114	Idem,	p.	10-11.	
115	Idem,	p.	11.	
116	Summa	Theologiae,	I-IIae,	qu.	29,	a.	1.	
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virtude	da	caridade	São	Tomás	distingue	a	dileção,	como	ato	principal,	dos	atos	dela	

consequentes,	 os	 interiores	 (gozo,	 paz	 e	misericórdia)	 e	 os	 exteriores	 (beneficência,	

esmola	 e	 correção	 fraterna).	 Paralelamente,	 entre	 os	 vícios	 opostos	 à	 caridade,	

distingue	o	ódio,	que	constitui	o	ato	principal	desse	vício	e	se	contrapõe	à	dileção,	dos	

atos	dele	consequentes,	que	são	a	acídia	e	a	inveja	(opostas	ao	gozo,	aquela	contra	o	

bem	divino,	esta	contra	o	bem	do	próximo),	a	discórdia	e	a	disputa	(que	se	opõem	à	

paz,	a	discórdia	no	 íntimo	dos	corações,	a	disputa	por	palavras),	o	cisma,	a	guerra,	a	

rixa	 e	 a	 sedição	 (opostas	 à	 paz	 por	 obras),	 as	 injustiças	 e	 o	 escândalo	 (opostas	 à	

beneficência).117				

	

Especificamente	 sobre	a	 inveja,	 trata	a	questão	36,	que	é	dividida	em	quatro	

artigos,	dos	quais	o	primeiro	define	o	que	é	a	inveja,	o	segundo	indaga	se	ela	é	pecado,	

o	terceiro,	se	é	pecado	mortal	e,	por	fim,	o	último	a	considera	enquanto	vício	capital,	

com	seu	consequente	cortejo	de	filhas.	

	

No	 artigo	 1º	 (Se	 a	 inveja	 é	 uma	 tristeza),	 São	 Tomás	 explica,	 na	 esteira	 de	

Aristóteles,	que	a	 inveja	é	uma	tristeza	com	o	bem	do	próximo,	entendido	enquanto	

diminuindo	a	glória	ou	a	excelência	do	invejoso.	Ainda	nesse	artigo,	distingue	a	inveja	

do	temor,	quando	afirma	que	se	alguém	se	entristece	com	o	bem	alheio	porque	nele	

vê	um	perigo	para	si	próprio	não	é	propriamente	invejoso,	mas	é	apenas	temeroso.	E,	

adentra	o	campo	da	psicologia,	ao	explicar	que	os	bens	que	mais	facilmente	são	objeto	

de	 inveja	 são	 aqueles	 que	 proporcionam	 honra	 e	 glória;	 que	 costumeiramente	 são	

invejadas	as	pessoas	próximas,	que	parecem	igualáveis	ou	sobrepujáveis	pelo	invejoso;	

e,	por	fim,	que	são	preferencialmente	invejosos	os	que	nutrem	ambição	de	honra,	as	

pessoas	pusilânimes	e	os	velhos.	

	

No	 artigo	 2º.	 (se	 a	 inveja	 é	 pecado),	 São	 Tomás	 responde	 pela	 afirmativa,	

citando	como	decisivo	argumento	de	autoridade	o	Apóstolo	Paulo	(que	em	Gl	5,26	diz:	

“Não	nos	façamos	ávidos	de	vanglória,	provocando-nos	uns	aos	outros	e	tendo	inveja	

																																																													
117	Sobre	o	tratado	da	caridade	e	sua	ordenação	interna,	ver	a	Introdução	geral	a	esse	tratado,	do	Padre	
Marcelino	Llamera	O.P.,	em	Suma	Teologica	de	Santo	Tomas	de	Aquino.	(Madrid:	Biblioteca	de	Autores	
Cristianos,	 t.	 VII,	 1959,	 p.	 643-705).	 Sobre	 os	 vícios	 contrários	 à	 caridade,	 ver,	 do	 mesmo	 autor,	 a	
introdução	às	questões	34	a	43	da	mesma	obra	(p.	1006-1019).	
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uns	 dos	 outros.”),	mas	 faz	 várias	 distinções.	 É	 bem	 verdade,	 como	 definiu	 São	 João	

Damasceno,	que	a	inveja	consiste	numa	tristeza	pelo	bem	alheio,	mas	isso	não	significa	

que	toda	e	qualquer	tristeza	causada	pelo	bem	alheio	seja	necessariamente	 inveja	e,	

portanto,	 pecado.	 Depende	 da	motivação.	 Com	 profundo	 senso	 das	 realidades,	 São	

Tomás	 distingue	 quatro	 situações	 muito	 diversas:	 se	 a	 tristeza	 pelo	 bem	 alheio	 é	

causada	por	 receio	de	que	o	possuidor	daquele	bem	 lhe	cause	dano,	ou	a	 terceiros,	

não	se	trata	de	inveja	e	não	é	necessariamente	pecado;	se	a	tristeza	é	causada	porque	

se	 sente	 falta	 do	 bem	 possuído	 pelo	 outro,	 ela	 pode	 ser	 virtuosa	 e	 louvável,	 se	 se	

tratar	 de	 um	 bem	 espiritual	 que	 desejaríamos	 legitimamente	 possuir,	 e	 pode	 ser	

pecaminosa	 ou	 não,	 se	 se	 tratar	 de	 bens	 temporais;	 se	 a	 tristeza	 é	 motivada	 pela	

indignidade	 do	 possuidor	 de	 bens	 materiais	 que	 nos	 parecem	 imerecidos,	 ela	 é	

censurável,	 pois	 se	 o	 outro	 possui	 aqueles	 bens,	 ainda	 que	 indignamente,	 é	 porque	

assim	o	dispôs	Deus	em	seus	desígnios,	mas	não	se	trata	de	inveja	propriamente	dita;	

e,	por	fim,	se	a	tristeza	é	causada	porque	o	outro	possui	mais	ou	é	melhor	do	que	nós,	

então	 real	e	propriamente	 se	 trata	de	 inveja,	 a	qual	é	 sempre	pecaminosa,	 já	que	o	

bem	do	próximo	deveria	alegrar-nos,	jamais	entristecer-nos.		

	

No	artigo	3º.,	 afirma	que	a	 inveja,	 de	 si	mesma	e	pelo	 seu	 gênero,	 é	pecado	

mortal,	e	refuta	vários	argumentos	contrários	a	essa	afirmação.	Entre	eles,	há	um	que,	

por	 ser	 frequentemente	 citado	 nos	 livros	 que	 estudam	 a	 inveja,	 até	 mesmo	 por	

autores	 laicos,	deve	aqui	ser	destacado.	O	argumento	se	refere	a	uma	passagem	das	

Confissões	de	Santo	Agostinho,	 já	referida	neste	capítulo	da	presente	tese,	sobre	um	

menino	tão	pequeno	que	nem	sequer	havia	aprendido	a	falar,	mas	já	se	manifestava	

invejoso,	porque	mesmo	depois	de	se	ter	saciado	à	vontade	no	peito	de	sua	ama	de	

leite,	 ainda	olhava	 lívido,	 amargurado	e	 cheio	de	 inveja	outra	 criança	que	 sugava	os	

restos	 do	 leite	 que	 ele	 próprio	 não	 conseguira	 sorver.	 A	 primeira	 criança	 ainda	 não	

possuía	o	uso	da	razão	e	não	podia,	por	falta	de	capacidade,	cometer	pecados	mortais,	

mas	já	era,	segundo	o	testemunho	do	Hiponense,	invejosa.	Logo,	a	inveja	não	poderia	

ser	pecado	mortal.		

	

São	 Tomás	 sustenta	 que	 per	 se	 e	 ex	 genere	 suo	 a	 inveja	 é	 pecado	 mortal,	

embora	 admita	 que,	 por	 falta	 de	 pleno	 consentimento,	 ou	 de	 advertência,	 possa	
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ocorrer	 o	 que	 os	 teólogos	 chamam	 de	 “imperfeição	 do	 ato”	 e	 assim	 se	 excuse	 a	

gravidade	 e	 constitua	 apenas	 pecado	 venial.118	O	 decisivo	 argumento	 de	 autoridade	

em	 favor	da	 tese	 é	 tirado	do	 Livro	de	 Jó:	 “a	 ira	mata	o	 insensato	 e	 a	 inveja	mata	o	

pequeno”	(5,2).	O	texto	não	se	refere,	por	certo,	a	uma	morte	física,	mas	a	uma	morte	

espiritual,	que	somente	um	pecado	mortal	pode	causar.	No	 tocante	à	 falta	de	pleno	

consentimento,	São	Tomás	é	muito	claro:	em	todo	gênero	de	pecado	mortal	podem	

acontecer	movimentos	imperfeitos	que	não	chegam	à	sua	conclusão,	e	nesse	caso	não	

existe	 pecado	 mortal,	 mas	 apenas	 venial.	 Aduz	 dois	 exemplos:	 o	 adultério	 e	 o	

homicídio	 são,	 de	 si	 e	 pelo	 seu	 próprio	 gênero,	 pecados	 mortais,	 mas	 até	 pessoas	

virtuosas	 podem	 ter	 um	 primeiro	 movimento	 de	 concupiscência	 em	 relação	 a	 uma	

pessoa	casada,	ou	de	ira	e	“vontade	de	matar”	em	relação	a	outra	pessoa.	Se	aceitos,	

esses	 movimentos,	 no	 seu	 extremo,	 podem	 chegar	 ao	 adultério	 formal	 ou	 ao	

homicídio,	 mas,	 quando	 apenas	 sentidos	 e	 não	 consentidos,	 não	 passam	 de	 faltas	

veniais,	já	que	não	houve	consentimento	pleno	–	conditio	sine	qua	non	para	o	pecado	

mortal.	E,	retornando	ao	caso	da	criança	invejosa	observada	por	Santo	Agostinho,	diz	

que	obviamente	não	houve	pecado	mortal	por	falta	de	capacidade	volitiva	plena.	

	

Quanto	ao	artigo	4º.	(se	a	inveja	é	pecado	capital	e	quais	as	respectivas	filhas),	

São	 Tomás	 segue	 estritamente	 o	 ensinamento	 de	 São	Gregório	Magno,	 ao	 qual	 cita	

como	autoridade	e,	não	contente	com	isso,	sustenta	com	sua	argumentação.	Principia	

com	 três	 argumentos	 contrários,	 o	 primeiro	 dos	 quais	 baseado	 em	 Aristóteles,	 que	

afirma	serem	“os	ambiciosos	de	honras	e	glória	os	que	mais	invejam”	(II	Reth.,	1.C,	nt.	

3).	Se	assim	é,	a	vanglória,	e	não	a	inveja	–	ou	seja,	a	causa,	e	não	o	efeito	–	é	que	se	

deveria	considerar	vício	capital.		O	segundo	argumento	se	baseia	em	duas	afirmações	

de	 São	 Gregório.	 Este,	 primeiramente	 ensina	 que	 os	 primeiros	 vícios,	 quando	 se	

apossam	de	uma	alma,	a	arrastam	a	outros	piores.	Ora,	em	outra	passagem	ele	parece	

																																																													
118	 O	 conceito	 de	 “imperfeição	 de	 ato”,	 no	 caso	 concreto	 da	 inveja,	 é	 explicado	 por	 um	 teólogo	
contemporâneo,	 comentador	 e	 divulgador	 do	 pensamento	 tomista:	 “[A	 inveja]	 é	 de	 si	 pecado	 grave	
contra	a	caridade,	ainda	que	admita	parvidade	de	matéria,	e	caiba	também	a	imperfeição	do	ato	–	ou	
seja,	 sem	a	suficiente	advertência	e	consentimento	–	que	o	 transformaria	em	simples	pecado	venial.”	
(ROYO	MARÍN	O.P.,	Antonio.	Teología	de	la	Caridad.	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	1963,	p.	
565).		
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considerar	 a	 inveja	 como	 o	 mais	 grave	 dos	 pecados,	 pois	 assim	 diz	 textualmente:	

“Embora	por	meio	de	qualquer	vício	perpetrado	se	inocula	no	coração	humano	o	vírus	

do	antigo	 inimigo,	é	nessa	maldade	 [refere-se	à	 inveja]	que	a	 serpente	 remove	 suas	

entranhas	e	vomita	a	peste	que	a	malícia	imprime”	(V	Moral.	C.	46).	Se	a	inveja	é	assim	

tão	 grave,	 deve	 ser	 causada	 por	 outro	 vício	 capital,	 e	 não	 ela	 própria	 ser	 um	 vício	

capital.	 O	 terceiro	 argumento	 contrário	 é	 igualmente	 tirado	 de	 São	 Gregório,	 que	

aponta	 como	 frutos	 da	 inveja	 “o	 ódio,	 a	 murmuração,	 a	 detração,	 a	 alegria	 com	 a	

adversidade	do	próximo	e	a	aflição	com	sua	prosperidade”	 (Moral.,	1.c.	nt.	16).	Ora,	

estas	 duas	 últimas	 coisas	 (a	 alegria	 e	 a	 aflição)	 parecem	 ser	 precisamente	o	mesmo	

que	a	própria	inveja,	e	não	podem,	por	isso,	ser	filhas	dela.	

	

Contra	esses	argumentos,	é	citada	a	autoridade	do	próprio	São	Gregório,	que	

afirma	 textualmente	 ser	 a	 inveja	 um	 vício	 capital	 e	 lhe	 aponta,	 como	 filhas,	

precisamente	as	cinco	referidas	coisas,	ou	seja,	o	ódio,	a	murmuração,	a	detração,	a	

alegria	com	as	desgraças	do	próximo	e	a	aflição	com	a	sua	prosperidade.	

	

Na	explicação,	São	Tomás	esclarece	que	não	contraria	a	essência	de	um	vício	

capital	o	fato	de	ele	provir	de	outro;	o	que	impede	que	um	vício	seja	capital	é	que	ele	

não	contenha	um	motivo	suficiente	para	produzir	muitos	e	variados	outros	pecados.	É	

verdade	que	a	inveja	nasce	claramente	da	vanglória,	reconhece	São	Tomás,	e	pondera	

que	 talvez	 por	 isso	 antigos	 autores	 como	 Santo	 Isidoro	 de	 Sevilha	 (c.	 560-636)	 e	

Cassiano	não	a	tenham	incluído	na	lista	dos	vícios	capitais,	mas	sem	embargo	disso	é	

na	inveja	que	têm	origem	os	supraditos	pecados	–	pelo	que	tem	razão	São	Gregório	ao	

incluí-la	 na	 citada	 lista.	 São	 Tomás,	 pois,	 não	 apenas	 se	 estriba	 no	 argumento	 de	

autoridade	de	São	Gregório,	mas	também	o	sustenta	com	sua	argumentação.		

	

Na	 resposta	ao	 segundo	dos	argumentos	 contrários,	 São	Tomás	explica	 como	

devem	 ser	 corretamente	 entendidas	 as	 duas	 referidas	 afirmações	 de	 São	 Gregório:	

delas	não	se	deve	deduzir	que	seja	a	inveja	o	maior	dentre	os	pecados,	mas	somente	

que,	 quando	 o	 demônio	 tenta	 um	 homem	 a	 ter	 inveja,	 indu-lo	 àquilo	 que	

principalmente	conserva	no	coração,	ou	seja,	à	morte,	já	que,	como	se	lê	no	Livro	da	

Sabedoria,	 “por	 inveja	 do	 demônio,	 entrou	 no	 mundo	 a	 morte”	 (2,24).	 São	 Tomás	
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acrescenta	que	há,	de	fato,	uma	forma	de	inveja	que	deve,	essa	sim,	ser	contada	entre	

os	 pecados	 gravíssimos:	 é	 a	 chamada	 “inveja	 da	 graça	 fraterna”,	 forma	

particularmente	diabólica	de	inveja,	pela	qual	o	objeto	invejado	no	próximo	não	é	um	

bem	qualquer,	mas	é	o	próprio	aumento,	nesse	próximo,	da	graça	divina.	Esse	pecado	

gravíssimo	 é	 considerado,	 pela	 Igreja,	 “pecado	 contra	 o	 Espírito	 Santo”,	 porque	 de	

certo	modo	é	o	próprio	Espírito	Santo,	que	se	glorifica	nas	suas	obras,	que	é	o	objeto	

da	inveja.119			

	

Por	fim,	respondendo	ao	último	dos	três	argumentos,	São	Tomás	declara	que	a	

enumeração	feita	por	São	Gregório,	dos	cinco	pecados	filhos	da	inveja	e	constituintes	

do	 seu	 cortejo	 espúrio,	 não	 é	 arbitrária	 e	 opinativa,	 mas	 perfeitamente	 lógica	 e	

razoável.	 Com	 efeito,	 há	 que	 distinguir,	 no	 empenho	 da	 inveja,	 o	 que	 atua	 como	

princípio,	como	meio	e	como	fim.	O	princípio	é	que	se	pode	diminuir	a	glória	alheia	de	

dois	modos,	ou	ocultamente,	com	a	murmuração,	ou	publicamente,	com	a	difamação.	

O	meio	 é	 que	 a	 diminuição	 da	 glória	 alheia	 ou	 é	 conseguida,	 ou	 não	o	 é;	 quando	 é	

conseguida,	 o	 invejoso	 tem	 a	 alegria	 com	 a	 desgraça	 do	 próximo,	 e	 quando	 não	 é	

conseguida,	tem	a	aflição	com	a	sua	prosperidade.	Em	qualquer	dos	casos,	o	termo	do	

empenho	do	invejoso	é	o	ódio.	

	

Em	outra	parte	da	Summa	Theologiae,	no	Tratado	dos	Anjos,	São	Tomás	trata	

incidentalmente	da	 inveja.	 É	 quando	 se	pergunta	 se	os	 anjos	podem	pecar	 somente	

por	 soberba	 e	 inveja,	 ou	 se	 sua	 natureza	 permite	 que	 cometam	 outros	 pecados.120		

Fundado	na	autoridade	de	Santo	Agostinho,	que	afirma	que	“o	diabo	não	é	fornicador,	

nem	 ébrio,	 nem	 nada	 que	 se	 assemelhe,	 mas	 é,	 entretanto,	 soberbo	 e	 invejoso”	

(Cidade	 de	 Deus,	 XIV,	 ML,	 41,406),	 São	 Tomás,	 distinguindo	 entre	 o	 reato	 de	 um	

pecado	 –	 ou	 seja,	 as	 consequências	 que	 se	 seguem	 a	 esse	 ato	 –	 e	 o	 afeto	 a	 esse	

pecado,	e	considerando	a	natureza	angélica,	explica	de	modo	muito	claro	as	relações	
																																																													

119	 Os	 “pecados	 contra	 o	 Espírito	 Santo”,	 considerados	 como	 tais	 pela	 Igreja	 Católica,	 são	 seis:	 1)	 a	
desesperança	 da	 salvação	 eterna;	 2)	 a	 presunção	 de	 salvar-se	 sem	 merecimento;	 3)	 a	 negação	 da	
verdade	 conhecida	 como	 tal;	 4)	 a	 inveja	 da	 graça	 [isto	 é,	 do	 bem	 espiritual]	 de	 outra	 pessoa;	 5)	 a	
obstinação	no	pecado;	6)	a	impenitência	final.		Tais	pecados	são	contra	o	Espírito	Santo	porque	quem	os	
comete	 age	 por	 pura	malícia	 e,	 assim,	 remove	 as	 coisas	 que	 poderiam	 evitar	 o	 pecado	 e	 ao	mesmo	
tempo	 despreza	 a	 graça,	 cuja	 procedência	 se	 costuma	 atribuir	 principalmente	 ao	 Espirito	 Santo.	 (cfr.	
Catechismus	Catholicus	cura	et	studio	Petri	Cardinalis	Gasparri	concinnatus,	p.	257)		
120	“Utrum	in	angelis	possit	esse	tantum	peccatum	superbiae	et	invidiae”	–	I,	q.	63	a.	2. 
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entre	 soberba	 e	 inveja	 e	 mostra	 como	 esses	 dois	 pecados,	 e	 somente	 eles,	 são	

compatíveis	com	a	natureza	angélica	e,	portanto,	praticáveis	pelos	demônios,	que	são	

anjos	decaídos:		

	
De	 dois	 modos	 pode	 existir	 em	 alguém	 algum	 pecado:	 enquanto	 reato	 e	
enquanto	afeto.	No	que	diz	respeito	ao	reato,	os	demônios	são	capazes	de	
todos	os	pecados,	 já	que,	quando	 induzem	os	homens	a	cometerem	todos	
os	tipos	de	pecado,	incorrem	no	reato	de	todos	os	pecadores.	No	tocante	ao	
afeto,	 porém,	 somente	pode	haver	nos	 anjos	maus	pecados	 aos	quais	 sua	
natureza	 espiritual	 se	 inclina.	Ora,	 a	 natureza	 espiritual	 não	 se	 inclina	 aos	
bens	que	são	próprios	do	corpo,	mas	aos	bens	que	podem	ser	encontrados	
nas	 coisas	 espirituais:	 pois	 nada	 se	 inclina	 por	 afeto	 ao	 que	 não	 pode	 de	
algum	modo	convir	a	sua	natureza.	No	que	diz	respeito	aos	bens	espirituais,	
apetecer	 a	 eles	 não	 pode	 ser	 pecado,	 a	 menos	 que	 nessa	 apetência	 seja	
violada	 a	 regra	 do	 superior.121	 Ora,	 recusar	 a	 submissão	 à	 lei	 do	 superior	
quanto	 esta	 é	 devida,	 nisso	 precisamente	 consiste	 o	 pecado	 de	 soberba.	
Disso	se	deduz	que	o	primeiro	pecado	dos	anjos	só	pode	ser	o	de	soberba.		
Entretanto,	por	via	de	consequência,	 também	pode	haver	neles	pecado	de	
inveja.	 Com	 efeito,	 a	 mesma	 razão	 que	 tem	 o	 apetite	 para	 inclinar-se	 a	
alguma	coisa,	também	a	tem	para	rejeitar	o	que	é	contrário	a	ela.	É	por	isso	
que	o	 invejoso	sofre	com	o	bem	alheio,	uma	vez	que	estima	ser	esse	bem	
um	 impedimento	 do	 seu	 próprio	 bem.	 Ora,	 o	 bem	 alheio	 só	 pode	 ser	
estimado	 como	 impeditivo	 do	 bem	 ao	 qual	 se	 afeiçoou	 o	 anjo	 mau	
enquanto	 apeteceu	 este	 a	 uma	 excelência	 singular	 que	 foi	 eclipsada	 pela	
excelência	do	outro.	Daí,	pois,	que	do	pecado	de	soberba	também	se	seguiu	
no	 anjo	 prevaricador	 o	 pecado	 da	 inveja,	 porque	 sofreu	 com	 o	 bem	 do	
homem;	e	sofreu	também	com	a	excelência	divina,	já	que,	contrariamente	à	
vontade	do	demônio,	o	homem	serve	à	glória	de	Deus.122		

	

Até	aqui,	vimos	o	que	São	Tomás	de	Aquino	tratou	na	Summa	Theologiae	sobre	

a	inveja.	Passemos	agora	ao	que	expôs	sobre	os	vícios	capitais,	entre	os	quais	figura	a	

inveja.	Depois	 de	 discorrer	 extensamente	 sobre	 os	 hábitos	 nas	 questões	 50	 a	 70	 da	

Primeira	 Parte	 da	 Segunda	 Parte	 da	 Summa	 Theologiae,123	 o	 Aquinate	 tratou	

especificamente	dos	vícios	–	ou	seja,	dos	hábitos	maus	–	e	dos	pecados	logo	a	seguir,	

nas	questões	71	a	89.	

	

Sobre	os	Pecados	Capitais,	São	Tomás	tratou	ex	professo	na	questão	84,	em	que	

se	 interrogou	 se	 um	 pecado	 pode	 ser	 causa	 de	 outro.	 Todo	 o	 desenvolvimento	 da	

																																																													
121	Preferimos	traduzir	 literalmente	por	regra	do	superior	a	expressão	latina	usada	por	São	Tomás;	em	
tradução	mais	 livre	 –	 e	 conceitualmente	mais	 precisa	 –	 “superioris	 regula”	 poderia	 ser	 traduzida	 por	
hierarquia,	ou	ordenação	hierárquica.		
122	Loc.	cit.	
123	As	questões	50-70	da	 I-IIae	 constituem	o	Tratado	 sobre	os	Hábitos	 e	Virtudes	 (Suma	Teológica	de	
Santo	Tomás	de	Aquino.	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	tomo	V,	p.1-583);	e	as	questões	71-89	
constituem	o	Tratado	dos	Vícios	e	Pecados	(no	mesmo	volume,	p.	585-975).	
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questão	parte	da	exegese	e	do	estudo	das	consequências	de	dois	textos	bíblicos	muito	

claros	e	taxativos:	“A	raiz	de	todos	os	males	é	a	avareza.”	(1Tm	6,10)124	e	“O	princípio	

de	todo	o	pecado	é	a	soberba.”	(Eclo	10,15).	

	

São	Tomás	sustenta	que	não	há	contradição	entre	esses	dois	textos,	como	uma	

leitura	superficial	deles	poderia	fazer	supor.	Nos	dois	primeiros	artigos,	mostra	como	e	

em	que	sentido	devem	ser	entendidas	a	avareza	–	que	é	o	apetite	desordenado	por	

riquezas	materiais	–	e	a	soberba	–	que	nada	mais	é	que	o	apetite	desordenado	pela	

própria	excelência.	Ambas	tem	um	elemento	em	comum	(a	desordem	do	apetite),	mas	

objetivos	diferentes,	e	cada	qual	a	seu	modo	são	raiz	ou	princípio	de	todos	os	pecados.	

	

No	artigo	1º.	São	Tomás	estuda	especificamente	a	avareza,	e	com	muita	clareza	

explica	qual	é	o	seu	dinamismo	destruidor	de	todo	o	bem:	

	

A	 avareza,	 como	 pecado	 especial,	 se	 chama	 raiz	 de	 todos	 os	 pecados,	 à	
semelhança	 com	 a	 raiz	 da	 árvore,	 que	 fornece	 alimento	 à	 árvore	 inteira.	
Vemos	que	é	pelas	riquezas	que	o	homem	adquire	a	faculdade	de	perpetrar	
qualquer	 pecado	 e	 satisfazer	 qualquer	 desejo	 de	 pecado,	 já	 que	 delas	 se	
serve	 para	 possuir	 todos	 os	 bens	 temporais,	 como	 disse	 o	 Eclesiástico:	
“Todas	as	coisas	obedecem	às	riquezas.”.	Patenteia-se	assim	que	a	avareza	é	
a	raiz	de	todos	os	pecados.125	

	

No	 artigo	 2º.	 procede	 da	 mesma	 forma	 com	 a	 soberba,	 explicando	 em	 que	

sentido	escreveu	o	rei	Salomão,	no	Eclesiástico	que	ela	é	o	princípio	de	todo	o	pecado:	

	

Que	 o	 sábio	 fala	 claramente	 da	 soberba	 como	 apetite	 desordenado	 da	
própria	excelência,	consta	pelo	que	logo	a	seguir	acrescenta:	“Deus	destruiu	
os	tronos	dos	príncipes	soberbos”	(Eclo	10,17).	E	em	todo	o	capítulo	nos	fala	
da	 mesma	 coisa.	 Por	 conseguinte,	 devemos	 defender	 que	 a	 soberba,	
enquanto	 pecado	 especial,	 também	é	 princípio	 de	 todos	 os	 pecados.	 Para	
explicá-lo,	devemos	considerar	que	no	pecado,	como	ato	voluntário	que	é,	
existe	 uma	 dupla	 ordenação:	 na	 intenção	 e	 na	 finalidade.	 Na	 ordem	 de	
intenção,	é	o	fim	que	tem	razão	de	princípio,	como	já	ficou	dito.	E	em	todos	
os	 bens	 temporais,	 o	 fim	 que	 o	 homem	busca	 é	 possuir	 certa	 perfeição	 e	
glória.	 Por	 essa	 via,	 descobrimos	 que	 a	 soberba,	 apetite	 da	 própria	

																																																													
124	No	texto	da	Vulgata,	“Radix	omnium	malorum	est	cupiditas”.	O	substantivo	latino	cupiditas	pode	ser	
traduzido	por	cobiça,	avareza,	cupidez,	ambição	etc.	Em	sua	 tradução	da	Vulgata,	o	Pe.	Matos	Soares	
prefere	 usar	 a	 expressão	 mais	 cogente	 de	 “amor	 ao	 dinheiro”.	 Eis	 sua	 tradução	 para	 o	 versículo	
completo:	 “A	 raiz	 de	 todos	 os	 males	 é	 o	 amor	 ao	 dinheiro,	 por	 causa	 do	 qual	 alguns	 se	
desencaminharam	da	fé	e	se	enredaram	em	muitas	aflições.”	(1Tm	6,10)	
125	I-IIae,	qu.	84,	a.	1.	
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excelência,	 se	põe	como	princípio	de	 todo	pecado.	Em	sentido	diverso,	na	
ordem	da	execução,	adquire	primazia	tudo	aquilo	que	oferece	oportunidade	
de	satisfazer	os	desejos	pecaminosos,	e	tem	razão	de	raiz.	Isso	corresponde	
às	riquezas.	Por	isso,	a	avareza	é	raiz	de	todos	os	pecados.126	

	

Já	no	artigo	3º.,	São	Tomás	introduz	outra	noção,	a	de	pecado	capital,	quando	

pergunta	se,	independente	da	soberba	e	da	avareza,	haverá	outros	pecados	especiais	

que	 devam	 ser	 considerados	 capitais.127	 Mais	 uma	 vez,	 cita	 como	 autoridade	 São	

Gregório	Magno,	cujo	ensinamento	endossa	in	totum:	

	

“Capital”	deriva	de	cabeça.	Ora,	em	sentido	próprio	cabeça	é	certo	membro	
de	determinado	animal	que	é	ao	mesmo	tempo	princípio	e	regente	de	todo	
o	animal.	De	onde	poder-se	chamar	metaforicamente	cabeça	a	tudo	aquilo	
que	é	princípio	de	algo;	e	até	mesmo	aos	homens	que	dirigem	e	governam	
outros	homens.	[...]	Chama-se	vício	capital	aquele	do	qual	procedem,	como	
de	causa	final,	(que	é	a	origem	formal)	outros	pecados,	como	já	foi	dito.	Por	
isso,	 o	 vício	 capital	 é	 não	 somente	 princípio	 de	 outros	 pecados	 como,	 em	
certo	sentido,	condutor	dos	outros.	É	condição	de	toda	arte	ou	hábito,	cujo	
objeto	é	um	fim,	presidir	e	imperar	sobre	os	meios.	É	por	isso	que	Gregório	
(Moral.	 XXXI)	 compara	 esses	 vícios	 capitais	 a	 “comandantes	 de	 um	
exército”.128	

	

Por	 fim,	 no	 artigo	 4º.,	 trata	 da	 última	 questão	 que	 ainda	 faltava	 expor,	 para	

concluir	o	tema	dos	pecados	ou	vícios	capitais.	Indaga	se	a	enumeração	dos	sete	vícios	

capitais	estabelecida	por	São	Gregório	–	ou	seja,	vanglória,	inveja,	ira,	acídia,	avareza,	

gula	e	 luxúria	–	é	adequada.	Mais	uma	vez,	endossa	e	 sustenta	a	autoridade	de	São	

Gregório:	

	
São	 chamados	 vícios	 capitais	 aqueles	 dos	 quais	 se	 originam	 outros,	
principalmente	 por	 razão	 de	 causalidade	 final.	 Esta	 origem	 pode	 se	
considerar	 de	 duas	 formas.	 Primeiro,	 atendendo	 à	 condição	 do	 pecador,	
disposto	 de	 tal	 forma	 que	 se	 apega	 desmedidamente	 a	 um	 fim,	 e	 daí	
procedem	muitos	outros	pecados.	Tal	modo	de	originarem-se	pecados	não	é	
passível	de	catalogação,	 já	que	são	 infinitas	as	disposições	particulares	dos	
homens.	Pode-se	considerar	também	de	outra	forma	essa	fonte	de	pecados,	
segundo	a	mútua	relação	dos	fins	entre	si,	e	nesse	sentido	o	mais	das	vezes	
um	vício	nasce	de	outro.	E	desse	modo	de	origem	é	possível	 fazer-se	uma	
classificação	geral.	
De	acordo	 com	este	 segundo	 critério,	 chamamos	pecados	 capitais	 àqueles	
cujos	fins	possuem	certo	predomínio	sobre	os	outros	pecados	para	mover	o	
apetite.	E	em	virtude	dessa	razão	de	preferência	que	possuem,	distinguem-
se	também	entre	si.	O	apetite	pode	mover-se	de	duas	formas:	uma	direta	e	

																																																													
126	I-IIae,	qu.	84,	a.	2.	
127	“Utrum	praeter	superbiam	et	avaritiam,	sint	alia	peccata	specialia	quae	dici	debeant	capitalia.”	
128	 I-IIae,	 qu.	 84,	 a.	 3.	 Traduzimos	 por	 “comandantes	 de	 um	 exército”	 a	 expressão	 latina	 “ducibus	
exercituum”.	
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por	 si	 mesma,	 e	 desse	 modo	 o	 bem	 move	 o	 apetite	 com	 vistas	 a	 sua	
consecução,	assim	como	o	mal	o	move	em	ordem	a	sua	fuga.	Outra	forma	é	
indireta	 e	 como	 que	 por	 tabela,	 como	 quando	 alguém	 busca	 um	mal	 por	
razão	de	algum	bem	que	traga	consigo	ou	se	afasta	de	um	bem	pelo	mal	que	
lhe	é	adjunto.	
Ora,	o	bem	do	homem	é	tríplice.	Antes	de	tudo	temos	o	bem	da	alma,	que	
mediante	 a	mera	 apreensão	 se	 apresenta	 como	 apetecível;	 esse	 bem	 é	 a	
excelência	 de	 louvor	 e	 honra	 que	 desordenadamente	 a	 vanglória	 procura	
alcançar.	 Depois,	 vem	 o	 bem	 do	 corpo,	 pertinente	 à	 conservação	 do	
indivíduo,	como	a	comida	e	a	bebida,	bens	desordenadamente	visados	pela		
gula;	 ou	 pertinente	 à	 conservação	 da	 espécie,	 como	 o	 coito,	 e	 a	 isso	 se	
ordena	a	luxúria.	O	terceiro	é	um	bem	exterior,	por	exemplo,	as	riquezas;	a	
ele	 se	ordena	a	avareza.	E	estes	mesmos	quatro	vícios	desordenadamente	
fogem	dos	males	a	eles	contrários.	
Considerando	de	outro	modo,	o	bem	move	o	apetite	principalmente	porque	
participa	 de	 alguma	 propriedade	 da	 felicidade,	 que	 naturalmente	 todos	
apetecem.	 A	 sua	 essência	 corresponde,	 antes	 de	 tudo,	 certa	 perfeição,	 já	
que	a	felicidade	é	bem	perfeito;	a	ela	pertence	a	excelência	ou	fama,	a	que	
apetecem	a	soberba	e	a	vanglória.	Em	segundo	lugar,	sua	essência	comporta	
a	suficiência,	que	a	avareza	pretende	alcançar	nas	 riquezas	que	prometem	
tal	suficiência.	Em	terceiro	lugar,	pertence	a	ele	também	a	deleitação,	sem	a	
qual	não	pode	existir	felicitade	alguma,	como	lemos	em	Aristóteles	(Ethic.	I	
e	X),	e	a	isso	apetecem	a	gula	e	a	luxúria.	
E	 que	 alguém	 fuja	 do	 bem	pelo	mal	 a	 ele	 adjunto,	 pode	 suceder	 por	 dois	
motivos:	 se	 se	 trata	 do	 próprio	 bem,	 a	 acídia	 faz	 fugir	 do	 bem	 espiritual,	
pelo	 esforço	 corporal	 que	 sua	 consecução	 requer;	 e	 se	 se	 trata	 do	 bem	
alheio	 e	 se	 é	 sem	 revolta,	 diz	 respeito	 à	 inveja,	 tristeza	 do	 bem	 alheio	
enquanto	obstáculo	à	própria	excelência;	 e	 se	é	 com	 revolta	e	 tendente	à	
vingança,	 é	 da	 ira	 que	 se	 trata.	 A	 esses	 mesmos	 vícios	 corresponde	 a	
consecução	dos	males	opostos.129	
	

	

O	tema	dos	pecados	ou	vícios	capitais	volta	a	ser	considerado	por	São	Tomás	

no	Tratado	sobre	a	Temperança	(II-IIae,	qu.	141-170),	cuja	questão	162	é	dedicada	à	

soberba,	que	 se	opõe	à	 virtude	da	humildade	e	é	definida,	no	primeiro	artigo	dessa	

questão,	 como	 sendo	 o	 apetite	 desordenado	 da	 própria	 excelência.	 O	 Livro	 do	

Eclesiástico,	 recorde-se,	 afirma	 ser	 a	 soberba	 “o	 princípio	 de	 todo	 o	 pecado”	 (Eclo	

10,15).	 São	 Tomás	 se	 estende,	 nos	 três	 primeiros	 artigos	 dessa	 questão,	 sobre	 a	

natureza	da	soberba,	e	nos	 três	 seguintes	 trata	da	gravidade	extrema	desse	pecado,	

destruidor	de	toda	a	vida	moral.	Considera-o	um	pecado	especial	(art.	2),	um	pecado	

mortal	(art.	5)	e	o	mais	grave	de	todos	os	pecados	(art.	6).	Analisa	a	relação	da	soberba	

com	os	demais	pecados	 (art.	7)	e	por	 fim,	no	art.	8,	pergunta	se	a	soberba	pode	ser	

considerada	um	pecado	capital.	

	

																																																													
129	I-IIae,	qu.	84,	a.	4.	
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São	Tomás	sustenta	que	a	soberba	não	é	um	pecado	capital,	mas	é	a	causa	de	

todos	 os	 pecados,	 inclusive	 dos	 capitais,	 de	 modo	 que	 sua	 gravidade	 é	 máxima.	

Embora	Santo	 Isidoro	de	Sevilha	e	São	 João	Cassiano	tenham	considerado	a	soberba	

um	 vício	 capital,	 São	 Gregório	 não	 a	 considerou	 como	 tal,	 preferindo	 arrolar	 como	

vício	capital,	em	lugar	da	soberba,	a	vanglória.	Mais	uma	vez	o	Aquinate	concorda	com	

São	Gregório,	e	esclarece	o	porquê:	

	

A	soberba	pode	ser	considerada	de	dois	modos.	Primeiramente,	em	
si	mesma,	 como	 pecado	 especial;	 em	 segundo	 lugar,	 enquanto	 exercendo	
uma	 influência	universal	 sobre	 todos	os	demais	pecados.	Os	vícios	capitais	
se	 referem	 a	 certos	 pecados	 especiais	 dos	 quais	 nascem	muitos	 tipos	 de	
pecados.	Por	isso,	alguns,	considerando	a	soberba	como	pecado	especial,	a	
catalogaram	entre	os	vícios	capitais;	São	Gregório,	porém,	atentando	para	a	
influência	 universal	 da	 soberba	 sobre	 os	 demais	 vícios,	 não	 a	 enumerou	
entre	os	 vícios	 capitais,	mas	a	 considerou	 como	 rainha	e	mãe	de	 todos	os	
vícios,	 pelo	 que	 assim	 escreveu:	 “Quando	 a	 soberba,	 rainha	 dos	 vícios,	 se	
apodera	 plenamente	 de	 um	 coração,	 entrega-o	 logo	 aos	 sete	 vícios	
principais,	 como	a	 comandantes	de	um	exército	devastador,	e	deles	nasce	
uma	multidão	de	outros	vícios”	(Moral.	XXXI).130		

	

Assim,	na	ótica	de	São	Gregório,	compartilhada	por	São	Tomás,	a	soberba	é	a	

rainha	 sob	 cujo	 comando	 geral	 agem	 chefes	 militares,	 os	 quais,	 cada	 qual	 por	 si,	

comandam	os	respectivos	contingentes.	Os	chefes	militares,	no	caso,	são	os	sete	vícios	

capitais,	um	dos	quais	é	a	inveja.131		

	

Entre	 os	 argumentos	 contrários	 a	 essa	 tese,	 São	 Tomás	 tinha	 citado	 uma	

afirmação	de	Santo	Agostinho,	segundo	o	qual	“A	soberba	engendra	a	inveja	e	nunca	

existe	 sem	 ela”	 (De	 Virginitate,	 c.	 31).	 Se	 a	 inveja	 é	 vício	 capital,	 a	 fortiori	 o	 seria	

também	a	soberba.	Na	resposta	a	essa	objeção,	São	Tomás	pondera	que,	do	 fato	de	

nascer	da	soberba	o	vício	capital	da	inveja,	não	se	deve	deduzir	que	também	a	soberba	

seja	 um	 vício	 capital,	 mas	 somente	 que	 é	 um	 vício	 ainda	 mais	 importante	 que	 os	

próprios	vícios	capitais.132		

	

																																																													
130	II-IIae,	qu.	162,	a.	8.	
131	Ver,	a	respeito,	LUMBRERAS	O.P.,	Pedro.	Introducción	a	la	questión	84	da	I-IIae.	Suma	Teológica	de	
Santo	Tomás	de	Aquino.	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	t.	V,	1954,	p.	816-817. 
132	II-IIae,	qu.	162,	a.	8.	ad	3.	
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Tal	é	a	doutrina	tomista	acerca	dos	vícios	capitais	e	da	inveja,	que	foi	teorizada	

a	partir	do	ensinamento	de	São	Gregório	Magno	e	ao	mesmo	tempo	corroborou	esse	

ensinamento	 com	 solida	 sustentação	 filosófico-teológica.	 Essa	 visão	 teórica,	

pacificamente	aceita	e	tornada	consensual	entre	os	autores,	 já	no	século	XV,	em	que	

foi	escrita	a	novela	Curial	e	Guelfa,	estava	disseminada	por	toda	a	Europa.	

	

	Contemporâneo	 do	 Doutor	 Comum	 –	 e	 talvez	 tendo	 até	 se	 encontrado	

ocasionalmente	com	ele	–	o	catalão	Ramon	Llull,	o	Doutor	Iluminado	desenvolveu	um	

rico	e	original	pensamento	sobre	as	mesmas	matérias,	mas	desde	um	ponto	de	vista	

diverso,	muito	mais	prático	que	teórico.	As	duas	visões,	a	tomista	e	a	 luliana,	não	se	

contradizem,	mas	pelo	contrário	se	completam	harmoniosamente.	

	

5.	Na	obra	de	Ramon	Llull		

	

Antes	de	entrarmos	no	estudo	do	ensinamento	de	Ramon	Llull	sobre	a	inveja,	

cabe	apresentar	um	breve	resumo	de	como	ela	era	vista	na	espiritualidade	franciscana,	

na	 qual	 se	 inseriu	 o	 mestre	 catalão.	 Essa	 espiritualidade,	 como	 se	 exporá	 mais	

detalhadamente	no	capítulo	IV	desta	tese,	tinha	enorme	importância	e	constituía	um	

contínuo	foco	de	atração	ao	longo	do	século	em	que	se	escreveu	Curial	e	Guefa.		

	

A	 espiritualidade	 franciscana	 –	 que	 marcou	 profundamente	 a	 Baixa	 Idade	

Média,	desde	inícios	do	século	XIII	até	à	passagem,	em	data	não	muito	determinada,	

para	os	Tempos	Modernos	–	considerava	a	 inveja	como	algo	muito	perigoso.	Toda	a	

visão	 do	 mundo	 franciscana	 se	 centrava	 no	 culto	 à	 virtude	 da	 Pobreza,	

prioritariamente	pregado	pelo	fundador	São	Francisco	de	Assis	(c.	1181-1226).133		

	

Numa	época	em	que	o	apego	intemperante	às	riquezas	minava	profundamente	

a	espiritualidade	medieval,	irrompeu	Francisco,	o	enamorado	da	“Dama	Pobreza”,	para	

																																																													
133	Sobre	a	espiritualidade	franciscana,	ver:	IRIARTE	O.F.M.Cap.,	Lázaro.	História	Franciscana.	Petrópolis-
RJ:	 CEFEPAL/Editora	 Vozes,	 1985,	 p.	 151-157.	 Uma	 tentativa	 de	 interpretação	 da	 figura	 e	 do	 papel	
histórico	 do	 fundador	 dos	 franciscanos	 pode	 ser	 encontrada	 em	 LE	 GOFF,	 Jacques.	 São	 Francisco	 de	
Assis.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Record,	 2001.	No	mesmo	 sentido,	 ver	 também	VAUCHEZ,	André.	Saint	 François	
d´Assise,	in:	VV.	AA.	Moines	et	religieux	au	Moyen-Age.	Paris:	Éditions	du	Seuil,	1994,	p.	245-263. 
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restaurar	o	equilíbrio	necessário.	Renunciou	à	herança	de	seu	pai	(o	opulento	burguês	

Pietro	Bernardone,	próspero	comerciante	da	cidade	de	Assis)	e	decidiu	viver	sem	nada,	

levando	a	prática	da	virtude	da	pobreza	até	um	radicalismo	difícil	de	conceber.	Fundou	

a	Ordem	dos	Frades	Menores,	que	em	poucos	anos	se	transformou	numa	das	maiores	

da	Cristandade.	Fundou,	com	Santa	Clara	de	Assis	(c.	1193-1253),	o	ramo	feminino	da	

mesma	 Ordem.	 Para	 os	 leigos	 que	 viviam	 no	 mundo,	 mas	 desejavam	 ser	 fiéis	 ao	

espírito	de	pobreza	e	participar	das	graças	e	privilégios	da	espiritualidade	franciscana,	

instituiu	a	Ordem	Terceira	–	atualmente	conhecida	como	Ordem	Franciscana	Secular	–	

à	qual	pertenceu	Ramon	Llull.134		

	

De	acordo	com	a	pregação	e	o	exemplo	de	vida	de	São	Francisco,	a	posse	de	

bens	e,	sobretudo,	o	apego	a	eles	era	o	maior	mal	a	ser	evitado,	o	maior	escolho	no	

caminho	 da	 perfeição.	 Bens,	 no	 caso,	 eram	 imediatamente	 aqueles	materiais,	 os	 de	

raiz,	 as	 riquezas,	 o	 dinheiro.	 Mas	 também	 deviam	 ser	 evitados	 os	 bens	 imateriais,	

como	a	honra,	o	prestígio,	a	consideração,	a	vanglória,	pois	se	opunham	à	perfeição	da	

pobreza	 e	 igualmente	 podiam	 desviar	 do	 amor	 de	 Deus	 e	 do	 próximo.	 No	 seu	

entusiasmo	 pela	 pobreza,	 num	 momento	 inicial	 de	 radicalismo	 que	 depois	

compreendeu	 ser	 excessivo,	 Francisco	 chegou	 a	 desejar	 que	 seus	 frades	 fossem	

ignorantes,	 porque	 até	 o	 conhecimento	 e	 a	 cultura	 lhe	 pareciam	 formas	 de	

apropriação	indevidas,	contrárias	à	prática	suprema	da	pobreza	e	do	despojamento.	Só	

mais	tarde,	compreendeu,	em	face	das	circunstâncias	concretas,	que	esse	ideal	podia	

ser	sublime,	mas	não	era	razoável	e	tampouco	correspondia	às	necessidades	da	Igreja,	

que	precisava	de	teólogos,	de	doutores,	de	pregadores	da	palavra	de	Deus.135	

	

Toda	a	 espiritualidade	 franciscana	 se	 centra	na	 compreensão	de	que	os	bens	

materiais	ou	imateriais,	quando	desviados	da	sua	reta	finalidade,	afastam	os	homens,	

e	sobretudo	os	religiosos,	da	verdadeira	caridade	e,	portanto,	de	Deus.	
																																																													

134	San	Francisco	de	Asís.	Escritos.	Biografías.	Documentos	de	la	época.	Ed.	Preparada	por	José	Antonio	
Guerra.	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos.	5ª.	ed.,	1993,	passim.	
135	 Mesmo	 depois	 da	 morte	 de	 São	 Francisco,	 ocorrida	 em	 1226,	 durante	 algumas	 décadas	 ainda	
persistiu	entre	os	franciscanos	certa	tendência	a	ver	com	maus	olhos	os	estudos,	por	julgá-los	contrários	
ao	 verdadeiro	 espírito	 do	 Poverello	 de	 Assis.	 Em	 1260,	 no	 Capítulo	 geral	 da	 Ordem	 realizado	 em	
Narbona,	 o	 então	 superior	 geral	 São	 Boaventura	 (1218-1274)	 precisou	 fazer	 uma	 defesa	 formal	 dos	
estudos,	sustentando	que	eles	eram	um	eficiente	meio	de	amar	a	Deus	e	fazer	Deus	amado	pelos	outros	
(cfr.	ULLMANN,	Reinholdo	Aloysio.	A	Universidade	Medieval.	Porto	Alegre:	EDIPUCRS,	2000,	p.	227). 
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Na	 ótica	 franciscana,	 os	 vícios,	 genericamente	 considerados,	 eram	 bens	

individuais	 da	 natureza	 humana	 decaída	 pelo	 pecado.	 “Estejamos	 firmemente	

convencidos	de	que	não	temos	coisa	própria	nossa	senão	os	nossos	vícios	e	pecados”	

escreveu	 São	 Francisco	 no	 capítulo	 17	 da	 Regra	 Não-Bulada;136	 e,	 entre	 os	 vícios	 e	

pecados,	 sobressai	 a	 soberba.	 Ora,	 uma	 das	 manifestações	 mais	 evidentes	 e	 mais	

repugnantes	da	soberba	é	precisamente	a	inveja,	porque	infunde	na	alma	que	a	acolhe	

o	 ódio,	 a	 murmuração,	 a	 difamação,	 a	 impaciência,	 a	 tristeza	 pelo	 bem	 alheio,	 a	

melancolia,	 a	 inquietação,	 a	 depressão	 egocêntrica	 –	 e	 se	 opõe	 à	 virtude	 que	 lhe	 é	

contrária,	 que	 é	 o	 amor,	 a	 caridade.137	 No	 caso	 concreto	 da	 vida	 comunitária	 dos	

religiosos,	 a	 inveja	 é	 vista	 por	 São	 Francisco	 como	 um	 dos	 maiores	 perigos	 para	 a	

fraternidade	 e	 para	 a	 minoridade	 –	 ou	 seja,	 para	 aquela	 forma	 de	 apoucamento	

voluntário	 que	 é	 a	 humildade	 extremada	 e	 constitui	 a	 característica	mais	 assinalada	

dos	frades	menores.	Contra	a	inveja,	o	santo	premuniu	seus	frades,	na	chamada	Regra	

Bulada,	uma	das	primeiras	versões	da	Regra	franciscana	que	redigiu:	

	

Admoesto	 e	 exorto	 em	 Jesus	 Cristo,	 Nosso	 Senhor,	 que	 os	 irmãos	 se	
preservem	de	toda	soberba,	vanglória,	 inveja,	avareza,	cuidado	e	solicitude	
deste	mundo,	 detração	 e	murmuração;	 e	 os	 que	 não	 têm	 estudos	 não	 os	
procurem	 adquirir,	 mas	 cuidem	 que,	 antes	 de	 tudo,	 devem	 desejar	 o	
espírito	do	Senhor	e	seu	santo	modo	de	operar...	.138		
	

O	 pensamento	 mais	 profundo	 de	 São	 Francisco	 acerca	 da	 inveja	 pode	 ser	

encontrado	 no	 seguinte	 conselho	 especial,	 que	 consta	 das	 admoestações	 por	 ele	

escritas	 aos	 seus	 filhos	 espirituais:	 “Todo	 aquele	 que	 tem	 inveja	 do	 seu	 irmão	 por	

																																																													
136	 Regra	 Não	 Bulada,	 em	 SÃO	 FRANCISCO	 DE	 ASSIS.	 Escritos	 e	 biografias	 de	 São	 Francisco	 de	 Assis.	
Crônicas	e	outros	testemunhos	do	primeiro	século	franciscano.	Ildefonso	Silveira	OFM	e	Orlando	dos	Reis	
(orgs.).	Petrópolis:	Editora	Vozes,	1991,	p.	154.	A	chamada	Regra	Não	Bulada	 foi	apresentada	por	São	
Francisco	 ao	Capítulo	Geral	 da	Ordem,	 realizado	na	 Festa	de	Pentecostes	 de	 1221.	Não	 chegou	 a	 ser	
aprovada	 por	 bula	 pontifícia,	 como	 o	 foi	 outra	 regra	 que	 por	 isso	 mesmo	 é	 designada	 como	 Regra	
Bulada.	 Mesmo	 sem	 aprovação	 formal	 de	 Roma,	 a	 Regra	 não	 Bulada	 é	 documento	 considerado	 de	
grande	 importância	para	a	compreensão	do	verdadeiro	espírito	 franciscano.	 (cfr.	op.	 cit.,	p.	139,	nota	
64)	Ver	também:	IRIARTE	O.F.M.Cap.,	Lázaro.	História	Franciscana.	P.	55-58.	
137	 CAROLI,	 Ernesto	 (org.).	Dizionario	 Francescano	 –	 Spiritualità.	 Assis:	Movimento	 Francescano	Assisi,	
1983,	verbete	“Invidia”,	p.	771.	
138	Regra	Bulada,	em	SÃO	FRANCISCO	DE	ASSIS,	op.	cit,	p.	138.	Ver	também	IRIARTE	O.F.M.Cap.,	op.	cit.,	
p.	58-60.	
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causa	do	bem	que	o	Senhor	por	ele	diz	e	faz,	comete	pecado	de	blasfêmia,	porque	tem	

inveja	do	próprio	Altíssimo,	que	é	quem	diz	e	faz	todo	o	bem”	(Admoestação	8).139	

	

O	 invejoso	 vê	 o	 invejado	 como	 um	 inimigo	 seu	 e	 o	 odeia,	 quando,	 pelo	

contrário,	o	Senhor	nos	ordenou	que	amássemos	os	nossos	inimigos.	A	inveja	é,	pois,	

eminentemente	contrária	ao	amor,	à	caridade,	que	é	o	distintivo	específico	do	cristão.	

O	invejoso	não	reconhece	e	não	aceita	o	amor	de	Deus	que	opera	no	seu	irmão,	e	por	

isso	não	vê,	nesse	irmão,	o	próprio	rosto	divino,	mas	vê	um	inimigo	potencial,	contra	o	

qual	se	revolta,	revoltando-se	destarte	contra	o	próprio	Deus.	

	

Um	episódio	da	vida	de	Francisco,	narrado	por	Tomás	de	Celano,	é	expressivo	a	

esse	 respeito.	 O	 santo	 costumava	 alimentar	 uma	 ninhada	 de	 passarinhos	 com	 as	

migalhas	 que	 sobravam	 da	 mesa	 dos	 irmãos.	 Conviviam	 fraternalmente,	 aves	 e	

religiosos,	 com	 total	 liberdade	 e	 em	 plena	 harmonia.	 Ora,	 aconteceu	 que	 essa	

harmonia	foi	quebrada	pela	maior	das	aves:	

	

Mas	a	avareza	rompeu	a	concórdia,	quando	a	petulância	do	maior	perseguiu	
os	 menores.	 O	 maior	 comia	 à	 vontade	 e	 depois	 afastava	 os	 menores	 do	
alimento.	 Disse	 o	 santo	 Pai:	 –	 Vede	 o	 que	 faz	 esse	 avarento.	 Cheio	 e	
empanturrado,	 tem	 inveja	 de	 seus	 esfomeados	 irmãos.	 Ainda	 vai	 acabar	
mal.	–	Pouco	depois,	realizou-se	a	palavra	do	santo.	O	perturbador	de	seus	
irmãos	subiu	a	um	vaso	de	água	para	beber	e,	de	repente,	morreu	afogado.	
E	 não	 se	 achou	 gato	 ou	 outro	 qualquer	 animal	 que	 quisesse	 comer	 o	
passarinho	anatematizado	pelo	santo.	...140	

	

Desse	 pequeno	 episódio	 narrado	 com	 finalidade	 claramente	 moralizadora,	

decorrem	três	consequências:	1)	a	inveja	é	produzida	pela	soberba	e	pelo	egoísmo,	2	)	

a	inveja	consiste	numa	indevida	apropriação	de	bens	comuns	que	pertencem	a	todos	

e,	por	isso	mesmo,	é	um	ato	de	furto;	3)	a	inveja	se	opõe	à	fraternidade.141			

	
																																																*									*									*	

Há	muitas	 referências	à	 inveja,	entendida	como	um	vício	capital	de	particular	

gravidade,	nos	escritos	de	Ramón	Llull	(1232-1316),	estrela	de	primeiríssima	grandeza	

																																																													
139	Admoestação	8,	em	SÃO	FRANCISCO	DE	ASSIS,	op.	cit.,	p.	64.	
140	TOMÁS	DE	CELANO.	Vida	Segunda	de	São	Francisco,	em	SÃO	FRANCISCO	DE	ASSIS,	op.	cit.,	p.	323.	
141	CAROLI,	Ernesto	(org.).	Dizionario	Francescano	–	Spiritualità.	Verbete	“Invidia”,	p.	775.	
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da	cultura	e	da	língua	catalã,	venerado	como	Beato	na	Catalunha	e	também	nas	casas	

mantidas	 por	 religiosos	 franciscanos	 de	 todo	 o	 mundo.142	 Em	 sua	 obra	 extensa	 e	

diversificada,	alguns	destaques	devem	ser	feitos,	a	esse	respeito,	para	complementar	e	

enriquecer	o	pensamento	 tomista.	 Embora	menos	 sistematizado	do	que	este	último,	

no	tocante	à	inveja,	os	escritos	de	Llull	permitem	uma	visão	mais	ajustada	no	espaço	e	

no	 tempo,	 já	 que	 ele	 era	 catalão	 e	 viveu	 durante	 o	 reinado	 de	 Pedro	 III,	 o	 Grande	

(1240-1285),	 precisamente	 na	 época	 em	 que	 se	 desenrolou	 a	 trama	 da	 novela.	 E	
																																																													

142	Numa	encíclica	datada	de	8	de	setembro	de	1928,	o	Papa	Bento	XV	se	referiu	ao	filósofo	catalão	em	
termos	 altamente	 elogiosos,	 embora	 sem	 lhe	 atribuir	 o	 título	 de	 Beato:	 “il	 celebre	 Raimondo	 Lullo,	
uomo	di	 straordinaria	erudizione	e	pietà,	molte	 cose	e	 con	più	 vivace	ardore,	proprio	dell’indole	 sua,	
chiese	ai	Nostri	predecessori	Celestino	V	e	Bonifacio	VIII,	e	ne	ottenne	parecchie,	per	quei	tempi	assai	
ardite,	circa	il	modo	di	promuovere	gli	affari	e	gli	studi	Orientali;	il	designare,	fra	gli	stessi	Cardinali,	uno	
che	presiedesse	a	siffatti	studi;	infine	del	modo	di	intraprendere	frequenti	sacre	missioni	sia	tra	i	Tartari,	
i	 Saraceni	ed	altri	 infedeli,	 sia	 fra	gli	 scismatici,	da	 ricondurre	all’unità	della	Chiesa.”	 (Lettera	enciclica	
Rerum	Orientalium,	disponível	em:	http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19280908_rerum-orientalium.html	 –	 acesso	 a	 3/set/2016).	 De	 fato,	 Ramon	 Llull	 nunca	 foi	
beatificado	 formalmente,	mas	 seu	 culto	 como	Beato	 foi	 e	 ainda	é	praticado	na	 Igreja,	 no	âmbito	dos	
religiosos	 franciscanos	e	na	Catalunha.	Em	termos	mais	precisos,	pode-se-lhe	atribuir	o	que	se	chama	
uma	 “beatificação	 equipolente”.	 As	 beatificações	 formais,	 que	 seguem	 um	 procedimento	 rigoroso	
estabelecido	na	primeira	metade	do	século	XVII	pelo	Papa	Urbano	VII	(+1634),	e	um	tanto	alterado,	em	
1983,	pelo	Papa	João	Paulo	II,	são	realizadas	após	longo	e	minucioso	processo	conduzido	inicialmente	na	
circunscrição	eclesiástica	do	candidato	e	depois	em	Roma,	na	alçada	da	Sagrada	Congregação	dos	Ritos	
(e	mais	 recentemente	da	Congregação	das	Causas	dos	 Santos).	As	beatificações	 equipolentes	 são	um	
reconhecimento,	 pela	 Santa	 Sé,	 do	 culto	 solidamente	 estabelecido,	 desde	 tempos	 imemoriais,	 a	 um	
determinado	Beato	 (cfr.	 ROBERTI,	 Francesco;	 PALAZZINI,	 Pietro	 (orgs.).	Dizionario	 di	 Teologia	Morale,	
verbete	“Beatificazione	e	canonizzazione”).	No	Martirológio	Franciscano	oficialmente	aprovado	para	uso	
dos	Frades	Menores,	das	Religiosas	Clarissas	e	dos	membros	da	Ordem	Terceira	de	São	Francisco	(atual	
Ordem	 Franciscana	 Secular),	 composto	 em	 1653	 –	 já	 depois	 da	 regulamentação	 fixada	 para	 as	
canonizações	e	beatificações	por	Urbano	VIII	 –	e	 reeditada	 com	 todas	as	 aprovações	eclesiásticas	em	
1939,	 lê-se	 textualmente,	 entre	 as	 celebrações	do	dia	29	de	 junho	 (tertio	 calendas	 julii):	 “Palmae,	 In:	
Majorica	 Insula,	 BEATI	 RAYMUNDI	 LULLI	 Martyris	 ex	 Tertio	 Ordine,	 doctrina	 et	 scriptis,	 necnon	
dilatandae	fidei	studio	insignis,	In:	cujus	honorem	Leo	Decimus	Officium	ac	Missam	celebrari	concessit.”	
(Martyrologium	Franciscanum	In:	quo	Sancti,	Beati,	Venerabiles	aliique	utriusque	sexus	Servi	Dei	qui	In:	
tribus	 Ordinibus	 Minorum,	 Clarissarum	 et	 Poenitentium	 a	 Seraphico	 Patre	 S.	 Francisco	 Assisiensi	
fundatis	 aut	 martyrii,	 aut	 sanctitatis,	 aut	 miraculorum	 gloria	 cunctis	 nunc	 usque	 saeculis	 claruerunt,	
singulis	 anni	diebus	breviter	 er	ordinate	 recensentur...	Vicenza:	 Ex	 Typographia	Commerciali,	 1939,	p.	
240).		O	Calendário	Litúrgico	Franciscano	Universal	registra,	no	dia	30	de	junho,	a	recordação	facultativa	
da	memória	do	Bem-Aventurado	Raimundo	Lulo,	Mártir,	da	Ordem	Franciscana	Secular.	 (cfr.	Diretório	
Litúrgico	da	Conferência	da	Família	Franciscana	do	Brasil.	Brasília:	Edição	da	CFFB,	2016,	p.	11	e	61).	No	
mesmo	sentido,	também	a	Liturgia	das	Horas	–	Próprio	para	a	Família	Franciscana	Portuguesa	recorda	
em	breves	palavras	 a	 vida	e	 a	morte	de	Ramon	 Llull:	 “30	de	 Junho	–	B.	RAIMUNDO	LULO,	mártir,	 da	
Ordem	 Terceira.	 Raimundo	 Lulo	 nasceu	 cerca	 de	 1235,	 na	 cidade	 de	 Palma	 da	 ilha	 de	 Maiorca	 nas	
Baleares.	Dando	de	mão	a	tudo	o	que	é	da	terra,	alistou-se	na	Terceira	Ordem	Franciscana	e,	inflamado	
do	 zelo	 das	 almas,	 tratou	 da	 fundação	 de	 um	 colégio,	 na	 pátria,	 para	 a	 conveniente	 formação	 de	
missionários.	 Escreveu	 sobre	 quase	 todas	 as	 disciplinas	 humanas,	 e	 foi	 chamado	 Doutor	 lluminado.	
Numa	viagem	que	fez	a	Bugia	na	África,	foi	ali	preso,	encarcerado	e,	depois	de	muitos	maus	tratos,	por	
sentença	 foi	apedrejado.	Recolhido,	exânime,	por	um	navio	de	cristãos,	expirou	quando	 já	aportava	à	
ilha	de	Maiorca,	em	29	de	Junho	de	1315.”	(Liturgia	das	Horas	segundo	o	Rito	Romano	–	próprio	para	a	
Família	Franciscana	Portuguesa.	Braga:	Editorial	Franciscana,	1976).	Ver	também:	FERRINI	OFM,	Juliano;	
RAMÍREZ	OFM,	José	Guilherme.	Santos	Franciscanos	para	cada	dia.	Braga:	Editorial	Franciscana,	2001,	
vol.	I,	p.	251ss.	



103	
	

também	porque	 foi	casado,	 teve	 filhos	e	participou	 intensamente,	na	sua	 juventude,	

da	vida	social	e	mundana	do	tempo,	além	de	ter	exercido	cargos	de	relevo	na	corte	de	

Jaime	I,	o	Conquistador,	rei	de	Aragão	–	o	que	lhe	confere	um	conhecimento	prático	e	

quase	experimental	de	costumes	e	práticas	sociais	que	São	Tomás,	que	 ingressou	na	

vida	religiosa	quase	adolescente,	jamais	conheceu	por	si	mesmo.143		

	
Uma	 das	 principais	 e	 mais	 extensas	 obras	 de	 Llull	 foi	 L‘Arbre	 de	 ciència,	

verdadeira	enciclopédia	redigida	no	biênio	1295-1296	em	latim,	e	logo	vertida	para	o	

catalão.	Nela,	 todos	os	conhecimentos	humanos	são	compendiados	em	16	capítulos,	

cada	um	dos	quais	 figurativamente	 representado	por	uma	árvore	com	todos	os	seus	

elementos	 constitutivos;	 as	 raízes	 são	os	 fundamentos	de	 cada	 ciência;	o	 tronco	é	a	

sua	estrutura	principal,	os	galhos	são	os	gêneros,	as	 folhas	são	as	espécies,	os	 frutos	

são	as	particularizações	dentro	de	cada	espécie.	 

	

Na	segunda	parte	da	Árvore	da	Ciência	se	insere	a	Árvore	Moral,	na	qual,	depois	

de	apontar	as	raízes	dos	vícios,	descreve-os	à	maneira	de	sete	galhos	de	uma	árvore.	

Correspondem	 precisamente	 aos	 vícios	 capitais,	 conforme	 os	 entendia	 a	 tradição	

eclesiástica.	Um	dos	braços	é	constituído	pela	inveja:	

	
III.	Dos	braços	da	árvore	viciosa	(...)	6.	Da	Inveja	
A	inveja	é	o	pecado	contrário	à	caridade	e	à	comunidade.	
A	 inveja	 é	 contra	 a	 caridade	 porque	 os	 homens	 invejosos	 desejam	 ter	 os	
bens	dos	outros	contra	a	justiça	e	a	esperança,	e	quando	não	podem	tê-los	
consideram	 as	 formas,	 e	 é	 onde	 nascem	 as	 traições,	 as	 mentiras	 e	 os	
enganos,	 os	 latrocínios	 e	 muitos	 outros	 males	 para	 eles	 que	 possam	 ter	

																																																													
143	A	biografia	de	Llull,	assim	como	uma	análise	pormenorizada	de	sua	extensa	obra	e	da	influência	que	
teve	na	Filosofia	dos	últimos	séculos	pode	ser	encontrada	em	VACANT,	A.;	MANGENOT,	E.;	AMANN,	É.	
Dictionnaire	 de	 Théologie	 Catholique.	 Paris:	 Letouzey	 et	 	 Ané,	 1913,	 verbete	 “LULLE	 Raymond	 (Le	
bienheureux)”.	 Sobre	 a	 importância	 de	 Llull	 no	pensamento	 franciscano,	 como	um	dos	 cinco	 grandes	
pensadores	franciscanos	da	Idade	Média	(a	par	com	São	Boaventura,	Duns	Scoto,	Rogério	Bacon	e	Santo	
Antônio),	ver	GEMELLI	OFM,	Agostino,	 Il	Francescanesimo.	Milano:	Vita	e	Pensiero,	1947,	p.	56	e	65;	e	
MERINO,	 José	 Antonio.	Historia	 de	 la	 Filosofía	 Franciscana.	Madrid:	 Biblioteca	 de	 Autores	 Cristianos,	
1993,	p.	267-283.	–	Uma	sintética,	mas	muito	completa	análise	da	vida	e	obra	de	Llull	foi	apresentada,	
em	sessão	plenária	da	Academia	Portuguesa	da	História,	pelo	Acadêmico	Pe.	Dr.	Henrique	Pinto	Rema	
OFM.	(O	Doutor	Iluminado	B.	Raimundo	Lulo,	Maiorquino	Andarilheiro	pela	Razão,	Ciência	e	Fé	–	síntese	
apresentada	na	sessão	acadêmica	de	1/jun/2016);	o	respectivo	texto,	que	será	publicado	nos	Anais	da	
APH,	 foi	 disponibilizado	 pelo	 seu	 autor	 ao	 redator	 da	 presente	 tese.	 Um	 resumo	 biográfico	 de	 Llull,	
acompanhado	de	uma	análise	de	como	na	concepção	luliana	se	conjugavam	as	ideias	de	Cruzada	e	de	
expansão	 da	 fé	 pela	 via	 da	 pregação	 missionária	 é	 encontrado	 em	 ALPHANDÉRY,	 Paul;	 DUPRONT,	
Alphonse.	La	Chrétienté	et	l´idée	de	Croisade	–	Recommencements	nécessaires	(XIIe.-XIIIe.	siècles).	Paris:	
Éditions	Albin	Michel,	1959.	Vol.	II,	p.	246-252.	
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aqueles	bens.	Por	isso,	a	inveja	é	um	pecado	muito	grave,	pois	com	o	mal	faz	
os	homens	considerarem	ter	os	bens	contrários	aos	males.	
A	inveja	é	contra	a	caridade	comum,	isto	é,	contra	a	caridade	de	Deus,	que	
dá	 os	 bens	 comuns	 aos	 homens,	 como	 o	 fogo,	 que	 dá	 o	 calor	 comum	 às	
plantas	 nas	 quais	 tem	 senhorio,	 e	 ainda	 às	 plantas,	 que	 são	 senhoreadas	
pelos	 outros	 elementos.	 A	 inveja	 é	 também	 contra	 a	 caridade	 comum	 da	
fraternidade	 e	 dos	 bens	 naturais,	 e	 por	 isso,	 os	 homens	 invejosos	 não	
recorrem	 aos	 bens	 gerais,	 somente	 aos	 especiais,	 que	 desejam	 ter	 contra	
seus	próximos.144	
	

Nesse	 trecho,	 Llull	 aponta	muito	 bem	 o	 caráter	 profundamente	 perverso	 da	

inveja	 e	 realça	 como	 ela	 contraria	 a	 virtude	 da	 caridade,	 duplamente	 entendida,	 ou	

seja,	o	amor	a	Deus	e	o	amor	ao	próximo.	Até	aí,	seu	pensamento	está	 inteiramente	

dentro	 da	 tradição	 eclesiástica,	 sem	 nada	 de	 inovador.	 O	 que	 chama	 a	 atenção	 de	

quem	o	analisa,	entretanto,	é	que	Llull	parece	ter	tido	um	discernimento	muito	mais	

vivo	 do	 que	 outros	 autores,	 do	 dinamismo	 peculiar	 da	 inveja,	 enquanto	 ativador	 e	

motivador	 de	 vários	 outros	 vícios	 capitais.	 Se	 São	 Gregório	Magno	 tratou	 da	 inveja	

como	agente	da	ira	e	São	Tomás	tratou	genericamente	de	como	um	vício	pode	abrir	as	

portas	aos	demais,	Llull	foi	bem	mais	concreto	e	incisivo	ao	apontar	como	isso	se	dá	na	

prática.	Por	exemplo,	ao	falar	da	 luxúria,	que	constitui	um	dos	sete	braços	da	árvore	

dos	vícios,	mostra-a	como	potencial	ativadora	da	inveja:		

	

A	luxúria	é	ainda	contra	a	sanidade,	porque	através	dos	prazeres	que	dá	ela	
destroi	 a	 Árvore	 Vegetal,	 e	 é	 também	 contra	 as	 riquezas	 que	 o	 homem	
junta,	dispondo	a	 inveja,	o	engano,	a	traição	e	muitos	outros	males	que	se	
transformam	 em	 ato.	 E	 disso	 temos	 experiência,	 pois	 acontecem	 grandes	
males	aos	homens	 luxuriosos	por	causa	das	 fêmeas,	e	a	muitos	outros	por	
causa	deles.145	
	

Também	ao	 falar	do	orgulho,	 indica	 sua	 relação	à	maneira	de	 causa	e	 efeito,	

para	com	a	inveja:	

	

O	orgulho	faz	esquecer	as	menoridades	naturais	das	quais	o	homem	veio,	e	
faz	considerar	as	maioridades	que	Deus	dá	sob	a	condição	de	que	com	elas	
os	homens	sejam	humildes	e	vestidos	com	os	hábitos	da	virtude,	e	para	que	
com	 elas,	 eles	 façam	 honra	 a	 Deus	 e	 a	 seu	 próximo.	 Por	 isso,	 os	 homens	
orgulhosos	não	desejam	ter	par	nem	amar	uns	aos	outros,	fazem	coisas	com	
as	quais	estão	sujeitos	à	servidão	de	suas	faltas,	e	têm	inveja	dos	bens	dos	
humildes,	que	se	elevam	com	sua	humildade	às	perfeições	que	Deus	dá.	Por	
isso,	os	homens	orgulhosos	são	invejosos	e	vestidos	com	a	acídia,	razão	pela	

																																																													
144	RAMON	LLULL.	Árvore	da	Ciência.	Da	Árvore	Exemplifical.	Tradução	de	Ricardo	da	Costa	e	Felipe	Dias	
de	 Souza.	 	 Alicante:	 E-Editorial	 IVITRA	 Poliglota,	 2010.	 Disponível	 em:	
http://www.ivitra.ua.es/RicardoCosta/Arbor(Ed).pdf	–	acesso	a	22/fev/2018.	
145	Idem.	
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qual	 dizem	 coisas	más,	 e	 são	 irados	 quando	não	podem	 ser	 honrados	 nas	
coisas	 elevadas,	 coisas	 das	 quais	 o	 orgulho	 os	 desce	 para	 as	 coisas	 baixas	
que	estão	 sob	os	pés	dos	humildes,	 que	 com	 sua	humildade	 se	elevam	às	
alturas	 de	 onde	 os	 homens	 orgulhosos	 caíram.	 Por	 isso,	 por	 causa	 do	
orgulho	 acontecem	 as	 guerras	 e	 os	 sofrimentos,	 as	 iras,	 as	 tristezas	 e	
pobrezas,	 e	muitos	outros	males	 que	 seriam	 longos	de	 contar	 e	 dos	quais	
não	vale	a	pena	dizer,	pois	deles	temos	experiência.146	
	

É	curioso	que,	ao	apontar	o	orgulho	(ou	soberba)	como	pecado	capital,	Llull	faz	

eco	à	tradição	anterior	a	São	Gregório	e	se	afasta	deste,	que	ensinou	não	ser	a	soberba	

(sinônimo	 perfeito	 de	 orgulho)	 um	 dos	 pecados	 capitais,	 mas	 um	 pecado	 especial	

ainda	mais	grave	que	os	pecados	capitais,	dos	quais	é	raiz.	É	também	curiosa	a	menção	

ao	 fato	 de	 os	 invejosos	 serem	 “vestidos	 com	 a	 acídia”.	 Ao	 tratar	 desta	 última,	 que	

igualmente	aponta	como	pecado	capital	e	um	dos	braços	da	árvore	dos	vícios,	assim	a	

define:	“A	acídia	é	o	vício	pelo	qual	os	homens	têm	preguiça	de	 fazer	o	bem,	prazer	

com	o	mal	dos	outros	e	 tristeza	dos	 seus	bens.“147	Note-se	que	o	prazer	 com	o	mal	

alheio	 e	 a	 tristeza	 com	 os	 sucessos	 do	 próximo	 são	 precisamente	 duas	 das	

consequências	da	inveja	apontadas	por	São	Gregório	Magno.	

No	livro	pedagógico	Doctrina	Pueril,	escrito	por	Llull	entre	1274	e	1276,	o	vício	

capital	 da	 inveja	 é	 exposto	 mais	 extensamente,	 e	 tem	 sua	 maldade	 intrínseca	

denunciada	 de	 modo	 veemente.	 Tal	 obra	 é	 um	 dos	 muitos	 testemunhos	 que	

demonstram	 a	 preocupação	 que	 havia,	 na	 Idade	 Média,	 com	 a	 educação	 infantil,	

contrariamente	 ao	 que	 ainda	 se	 ensina	 em	 obras	 de	 divulgação	 e	 em	 manuais	

escolares.148	 Nesse	 livro,	 não	 somente	 a	 doutrina	 religiosa,	 mas	 também	

																																																													
146	Idem.	
147	Idem.	
148	Os	mitos	e	preconceitos	antimedievais	se	prolongaram	mesmo	em	tempos	bem	recentes,	e	chegam	
a	influenciar	autores	sérios	e	respeitados.	Em	1960,	por	exemplo,	Philippe	Ariès	afirmou,	em	L´enfant	et	
la	vie	familiale	sous	l´Ancien	Régime	(Paris:	Le	Seuil,	1960),	que	”a	civilização	medieval	tinha	esquecido	
inteiramente	a	paideia	dos	Antigos	e	não	conhecia	ainda	a	educação	dos	modernos.	O	fato	essencial	é	
que	ela	nem	sequer	fazia	 ideia	de	educação.”	Esse	 juízo	negativo,	que	mais	tarde	Ariès	honestamente	
reconheceria	ser	errôneo,	foi	retomado	e	ampliado	por	outros	autores,	que	chegaram	a	afirmar	que	o	
Medievo	não	 se	 interessava	pela	 infância	e	desconhecia	até	mesmo	o	que	hoje	 se	entende	por	amor	
materno.	 Na	 verdade,	 como	 demonstraram	 os	 estudos	 do	 Prof.	 Pierre	 Riché	 (1921-)	 e	 do	 grupo	 de	
intelectuais	 por	 ele	 chefiado,	 a	 Idade	 Média	 se	 preocupou,	 e	 muito,	 com	 a	 educação	 in	 genere	 e	
especificamente	 a	 das	 crianças.	 	 Numerosos	 testemunhos	 foram	 coligidos	 por	 Riché	 e	 seu	 grupo	 de	
trabalho.	 Ver,	 a	 respeito:	 RICHÉ,	 Pierre.	 De	 l´éducation	 antique	 à	 l´éducation	 chevaleresque.	 Paris:	
Flammarion,	1968;	do	mesmo	autor,	Être	enfant	au	Moyen	Âge:	Anthologie	de	textes	consacrés	à	la	vie	
de	 l´enfant	 du	 Ve.	 au	 XVe.	 siècle.	 Paris:	 Éditions	 Fabert,	 2010;	 ver	 ainda	ALEXANDRE-BIDON,	Danièle;	
LETT,	Didier.	Les	Enfants	au	Moyen	Âge	(Ve.-XVe.	Siècles).	Paris:	Hachette,	1997;	e	ALEXANDRE-BIDON;	
CLOSSON,	 Monique.	 L´Enfant	 à	 l´ombre	 des	 cathédrales.	 Lyon:	 Presses	 Universitaires	 de	 Lyon,	 1985.	
Sobre	a	educação	medieval	 in	genere,	 ver	ainda:	HUNT,	Richard.	Le	 systhème	d´éducation.	 In:	EVANS,	
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conhecimentos	úteis	de	natureza	geral	são	apresentadas	em	linguagem	acessível	aos	

meninos	da	época,	de	modo	perfeitamente	estruturado,	ao	longo	de	100	capítulos	que	

enchem	 quase	 100	 páginas	 de	 texto	 impresso.	 São	 sucessivamente	 ensinados	 os	

artigos	do	Credo,	os	dez	Mandamentos,	os	sete	Sacramentos	da	Igreja,	os	sete	dons	do	

Espírito	 Santo,	 as	 oito	 bem-aventuranças,	 as	 sete	 alegrias	 da	 Virgem	Maria,	 as	 sete	

principais	 virtudes	 cuja	 prática	 leva	 o	 homem	 ao	 Paraíso,	 os	 sete	 vícios	 ou	 pecados	

capitais	 pelos	 quais	 uma	 alma	 se	 perde,	 os	 vários	 sistemas	 legislativos	 que	 regem	 a	

vida	 dos	 homens,	 e	 as	 sete	 artes;	 o	 livro	 é	 concluído	 com	 um	 conjunto	 de	 vinte	

capítulos	destinados	à	exposição	de	matérias	diversas.	

	

No	capítulo	LXV	o	tema	da	inveja	é	tratado	mais	genericamente,	entre	os	sete	

pecados	capitais,	enquanto	nos	capítulos	XXI	e	XXII	é	tratado	de	modo	mais	específico	

e	 em	 sua	 aplicação	 concreta,	 no	 âmbito	 de	 dois	 mandamentos	 do	 Decálogo,	 que	

proíbem	maus	desejos	em	relação	à	mulher	e	aos	bens	do	próximo.	

	

Vejamos,	em	primeiro	lugar,	a	doutrina	exposta	sobre	o	vício	capital	da	inveja:	

	

LXV.	Da	Inveja	
1.	 A	 inveja	 é	 desejar	 bens	 de	 outros	 sem	 meritória	 possessão.	 Assim,	
guarda-te	 desse	 vício,	 filho,	 tanto	 quanto	 possas,	 de	 tal	maneira	 que	 não	
mereças	estar	possuído	pelos	demônios	no	fogo	perpétuo.	
2.	Invejar	bens	de	outros	é	pecado	mortal,	pelo	qual	a	alma	invejosa	morre	
na	 ira	de	Deus,	a	qual	 ira	 faz	viver	a	alma	 invejosa	em	morte	de	pena	que	
não	tem	fim,	na	qual	morte,	a	alma	mesquinha	deseja	o	que	nunca	terá.	
3.	Assim	como	através	das	palavras	o	homem	tem	conhecimento	do	que	a	
alma	deseja	e	entende,	pela	 inveja	e	pelos	outros	pecados,	o	homem	tem	
conhecimento	 neste	 mundo	 das	 penas	 infernais.	 Porque	 assim	 como	 o	

																																																																																																																																																																																			
Joan	(org.).	Splendeurs	et	Rayonnement	du	Moyen	Âge.	Paris:	Pygmalion/Gérard	Watelet,	1986,	p.	147-
166;	 LAUAND,	 Luiz	 Jean	 (org.).	Cultura	 e	 educação	 na	 Idade	Média.	 São	 Paulo:	 Editora	WMF	Martins	
Fontes,	2013;	NUNES,	Ruy	Afonso	da	Costa.	História	da	Educação	na	 Idade	Média.	 São	Paulo:	EDUSP,	
1979;	 PERNOUD,	 Régine.	 Lumière	 du	 Moyen	 Âge.	 Paris:	 Bernard	 Grasset,	 1981,	 p.	 117-133;	 DUBY,	
Georges.	L´Europe	au	Moyen	Âge.	Paris	:	Flammarion,	1984,	capítulo	“La	cathédrale,	la	ville,	l´école”,	p.	
103-120;		COSTA,	Ricardo	da.	A	Educação	na	Idade	Média.	A	busca	da	Sabedoria	como	caminho	para	a	
Felicidade:	 al-Farabi	 e	 Ramon	 Llull.	 In:	 Dimensões	 –	 revista	 de	 História	 da	 UFES	 15.	 Dossiê	 História,	
Educação	 e	 Cidadania.	 Vitória:	 EDUFES,	 2003,	 p.	 99-115.	 Disponível	 em:	
https://www.ricardocosta.com/artigo/educacao-na-idade-media-busca-da-sabedoria-como-caminho-
para-felicidade-al-farabi-e-ramon	–	acesso	a	14/jun/2018;	e	COSTA,	Ricardo	da.	A	Educação	 Infantil	na	
Idade	Média.	LAUAND,	Luiz	Jean	(coord.).	Revista	VIDETUR		17	Porto:	Editora	Mandruvá,	2002,	p.	13-20.	
Disponível	 em:	 https://www.ricardocosta.com/artigo/educacao-infantil-na-idade-media	 –	 acesso	 a	
14/jun/2018.	
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homem	 invejoso	 deseja	 o	 que	 não	 tem,	 e	 não	 faz	 para	 que	 o	 tenha	 sem	
dano	de	seu	próximo,	todos	os	danados	infernais	invejaram	a	celestial	glória	
dos	bens	aventurados	de	Glória,	não	para	que	tivessem	Glória,	mas	para	que	
Deus	 tomasse	 a	 glória	 dos	 santos	 de	 Glória	 e	 desse	 a	 eles	 o	 que	 não	
mereciam.	
4.	De	acordo	com	o	corpo	natural	e	com	o	que	contam	os	filósofos,	a	forma	
é	a	demonstração	da	matéria.	 Logo,	assim	como	a	matéria	é	demonstrada	
pela	forma,	de	acordo	com	a	qualidade	dos	pecados	mortais	é	demonstrada	
a	 pena	 infernal.	 Por	 isso,	 Deus	 ordenou	 que	 aqueles	 que	 usam	 o	 pecado	
conheçam	em	seu	pecado	a	pena	que	está	disposta	neste	pecado.	
5.	 A	 inveja	 é	 contra	 a	 caridade,	 a	 esperança,	 a	 justiça	 e	 contra	 as	 outras	
virtudes.	 Assim,	 como	 o	 homem	 merece	 ter	 os	 bens	 corporais	 por	 ser	
amante	 das	 virtudes,	 se,	 por	 invejar,	 o	 homem	 pudesse	 ter	 os	 bens	
temporais,	 por	 ter	 virtude	 o	 homem	 não	 deveria	 possuir	 o	 que	 Deus	 dá	
somente	 para	 servir	 o	 homem.	 Logo,	 como	 isso	 é	 o	 contrário,	 o	 homem	
invejoso	não	é	digno	de	ser	possuidor	de	nenhum	bem,	para	significar	que	
os	danados	não	têm	nenhuma	bem-aventurança.	
6.	O	homem	invejoso	não	recebe	graças	de	Deus.	E	se	fosse	outro	Deus,	ele	
acreditaria	Nele,	se	isso	lhe	proporcionasse	aquilo	que	inveja,	e	renegaria	o	
Deus	que	o	criou.	Por	isso,	os	homens	invejosos	são	impacientes	e	desamam	
a	Deus,	quando	não	lhes	dá	alguns	bens,	mas	se	Deus	lhes	desse	alguns	bens	
temporais,	 amá-Lo-iam	 mais	 pelo	 que	 lhes	 foi	 dado	 que	 pela	 nobreza	 e	
bondade	que	Deus	tem	em	Si	mesmo.	
7.	 O	 invejoso	 toma	 e	 não	 dá,	 destrói,	 mata	 e	 não	 perdoa.	 E	 o	 homem	
invejoso	não	está	sem	tristeza,	ânsia,	falsidade	e	engano,	e	é	mais	próprio	à	
traição	 que	 outro	 homem.	 Filho,	 como	 a	 inveja	 tem	 tanto	mal	 em	 si,	 não	
sejas	 invejoso,	 se	desejas	estar	na	bem-aventurança	celestial	 com	os	anjos	
de	Deus.149	

	

Esse	 trecho,	 ademais	 de	 baseado	 e	 encadeado	 em	 lógica	 perfeita,	 também	

patenteia	 o	 profundo	 conhecimento	 da	 psicologia	 humana	 que	 tinha	 seu	 autor.	 É	

original,	 expressiva	 e	 de	 grande	 força	 persuasiva	 a	 ideia	 de	 que	 os	 invejosos,	

condenados	a	 jamais	alcançar	os	bens	alheios	aos	quais	 tanto	e	 tão	criminosamente	

aspiram,	já	tenham	nesta	vida	uma	prelibação	dos	castigos	eternos	da	vida	futura.	Essa	

como	 que	 antecipação	 dos	 castigos	 eternos	 já	 nesta	 vida	 se	 dá	 não	 só	 com	 os	

invejosos,	mas	também,	como	mostra	nos	tópicos	3	e	4,	mutatis	mutandis	com	outros	

que	cometem	outros	pecados.	O	caráter	mortalmente	pecaminoso	da	inveja,	afirmado	

nos	tópicos	1	e	2,	é	realçado	nos	tópicos	5	e	6:	a	 inveja,	por	se	opor	 frontalmente	à	

caridade,	mata	 de	modo	 irremediável	 o	 amor	 de	Deus	 e	 do	 próximo;	 com	 isso,	 são	

anulados	de	todo	os	méritos	que	a	pessoa	eventualmente	tinha	antes	adquirido,	e	ela	

se	 torna	 incapaz	de	ter	merecimento	até	mesmo	das	obras	boas	que	eventualmente	

																																																													
149	 RAMON	 LLULL.	 Doutrina	 para	 crianças.	 Tradução	 de	 Ricardo	 da	 Costa	 e	 Grupo	 de	 Pesquisas	
Medievais	 da	 UFES	 III.	 	 Alicante:	 E-Editorial	 IVITRA	 Poliglota,	 2010.	 Disponível	 em:	
http://www.ivitra.ua.es/RicardoCosta/Llull2.pdf		–	acesso	a	20/fev/2018.	
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continue	fazendo.	O	caráter	inflexível,	inclemente	e	autopunitivo	da	inveja	é,	no	tópico	

7,	resumido	em	frase	lapidar:	“O	invejoso	toma	e	não	dá,	destrói,	mata	e	não	perdoa.”	

A	melancolia,	 o	desassossego,	 a	 falsidade	e	 a	 tendência	 à	 traição	 são,	nesse	mesmo	

tópico,	 a	 justo	 título	 apontadas	 como	 companheiras	 inseparáveis	 do	 invejoso,	 que	

jamais	 estará	 “na	 bem-aventurança	 celestial	 com	 os	 anjos	 de	 Deus”.	 No	 tópico	 6,	

quando	afirma	que	“o	homem	invejoso	não	recebe	graças	de	Deus”,	claro	está	que	se	

refere	 a	 graças	 eficazes,	 já	 que	 as	 graças	 suficientes	 nunca	 faltam	 a	 ninguém,	 nem	

mesmo	ao	pior	dos	pecadores.	Essa	pequenina	ressalva,	que	de	tão	óbvia	nem	ocorreu	

a	Llull	 fazer,	é	entretanto	 indispensável	para	assegurar	a	perfeita	ortodoxia	teológica	

do	texto.	

	

Da	 mesma	 forma	 que	 na	 Árvore	 da	 Ciência,	 também	 neste	 livro	 dedicado	 à	

educação	de	seu	filho	Llull	relaciona	de	modo	particularmente	vivo	–	e,	acrescente-se,	

inovador	–	a	inveja	a	outros	vícios	capitais.	Ao	falar	da	avareza,	por	exemplo,	registra	

que	 os	 avarentos	 têm	 como	 um	 dos	 seus	 castigos,	 ainda	 nesta	 vida,	 a	 incômoda	

companhia	 dos	 invejosos:	 “7.	 Se	 muitos	 vermes	 se	 acomodam	 a	 muitas	 carnes,	 ao	

homem	avaro	se	acomodam	muitos	homens	 invejosos,	muitos	caluniadores	e	muitos	

inimigos.	 Sabes	 por	 quê?	 Porque	 quando	 possuem	muitas	 riquezas,	 não	 as	 utilizam,	

nem	para	si	nem	para	outros.”150	Quando	exprobra	a	acídia,	estende	o	sentido	desse	

vício	 quase	 ao	 ponto	 de	 tomá-lo	 como	 sinônimo	da	 inveja:	 “A	 acídia	 é	 a	 tristeza	 da	

alma,	agravada	pelo	bem	de	seu	próximo.151	O	demônio	teve	acídia	no	bem	que	Deus	

deu	 ao	 nosso	 pai	 Adão	 e	 à	 nossa	 mãe	 Senhora	 Eva	 no	 Paraíso	 terreno.	 Por	 isso,	

aconselhou	que	comessem	o	fruto,	pelo	qual	Adão	e	Eva	estiveram	na	ira	de	Deus.”152	

Ao	 falar	do	orgulho,	 causador	da	 inveja,	de	 tal	modo	 tem	o	 foco	de	 sua	atenção	no	

efeito	que	quase	o	identifica	com	a	causa:		

	
Da	 Soberba:	 (...)	 6.	 Neste	 mundo,	 o	 homem	 orgulhoso	 segue	 a	
maneira	que	os	demônios	tiveram	quando	foram	criados	anjos,	pois	
o	 homem	 pobre	 orgulhoso	 deseja	 ser	 igual	 ao	 rico	 homem	 em	
riqueza	 e	 honramento,	 e	 quanto	 mais	 elevado	 àquela	 riqueza	 e	
àquele	honramento,	menos	preza	aquele	que	 lhe	é	 igual,	desejando	
estar	acima	dele	em	nobreza	e	em	riqueza	e	 igual	ao	outro	homem	

																																																													
150	Idem.	
151	Idem.	
152	Idem.	
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que	lhe	está	acima	em	riqueza	e	honramento.	E	assim	não	pensa	em	
outra	coisa,	mas	somente	no	desejo	de	se	elevar,	e	menosprezar	seu	
igual.	 Por	 isso,	 tais	 homens	 são	 semelhantes	 aos	 demônios,	 que	
menosprezaram	 os	 anjos	 benignos,	 quando	 desejaram	 ser	 mais	
nobres	que	eles	e	quando	desejaram	ser	semelhantes	a	Deus.153	

	

Ao	 nono	 mandamento	 do	 Decálogo	 (Não	 cobiçar	 a	 mulher	 do	 próximo)	 é	

dedicado	o	capítulo	XXI:	

	

																																			XXI.	Não	invejarás	a	mulher	de	teu	próximo	
1.	A	inveja	é	desejar	com	tristeza	outros	bens.	Por	isso,	filho,	Nosso	Senhor	
Deus	 fez	um	mandamento	para	que	o	homem	não	tenha	 inveja	da	mulher	
do	 próximo,	 porque	 a	 tristeza	 no	 desejo	 da	 alma	 cega	 os	 olhos	 do	
entendimento.	
2.	Amável	filho,	todo	homem	é	próximo	ao	outro	na	natureza.	E	como	é	um	
mandamento	expresso	que	o	homem	ame	a	seu	próximo	tanto	quanto	a	si	
mesmo,	 filho,	o	Deus	da	Glória	 fez	um	mandamento	que	nenhum	homem	
cobice	 a	 mulher	 do	 próximo,	 e	 neste	 mandamento	 está	 significado	 outro	
mandamento,	isto	é,	que	tenhas	amor	a	teu	próximo	e	a	ti	mesmo.	
3.	 Filho,	 invejar	 a	 mulher	 de	 teu	 próximo	 é	 menosprezar	 e	 desamar	 teu	
próximo,	e	é	menosprezar	tua	mulher	e	os	parentes	de	tua	mulher.	E	como	
Nosso	 Senhor	 Deus	 deseja	 que	 o	 homem	 não	 tenha	menosprezo	 daquela	
criatura	que	lhe	é	semelhante	em	natureza	e	deseja	que	o	homem	saiba	que	
em	sua	mulher	existe	a	mesma	coisa	que	existe	na	mulher	de	seu	próximo	
ao	dar	o	deleite	carnal,	Deus	ordenou	que	tu	não	tenhas	inveja	da	mulher	de	
teu	próximo.	
4.	Amável	filho,	para	que	sejas	obediente	aos	mandamentos	de	Deus	e	não	
sejas	invejoso,	relembra	a	sujeira	que	podes	entender,	e	compreende	quão	
grave	coisa	seria	se	[outr]o	homem	desejasse	tua	mulher	e	a	desordenasse	
da	ordem	do	matrimônio.	Pensa,	também,	se	por	tão	grande	sujeira	é	coisa	
conveniente	perderes	o	amor	e	a	glória	de	Deus	e	teres	o	tormento	no	fogo	
perdurável.	
5.	Filho,	se	tu	fosses	mais	nobre	que	tudo	o	que	Deus	te	deu,	tu	não	serias	
criado.	 Logo,	 como	 tu	 és	 criatura	 que	 foi	 criada	 do	 nada	 e	 retornarias	 ao	
nada	se	Deus	levasse	tua	graça,	filho,	entende	que	Deus	te	fez	mandamento	
que	 não	 sejas	 invejoso	 para	 significar	 que	 tu	 és	 criatura	 criada	 por	 Nosso	
Senhor	Deus.154	
	

No	modo	como	aborda	o	nono	mandamento,	mais	uma	vez	manifesta	Llull	sua	

originalidade.	Enquanto	o	comum	dos	moralistas	costuma	analisar	esse	mandamento	

do	ponto	de	vista	estritamente	 sexual	–	ou	 seja,	 ressaltando	a	proibição	de	pecados	

sexuais	por	meio	de	pensamentos	ou	desejos	consentidos	em	relação	a	cônjuge	alheio	

–	 Llull	 não	 ignora	 o	 aspecto	 sexual,	 mas	 prefere	 apontar	 na	 inveja	 e	 na	 ofensa	 à	

dignidade	 do	 próximo	 a	 principal	malícia	 do	 pecado	 contra	 esse	mandamento.	Mais	

ainda	 se	 mostra	 original	 quando	 inclui	 na	 designação	 de	 “próximo”	 não	 apenas	 o	
																																																													

153	Idem.	
154	Idem.	



110	
	

marido	 da	 mulher	 desejada,	 mas	 ela	 própria	 e	 a	 respectiva	 parentela;	 todos	 esses	

próximos	também	têm	sua	dignidade	atingida	e	violada	pelo	desejo	sexual	consentido,	

ainda	 que	 ocultamente	 e	 sem	 qualquer	 manifestação	 externa.	 É	 uma	 visão	 muito	

ampla	e	abrangente	desse	mandamento,	sem	dúvida.	

	

Por	fim,	ao	décimo	e	último	mandamento	consagra	Llull	o	capítulo	XXII:	

	
XXII.	Não	terás	inveja	dos	bens	de	teu	próximo	
1.	 Sabes,	 filho,	 por	 que	 Deus,	 que	 é	 completo	 de	 todos	 os	 bens,	 fez	 um	
mandamento	 para	 que	 não	 tenhas	 inveja	 dos	 bens	 de	 teu	 próximo?	 Para	
que	 o	 homem	 tenha	 esperança	 em	 Deus,	 que	 dá	 ao	 homem	 bens	
semelhantes	àqueles	que	deu	a	seu	próximo.	
2.	Filho,	não	invejes	os	bens	de	teu	próximo,	porque	Deus	os	deu	e	quis	que	
ele	os	 tivesse.	Pois	 se	Deus	quisesse,	poderia	 ter	 te	dado	aqueles	mesmos	
bens.	Logo,	se	tu	desejas	ter	o	que	Deus	não	desejou	te	dar,	então	fazes	de	
teu	desejo	o	contrário	da	vontade	de	Deus.	
3.	Filho,	não	tenhas	inveja	de	outros	bens,	porque	se	tiveres,	não	saberás	se	
existirá	 uma	 hora	 de	 tempo	 para	 possuí-los.	 E	 nem	 se	 todos	 os	 bens	
temporais	 deste	 mundo	 fossem	 teus	 poderiam	 dar	 o	 cumprimento	 da	
vontade	de	tua	alma.	
4.	 Filho,	 os	 bens	 deste	mundo	 não	 são	 desejáveis	 por	 eles	mesmos,	 pelo	
contrário,	são	para	servir	a	Deus.	Logo,	se	tu	invejas	os	bens	do	teu	próximo,	
o	teu	desejo	existe	para	servir	a	ti	mesmo	contra	a	vontade	de	Deus.	
5.	Filho,	não	invejes	os	bens	de	teu	próximo,	porque	ele	é	o	dono,	e	nestes	
bens	que	tu	vês	existe	falta,	pois	eles	são	corruptíveis	e	são	possuídos	com	
labor,	trabalho	e	temor.	
6.	Filho,	os	demônios	 caíram	do	 céu	por	 inveja,	pois	 invejaram	a	glória	de	
Deus.	 Logo,	 como	 tu	 amas	 elevar-te	 na	 glória	 que	 os	 demônios	 foram	
expulsos,	a	inveja	que	tens	é	contrária	à	tua	elevação.	
7.	Filho,	prega	a	pobreza	dos	bens	temporais	que	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	
Nossa	 Senhora	 Santa	 Maria	 e	 os	 apóstolos	 tiveram	 neste	 mundo	 e	 te	
admoesta	para	que	não	sejas	invejoso	dos	bens	deste	mundo,	pois	se	Nosso	
Senhor	Deus	não	quis	ter,	muitos	não	poderiam	ter	e	muitos	não	poderiam	
dar	 a	Nossa	 Senhora	 que	 tanto	 ama,	 e	 aos	 apóstolos	 e	 a	 outros	 Seus	 que	
tanta	pena	suportaram	neste	mundo	por	Seu	amor.	
8.	Quanto	maiores	 forem	tuas	 riquezas,	 filho,	mais	 serás	culpado	caso	não	
faças	o	bem	que	puderes,	e	serás	obrigado	a	ouvir	a	cruel	sentença	de	Deus.	
9.	Se	com	os	bens	que	tu	tens	não	fazes	tanta	bondade	quanto	podes,	por	
que	tens	inveja	dos	bens	que	não	tens	e	por	que	a	inveja	te	faz	amar	mais	o	
tesouro	de	teu	próximo,	que	não	é	tão	semelhante	a	ti	quanto	teu	próximo?	
10.	Filho,	considera	as	grandes	faltas	que	fazem	os	homens	invejosos,	pois	a	
inveja	 faz	 o	 homem	 ser	 avaro,	 falso,	 mentiroso,	 traidor	 e	 enganador,	 e	 a	
inveja	 faz	 os	 homens	 dizerem	 falsamente	 uma	 maldade	 e	 os	 faz	 se	
desesperar	da	misericórdia	de	Deus.155	

	

É	 muito	 denso,	 ademais	 de	 original,	 o	 pensamento	 luliano	 exposto	 nesse	

capítulo.	 Nele	 se	 sucedem	 em	 carga	 cerrada,	 os	 argumentos	 teológicos,	 filosóficos,	

																																																													
155	Idem.	
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jurídicos	e	psicológicos.	Quem	cobiça	–	ou	inveja,	como	prefere	designar	Llull	–	os	bens	

alheios	 peca	 contra	 a	 vontade	 e	 a	 sabedoria	 de	 Deus,	 que	 na	 ordenação	 geral	 da	

sociedade	 quis	 distribuir	 desigualmente	 os	 bens	 materiais;	 se	 Deus	 quis	 que	

determinado	 bem	 fosse	 de	 outra	 pessoa,	 como	 invejar	 essa	 coisa	 sem	 se	 pretender	

mais	sábio	que	o	próprio	Deus?	A	esse	raciocínio,	implicitamente	contido	no	tópico	2,	

outros	se	acrescentam,	ainda	no	campo	teológico:	os	bens	materiais	não	são	um	fim	

em	si,	mas	um	meio	para	o	serviço	de	Deus;	pretender	dispô-los	de	modo	diferente	de	

como	Deus	os	dispôs	não	é	sábio	nem	é	 justo	(tópico	4);	quem	procede	dessa	forma	

imita	os	diabos	que	por	inveja	se	revoltaram	contra	Deus	e	por	isso	foram	condenados	

(tópico	 6).	 Do	 ponto	 de	 vista	 psicológico,	 é	 também	 insano	 desejar	 bens	 que	 nunca	

serão	capazes	de	saciar,	pois	quem	anseia	por	eles	como	a	fim	último	jamais	se	sentirá	

plenamente	atendido	e	jamais	alcançará	a	satisfação	total	(tópico	3).	É	também	contra	

a	 justiça	 pretender	 um	bem	do	 qual	 o	 outro	 é	 legítimo	 dono,	muitas	 vezes	 tendo-o	

adquirido	 com	 trabalho	 e	 esforço	 (tópico	 5).	 Ademais,	 ter	 muitos	 bens	 aumenta	 a	

responsabilidade	de	quem	os	possui;	é,	pois,	 imprudente	alguém	querer	 ter	mais	do	

que	Deus	 lhe	deu,	porque	se	arrisca	a	 fazer	mau	uso	do	que	não	 lhe	competia;	esse	

argumento,	muito	forte	do	ponto	de	vista	psicológico,	está	contido	nos	tópicos	8	e		9.	

O	 ideal	 franciscano	da	pobreza,	 sempre	muito	presente	na	espiritualidade	de	Llull,	 é	

manifestado	no	 tópico	7;	 desejar	 os	 bens	 alheios	 contraria	 a	 virtude	da	pobreza,	 da	

qual	 Jesus	 Cristo,	 a	 Virgem	Maria	 e	 os	 apóstolos	 foram	 grandes	 exemplos.	 Por	 fim,	

para	remate,	são	 lembradas	as	graves	consequências	de	ordem	moral,	do	pecado	de	

inveja:	 avareza,	 mentiras,	 traições,	 enganos,	 perda	 da	 esperança	 na	 misericórdia	

divina.	

	
	

Llull	 também	 trata	da	 inveja	 como	um	dos	pecados	 capitais	 em	“As	horas	de	

Nossa	 Senhora”,	 pequena	 obra	 mariana	 de	 caráter	 lírico,	 escrita	 em	 catalão	 e	

composta	 por	 estrofes	 com	 doze	 versos	 cada,	 próprias	 para	 serem	 entoadas	 ou	

cantadas.	 Cada	 uma	 das	 horas	 se	 divide	 em	 sete	 estrofes.	 A	 inveja	 corresponde	 à	

estrofe	XXXIV	e	se	insere	na	Hora	Nona:	

		

A	inveja	é	o	desejo	de	castelos,	mulheres	e	riquezas,	contrariando	a	caridade	
e	a	razão,	na	medida	em	que	o	homem	pretende	possuir	o	alheio,	ainda	que	
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não	tendo	nenhum	direito	a	ele;	por	isso	a	inveja	encaminha	o	homem	à	ira	
e	à	perdição,	e	 jamais	 [o	 invejoso]	 rogará	a	Nossa	Senhora	que	o	ajude;	 já	
que	 o	 invejoso	 não	 possui	 virtude	 nem	 para	 ser	 ouvido	 nem	 para	 ser	
atendido,	 porquanto	 seu	 pecado	 não	 pode	 produzir	 bem	 de	 espécie	
alguma.156	

	

O	mesmo	desejo	de	condensar	e	vulgarizar	todo	o	conhecimento	humano	em	

uma	obra	de	caráter	enciclopédico	Llull	demonstrou	ao	redigir,	em	1288-1289,	Fèlix	o	

el	Libre	de	meravelles.	Trata-se	de	um	livro	ficcional	com	algo	de	fantástico,	no	qual	o	

protagonista	Félix	é	enviado	por	seu	pai	a	percorrer	o	mundo	e	apreciar	as	maravilhas	

que	nele	colocou	o	Criador.	Dividido	em	dez	partes,	nele	se	expõem	noções	teológicas,	

filosóficas,	cosmológicas,	morais	etc.	Entre	as	noções	morais,	é	largamente	exposto	o	

ensinamento	da	Igreja	acerca	dos	pecados,	e	entre	estes	o	dos	pecados	capitais.157		O	

estilo	 é	 muito	 leve,	 com	 inúmeras	 historietas	 e	 exempla	 no	 entremeio	 e	 utiliza	

recursos	 literários	 fantasiosos	 que	 somente	 no	 século	 XX	 se	 tornariam	 habituais.	 É,	

desse	ponto	de	vista,	obra	extraordinariamente	pioneira.	

	

No	livro	VIII,	capítulo	74,	aparece	a	inveja,	contraposta	à	virtude	da	continência.		

A	 palavra	 “continência”	 –	 esclareça-se	 desde	 logo	 –	 não	 tem	 sentido	 unívoco.	 Em	

sentido	amplo	e	menos	preciso,	significa	a	firmeza	da	vontade	e	da	razão	para	que	o	

homem	se	abstenha	de	todo	e	qualquer	ato	ilícito.	Em	sentido	mais	estrito,	significa	a	

resistência	oposta,	em	obediência	à	razão,	contra	as	paixões	veementes	que	tendem	a	

dominar	a	razão	e	se	impor	à	vontade	humana.	Entre	estas	paixões,	as	mais	veementes	

são	as	do	tato	e	do	paladar,	de	modo	que	a	palavra	continência	se	aplica	ainda	mais	

estritamente	 em	matéria	 de	 sexualidade	 e	 gula.	 Na	 linguagem	moderna,	 tende-se	 a	

usar	 a	 palavra	 continência	 quase	 exclusivamente	 no	 tocante	 à	 sexualidade,	

significando	 a	 firmeza	 racional	 de	 resistir	 aos	 assaltos	 desordenados	 do	 prazer	

venéreo.158	 É	 no	 sentido	 mais	 amplo,	 obviamente,	 que	 Llull	 a	 entende	 no	 capítulo	

citado:	

																																																													
156	RAIMONDO	LULLO,	Le	ore	di	Nostra	Signora.	(tradução	não	versificada:	Lino	Temperini).	In:	CAROLI,	
Ernesto	(org.)	et	alii.	Mistici	Fracescani	–	Sécolo	XIV.	Milão:	Editrici	Francescane,	1997,	vol.	II,	p.	537-556.	
157	 COSTA,	 Ricardo	 da.	A	 noção	 de	 pecado	 e	 os	 sete	 pecados	 capitais	 no	 Livro	 das	Maravilhas	 (1288-
1289)	de	Ramon	Llull.	In:	ANDRADE	FILHO,	Ruy	de	Oliveira	(org.).	Relações	de	Poder,	Educação	e	Cultura	
na	Antigüidade	e	 Idade	Média.	Estudos	em	Homenagem	ao	Professor	Daniel	Valle	Ribeiro.	Santana	de	
Parnaíba,	SP:	Editora	Solis,	2005,	p.	425-432.	
158 Sobre	 a	 continência	 e	 seu	 oposto,	 a	 incontinência,	 São	 Tomás	 de	 Aquino	 tratou	 na	 Summa	
Theologiae,	 II-IIae,	 qu.	 155	 e	 156.	 Sobre	 os	 sentidos	 da	 palavra	 continência,	 ver	 ANIZ	 O.P.,	 Candido.	
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																																		74.	Da	Continência	e	da	Inveja	

–	A	 continência	 é	 a	moderação	do	desejo	da	exuberância	de	 comidas,	 e	 é	
contrária	 à	 inveja,	 vício	 mortal,	 onde	 o	 desejo	 humano	 deseja	
injuriosamente	contra	o	cumprimento	da	continência.	
–	Amável	filho,	disse	o	eremita,	a	inveja	pode	ser	maior	no	homem	rico	que	
no	homem	pobre,	e	o	mesmo	ocorre	com	a	continência,	porque	em	maior	
vício	está	o	homem	rico	se	tem	inveja	e	não	tem	satisfação	com	o	que	Deus	
lhe	deu,	o	que	não	existe	no	homem	pobre	dos	bens	temporais.	
	Félix	se	maravilhou	muito	que	a	continência	pudesse	ser	maior	no	homem	
rico	que	no	homem	pobre,	porque	lhe	parecia	que	o	homem	pobre	devesse	
estar	 mais	 agradecido	 se	 está	 satisfeito	 tendo	 pouco	 que	 o	 homem	 rico	
tendo	muito.	O	eremita	percebeu	que	Félix	se	maravilhava	com	o	que	havia	
dito,	e	lhe	disse	estas	palavras:	
	–	 Filho,	 disse	o	 eremita,	 todos	os	bens	 e	os	 cumprimentos	que	existem	e	
podem	 existir	 no	 homem,	 todos	 são	 de	 Deus.	 E	 são	maiores,	 melhores	 e	
mais	 nobres	 quanto	 mais	 são	 semelhantes	 aos	 bens	 e	 cumprimentos	 de	
Deus.	Logo,	quando	acontece	de	a	continência	estar	no	homem	rico	que	é	
humilde	 e	 serve	 a	 Deus	 com	 toda	 a	 sua	 riqueza,	 ele	 pode	 fazer	melhores	
obras	 que	 o	 homem	 pobre	 dos	 bens	 temporais.	 Se	 isso	 não	 fosse	 assim,	
seria	falsa	a	palavra	que	o	rei	disse	a	um	eremita.	
–	E	como	foi	esta	coisa,	senhor?,	perguntou	Félix.	
–	 Um	 rei	 e	muitos	 cavaleiros	 passavam	 por	 um	 deserto.	 Naquele	 deserto	
estava	um	eremita,	que	quis	 saber	do	rei	 se	ele	era	um	homem	 justo	e	se	
estava	 satisfeito	 com	 a	 riqueza	 que	 Deus	 lhe	 dera.	 Aquele	 eremita	
perguntou	 ao	 rei	 se	 podia	 vencer	 a	 inveja	 com	uma	 grande	 riqueza.	O	 rei	
respondeu	 que	 o	 desejo	 humano	 é	 mais	 forte	 quando	 vence	 a	 inveja	 na	
grandeza	que	quando	a	vence	na	pequenez.	Conforme	as	palavras	do	rei,	o	
eremita	entendeu	que	ele	não	era	invejoso,	que	vencia	a	inveja	com	toda	a	
sua	riqueza,	e	tinha	continência	em	amar,	servir	e	honrar	a	Deus.	O	eremita	
teve	muito	prazer	com	o	comportamento	do	rei,	e	maravilhou-se	como	no	
mundo	não	havia	tantos	quanto	ele.	
O	eremita	disse	a	Félix	que	havia	um	camponês	pobre	que	tinha	uma	vinha	
próxima	do	campo	de	um	cavaleiro	muito	rico	e	poderoso:	
–	Aquele	 camponês	 tinha	 inveja	do	campo	daquele	 cavaleiro	e	o	 cavaleiro	
tinha	 inveja	 da	 vinha	 do	 camponês.	 Aconteceu	 que	 ambos	 foram	 se	
confessar	 com	 um	 frade,	 e	 cada	 um	 confessou	 seu	 pecado.	 O	 frade	 deu	
maior	penitência	ao	camponês	que	ao	cavaleiro,	porque	o	cavaleiro	opunha-
se	à	inveja	mais	fortemente	que	o	camponês,	já	que	não	desejava	usar	seu	
poder	contra	o	camponês,	pois	poderia	tomar	a	vinha	se	assim	o	desejasse.	
–	 A	 inveja	 existe	 contra	 a	 esperança,	 a	 justiça,	 a	 caridade,	 a	 fortaleza,	 a	
temperança,	 e	 concorda	 com	 todos	 os	 contrários	 dessas	 virtudes	 contra	 a	
continência,	 que	 tem	 concordância	 com	 todas	 essas	 virtudes	 e	
contrariedade	com	o	contrário	dessas	virtudes.	Logo,	quando	acontece	de	a	
inveja	 se	 multiplicar,	 neste	 momento	 multiplicam-se	 os	 contrários	 das	
virtudes.	 E	 quando	 a	 continência	 se	multiplica,	multiplicam-se	 também	 os	
contrários	dos	vícios.	
Félix	ouvia	o	que	o	eremita	dizia	da	multiplicação	da	inveja	e	da	continência,	
e	disse	a	ele	que	se	maravilhava	como	a	 inveja	está	tão	multiplicada	neste	
mundo,	e	a	continência	existe	no	mundo	em	tão	pouca	quantidade,	pois	as	
virtudes	que	têm	alguma	semelhança	com	Deus	deveriam	existir	em	maior	
grandeza	que	os	vícios,	que	não	têm	nenhuma	semelhança	com	Deus.	

																																																																																																																																																																																			
Introdução	à	questão	155	do	Tratado	da	Temperança,	 In:	Suma	Teológica	de	Santo	Tomás	de	Aquino.		
Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	tomo	X,	p.	241-243.	
	



114	
	

Difícil	foi	a	questão	que	Félix	fez	ao	eremita.	Maravilhou-se	o	eremita	como	
Félix	 lhe	 fizera	 tão	grave	questão,	 e	 esteve	muito	 tempo	em	consideração	
antes	 de	 saber	 responder.	 Enquanto	 considerava	 por	 tanto	 tempo,	 o	
eremita	disse	a	Félix	estas	palavras:	
–	Em	uma	cidade	estavam	um	rei	e	um	bispo.	Eles	eram	viciosos,	invejosos	e	
de	má	vida.	Os	homens	daquela	cidade	tinham	mau	exemplo	da	má	vida	do	
rei	e	do	bispo,	mas	tinham	pior	exemplo	do	bispo	que	do	rei,	porque	como	o	
ofício	 de	 bispo	 é	 mais	 perto	 da	 semelhança	 de	 Deus	 que	 o	 de	 rei,	 a	
semelhança	 do	 bispo	 estava	 em	 maior	 contrariedade	 do	 bem	 que	 a	
semelhança	do	rei.	
Félix	entendeu	a	solução	da	questão,	e	disse	que	se	maravilhava	da	imensa	
grandeza	que	a	inveja	tem	no	padre	invejoso,	porque	Deus	não	suporta	que	
a	 inveja	 possa	 ser	 maior	 no	 clérigo	 que	 no	 leigo,	 já	 que	 o	 clérigo	 é	 mais	
apropriado	a	servir	a	Deus	que	o	leigo.	
–	 Filho,	 disse	 o	 eremita,	 um	 cavaleiro	 tinha	 dois	 escudeiros.	 Com	 um	
escudeiro	se	aconselhava	e	dizia	seus	segredos,	e	aquele	escudeiro	pensava	
sobre	a	pessoa	do	cavaleiro;	o	outro	escudeiro	pensava	a	respeito	do	cavalo	
do	 cavaleiro.	 Ambos	 os	 escudeiros	 enganaram	 e	 traíram	 o	 cavaleiro,	 e	 o	
escudeiro	 que	 era	 mais	 íntimo	 de	 seu	 senhor	 que	 o	 outro	 sofreu	 um	
tormento	maior	e	uma	morte	pior	que	o	outro.	
–	Era	uma	vez	um	bispo	que	 tinha	um	sobrinho	que	muito	amava.	Aquele	
bispo	 tinha	 um	 castelo	 belo	 e	 muito	 rico	 em	 seu	 bispado,	 e	 tinha	 inveja	
daquele	castelo	que	era	seu,	pois	o	 invejava	porque	desejava	que	fosse	de	
seu	sobrinho.159	O	príncipe	daquela	terra	também	invejava	aquele	castelo,	e	
foi	feita	a	questão	de	quem	tinha	mais	inveja,	o	bispo	ou	o	rei.	
–	 A	 Inveja	 e	 a	 Continência	 se	 encontraram:	 “Inveja”,	 disse	 a	 Continência,	
“por	 que	 me	 perseguis?	 Como	 não	 lembrais	 de	 quão	 pouco	 tem	 visto	 o	
pastor	que	invejava	as	ovelhas	de	seu	senhor	que	tinha	sob	seu	comando?	O	
pastor	 matou	 o	 senhor	 das	 ovelhas	 para	 que	 elas	 fossem	 suas.	 Após	 ter	
matado	seu	senhor	e	possuído	somente	um	dia	as	ovelhas,	ele	foi	acusado	
de	traição	e,	no	dia	seguinte,	 julgado	à	morte	e	enforcado”.	“Continência”,	
disse	a	Inveja,	“Por	que	vós	vos	opondes	a	mim,	se	vedes	que	neste	mundo	
sou	mais	 amada,	 mais	 honrada,	 e	 tenho	mais	 amantes	 que	 vós?	 Por	 que		
não	lembrais	que	eu	existia	em	um	rei	muito	nobre	e	poderoso	que	tomou	
uma	bela	mulher	que	um	cavaleiro	tinha	e	vós,	Continência,	que	estáveis	no	
cavaleiro,	não	tivestes	poder	contra	mim,	que	estava	no	rei?”.	“Continência,	
disse	 ainda	 a	 Inveja,	 lembrais	 como	 fui	 grande	 naquele	 dia	 em	 que	 um	
burguês	invejou	a	filha	de	uma	senhora	viúva	que	seu	compadre	lhe	confiou	
e	 invejou	a	horta	onde	aquela	dona	vivia	com	seus	 filhos?	E	pela	grandeza	
de	 minha	 ação	 naquele	 burguês,	 lembrais	 que	 ele	 corrompeu	 a	 filha	 da	
senhora	 viúva	 e	 tomou-lhe	 a	 horta	 que	 tinha?”.	 “Inveja”,	 disse	 a	
Continência,	“bem	sei	que	sois	grande	neste	mundo,	e	estais	grandemente	
na	ira	de	Deus.	Contudo,	ainda	que	eu	seja	pouco	neste	mundo,	sou	grande	
na	benção	de	Deus”.	
–	 Um	 mercador	 tinha	 mulher	 e	 filhos.	 Ele	 era	 um	 homem	 comedido	 e	
satisfeito	com	o	que	Deus	tinha-lhe	dado.	O	mercador	tinha	um	asno	com	o	
qual	 ganhava	o	 sustento	para	 viver	 com	seus	 filhos.	O	mercador	 tinha	um	
filho	 que	 desejava	 sua	 morte,	 porque	 tinha	 inveja	 daquele	 asno.	

																																																													
159	Como	o	bispo	podia	ter	inveja	de	um	castelo	que	já	lhe	pertencia?	E	como	podia,	por	inveja,	desejar	
que	 fosse	 de	 outra	 pessoa,	 no	 caso	 seu	 sobrinho?	 A	 única	 explicação	 possível	 para	 essa	 aparente	
absurdidade	 é	 que	 o	 castelo	 pertencia	 à	 diocese	 e	 o	 bispo	 dele	 tinha	 somente	 o	 usufruto;	mas,	 por	
inveja,	desejava	que	aquele	patrimônio	eclesiástico	passasse	à	posse	de	sua	família.	Típica	tentação	de	
nepotismo.	
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Questionou-se	onde	existia	maior	grandeza:	na	continência	do	mercador	ou	
na	inveja	de	seu	filho.160	

		

Esse	 capítulo,	 embora	 longo,	 foi	 propositalmente	 transcrito	 na	 íntegra	 e	 sem	

interrupções	para	comentários,	para	poder	ser	apreciado	o	peculiaríssimo	estilo	do	seu	

autor.	Do	ponto	de	vista	da	psicologia	humana	e	até	mesmo	da	observação	sociológica	

do	seu	tempo,	é	sem	dúvida	digno	de	nota.	Mostra	que	Llull	conhecia	bem	as	pessoas,	

e	 os	 ambientes	 sociais	 de	 sua	 época,	 desde	 o	 das	 cortes	 reais	 até	 os	 da	 pequena	

burguesia	e	do	campesinato,	sem	omitir	os	ambientes	eclesiásticos.	A	todos	conhecia	e	

em	todos	eles	apontava	a	presença	da	inveja.	

	

Uma	amostra	figurativa	da	vida	de	corte,	que	Llull	tão	bem	conheceu	e	na	qual	

presumivelmente	deve	 ter	encontrado	não	poucos	 invejosos	em	sua	 longa	 trajetória	

existencial,	é	encontrada	no	opúsculo	que	escreveu,	sob	o	título	Llibre	de	 les	Bèsties.	

Foi	ele	inserido	no	corpo	do	Libre	de	meravelles,	embora	já	tivesse	sido	escrito	alguns	

anos	 antes,	 como	 obra	 autônoma.	 Trata-se	 de	 uma	 curiosíssima	 alegoria	 em	 que	

descreve	 a	 corte	 do	 rei	 Leão,	 cercado	 de	 animais	 que	 representam	e	 simbolizam	os	

vários	 tipos	 de	 áulicos	 que	 gravitam	 nas	 cortes	 em	 torno	 dos	 soberanos.	 Os	 usos	 e	

abusos,	os	costumes	e	os	vícios,	até	mesmo	as	fórmulas	de	tratamento	e	cortesia	dos	

palácios	reais	são	graciosamente	atribuídos	aos	personagens	figurantes.	Nem	a	pessoa	

do	 soberano,	 com	 suas	 fraquezas	 e	 quedas	morais	 (por	 exemplo,	 o	 adultério	 com	a	

bela	Dona	Leoparda,	a	mulher	do	seu	 leal	 servidor	Leopardo)	é	poupada.	Todos	 têm	

seus	vícios,	suas	fraquezas	e	suas	idiossincrasias	expostas	de	modo	vivo,	em	um	texto	

de	leitura	muito	agradável.		

	

A	 inveja,	 que	 tão	 assiduamente	 marca	 presença	 nas	 cortes	 dos	 grandes	 da	

terra,	é	claro	que	não	podia	estar	ausente	do	Llibre	de	les	Bèsties.	O	elefante	conta,	a	

certa	 altura,	 a	Dona	 Raposa,	 uma	 história	 acontecida	 não	 entre	 os	 animais,	mas	 na	

sociedade	dos	humanos,	de	um	monarca	que	tinha	dois	pajens,	um	dos	quais	invejava	

o	outro	e	 foi,	 por	 isso,	 castigado	exemplarmente.	Um	deles,	 certo	dia	notou	que	no	

manto	real,	confeccionado	com	alvíssima	seda,	ousara	pousar	uma	pulga;	aproximou-

																																																													
160	Neste	ponto	se	interrompe	o	relato	de	RAIMUNDO	LÚLIO.	Félix,	ou	O	Livro	das	Maravilhas.	Tradução	
de	Ricardo	da	Costa.	São	Paulo:	Editora	Escala,	2009,	p.	140-143.	



116	
	

se	com	respeito	do	monarca	e,	depois	de	ter	pedido	sua	licença,	livrou-o	da	incômoda	

companhia	do	inseto.	O	rei	achou	graça	no	episódio	e	recompensou	o	pajem	com	cem	

moedas.	 Outro	 pajem,	 com	 inveja	 do	 primeiro,	 quis	 repetir	 o	 feito	 e,	 de	 propósito,	

colocou	sobre	o	manto	real	um	enorme	piolho,	na	esperança	de	que,	sendo	o	piolho	

bem	 maior	 do	 que	 a	 pulga,	 a	 recompensa	 que	 receberia	 seria	 proporcionalmente	

maior.	Mas	o	tiro	 lhe	saiu	pela	culatra,	pois	quando	mostrou	ao	rei	o	enorme	piolho	

que	 estava	 sobre	 sua	 vestimenta,	 o	 rei	 se	 indignou	 por	 ele,	 pajem,	 ter	 sido	 tão	

desleixado	 a	 ponto	 de	 não	 ter	 antes	 tirado	 aquele	 bicho.	 E	 mandou	 dar-lhe	 cem	

chibatadas.161	

	

No	mesmo	opúsculo,	 são	ainda	narradas	as	 consequências	da	 inveja	da	Onça	

em	 relação	 ao	 Leopardo.	 Foram	 ambos	 os	 nobres	 felinos	 despachados	 como	

embaixadores,	 para	 visitar	 o	 rei	 dos	 homens.	 Levavam,	 como	 presentes	 do	 rei	 dos	

animais	para	o	seu	colega	humano,	o	Cão	e	o	Gato,	dois	animais	que	os	homens	muito	

apreciam.	Na	corte	dos	humanos,	depois	de	esperas	e	aventuras,	afinal	conseguiram	

os	mensageiros	ser	admitidos	à	presença	do	rei,	que	os	recebeu	de	modo	desigual:	

	

Quando	 os	 mensageiros	 estiveram	 diante	 do	 rei,	 ele	 honrou	 mais	 o	
Leopardo	 que	 a	 Onça,	 dirigindo-lhe	 um	 olhar	mais	 prazeroso	 e	 fazendo-o	
sentar	mais	próximo	de	si	que	a	Onça.	A	Onça	teve	inveja	disso	e	ficou	irada	
com	o	 rei,	 porque	 acreditava	 que	 ele	 a	 devia	 honrar	 tanto	 ou	mais	 que	 o	
Leopardo.162	

	

As	 consequências	 dessa	 inveja	 são	 expostas	 ao	 longo	 de	 vários	 capítulos.	

Enquanto	estavam	ausentes	os	dois	embaixadores,	Dona	Raposa,	que	não	gostava	do	

Leopardo,	 insinuara-se	 junto	 ao	 rei	 Leão	 e	 lhe	 facilitara	 o	 acesso	 a	 Dona	 Leoparda.	

Encantado	 com	 a	 beleza	 da	 felina,	 o	 rei	 a	 tomou	 como	 amante,	 coisa	 que	 logo	 se	

espalhou	nos	mexericos	da	corte	e	acabou	por	chegar	aos	ouvidos	do	marido	traído.	

Este,	quando	tomou	conhecimento	da	traição	que	lhe	fazia	o	soberano	ao	qual	sempre	

servira	com	lealdade,	indignou-se,	acusou-o	de	traição	e	o	desafiou	para	um	duelo.	Um	

rei,	entretanto,	somente	poderia	aceitar	combate	singular	com	outro	rei,	de	modo	que	

foi	preciso	que	outro	animal	representasse,	no	duelo,	a	pessoa	do	rei.	Apresentou-se	a	
																																																													

161	RAIMUNDO	LÚLIO.	Livro	das	Bestas.	Tradução	de	Ricardo	da	Costa	e	Grupo	de	Pesquisas	Medievais	
da	UFES	I.	São	Paulo:	Escala,	2006,	p.	48.			
162	Op.	cit.,	p.	70.	
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Onça,	movida	pela	inveja	que	desde	o	episódio	da	audiência	com	o	rei	dos	homens	a	

atormentava.	Fez-se	o	combate,	o	Leopardo	matou	a	Onça,	mas	ficou	extenuado	com	

o	esforço	da	luta.	Ao	final,	o	rei,	traiçoeiramente	atacou	o	Leopardo,	que	já	não	teve	

forças	para	resistir	e	morreu.	O	Leão,	porém,	também	se	viu	castigado	pela	vilania	que	

cometera,	 pois	 perdeu	 a	 sabedoria	 e	 a	 sutileza	 de	 espírito,	 atributos	 próprios	 dos	

monarcas:	 “Depois	de	o	Leão	 ter	pecado	e	matado	o	Leopardo,	não	 teve	mais	 tanta	

sutileza	nem	engenho	como	tivera	antes...”163	

	

Todos	 esses	 acontecimentos,	 narrados	 no	 mundo	 da	 alegoria,	 não	 podiam	

deixar	 de	 ser	 aplicados,	 no	 tempo	 em	 que	 foram	 escritos,	 a	 personagens	 reais,	 no	

duplo	sentido	do	termo:	reais	porque	realmente	existentes	e	reais	porque	se	referiam	

a	reis	de	verdade.164		

	

Outra	obra	em	que	Llull	trata	da	inveja	é	o	Llibre	Dels	Mil	Proverbis,	escrito	em	

1302.	Nele,	um	dos	capítulos	trata	desse	vício	capital:	

	

XLVI.	Da	Inveja	
	
1.	Através	da	inveja	desejas	o	que	não	podes	ter.		
2.	A	inveja	e	a	ociosidade	são	irmãs.		
3.	A	inveja	é	o	maior	tormento	contra	a	justiça,	a	graça	e	a	caridade.		
4.	Quem	tem	inveja	blasfema	a	Deus	pelo	que	Ele	lhe	dá.		
5.	A	inveja	deseja	ser	rica	sem	bondade.		
6.	Pela	inveja	o	homem	rico	e	o	homem	pobre	são	inimigos.		
7.	A	inveja	não	dá	de	graça.		
8.	A	inveja	não	partilha	e	deseja	ter	tudo.		
9.	Não	fales	de	tuas	riquezas	com	o	homem	invejoso.		
10.	O	homem	invejoso	vai	com	um	pé	ao	orgulho	e	com	o	outro	à	falsidade.		
11.	Não	confies	no	homem	invejoso.		
12.	O	invejoso	blasfema	o	que	deseja.		
13.	O	invejoso	engana	com	lágrimas	e	risos.		
14.	O	invejoso	não	tem	esperança	em	Deus.		
15.	O	invejoso	não	deseja	a	outra	vida.		
16.	A	inveja	mata	sempre	o	invejoso.		
17.	O	invejoso	dá	conselho	a	quem	não	lhe	pede.		

																																																													
163	Op.	cit.,	p.	78.	
164	A	obra	pode	ter	tido	caráter	pedagógico,	como	realça	o	texto	introdutório	da	edição	aqui	utilizada,	
assinado	 por	 Esteve	 Jaulent:	 “Talvez	 a	 intenção	 inicial	 de	 Lúlio	 fosse	 escrever	 um	 manual	 para	 os	
príncipes,	que	resumisse	as	qualidades	que	o	governante	deve	possuir,	e	as	precauções	que	deve	tomar,	
para	exercer	com	sucesso	o	seu	poder.	As	palavras	com	que	o	 livro	termina	permitem	esta	suposição:	
`Assim	acaba	o	Livro	das	Bestas,	que	Félix	levou	ao	Rei.´A	crítica	concorda	em	que	este	Rei	é	Felipe	IV	da	
França,	para	que	ele,	olhando	o	que	fazem	os	animais,	visse	como	deve	reinar	e	como	pode	guardar-se	
dos	maus	conselhos	e	dos	homens	falsos.”	(op.	cit.,	p.	12-13)		
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18.	Não	confies	teus	bens	ao	invejoso.		
19.	O	invejoso	não	ama	tanto	o	homem	quanto	aquilo	que	o	homem	ama.		
20.	O	invejoso	ama	mais	o	que	não	tem	do	que	o	que	tem.165	

	
São	 provérbios	 curtos	 e	 densos,	 que	 revelam	 a	 riqueza	 das	 observações	

psicológicas	 de	 seu	 autor.	 Cada	 um	 deles	 poderia	 ser	 comentado,	 desdobrado	 e	

exemplificado	ad	infinitum.	Poderiam	constituir	títulos	para	capítulos	de	uma	obra	de	

fôlego,	sobre	a	inveja.	Não	é	necessário	nem	conveniente	nos	estendermos	sobre	eles	

na	 presente	 tese.	 As	 citações	 aqui	 feitas	 são	 mais	 do	 que	 suficientes	 para	 se	

compreender	 como	 Llull	 concebia	 a	 inveja.	 A	 concepção	 luliana	 da	 inveja	 em	 nada	

contradiz	a	visão	 tomista	e	a	 tradicional,	e	seus	 fundamentos	 teológicos	e	 filosóficos	

são	 os	mesmos;	mas	 se	mostra	muito	mais	 voltada	 para	 prática,	 para	 a	 observação	

concreta	dos	 indivíduos	e	das	situações	concretas;	e	 se	exprime	em	 linguagem	e	em	

estilos	adequados	a	atingir	um	número	muito	maior	de	pessoas,	da	sociedade	leiga,	e	

não	 apenas	 estudiosos	 ou	 religiosos.	 Nesse	 sentido,	 Llull	 completa	 e	 enriquece	 o	

ensinamento	anterior.		

	

6.		A	inveja	nas	representações	artísticas	da	época		

	

Vejamos	agora	algumas	imagens	de	como	a	arte	da	época	em	que	foi	escrita	a	

novela	 Curial	 e	 Guelfa	 via,	 considerava	 e	 representava	 a	 inveja.	 Existem	 numerosas	

representações	 da	 inveja	 na	 arte	 da	 Idade	 Média	 e	 do	 Renascimento.	 Todas	 elas	

exprimem,	de	algum	modo,	a	doutrina	dos	pecados	ou	vícios	capitais.		

	

Na	 Idade	Média,	 muitas	 vezes,	 a	 inveja	 foi	 representada	 como	 um	 ramo	 da	

Árvore	dos	Vícios,	à	qual	se	opunha	antiteticamente	uma	Árvore	das	Virtudes.	A	Árvore	

dos	Vícios	 tinha	como	 tronco	o	orgulho,	 enquanto	a	Árvore	das	Virtudes	 tinha	como	

tronco	o	Amor,	quer	dizer,	a	Caridade.	

	

	

	

																																																													
165	 RAIMUNDO	 LÚLIO.	O	 Livro	 dos	Mil	 Provérbios.	 Tradução	 de	 Ricardo	 da	 Costa.	 São	 Paulo:	 Editora	
Escala,	2007,	p.	127-128.	
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Figura	1	

	

	

“A	Árvore	dos	Vícios”.	Liber	Floridus	(1120),	de	Lambert	de	Saint-Omer.	

Manuscrito	de	1460,	folio	185v,	Koninklijke	Bibliotheek.	
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Um	exemplo	entre	muitos	de	uma	tal	representação	imagética	da	inveja	pode	

ser	 encontrado	 na	 Figura	 1,	 a	Árvore	 dos	 Vícios,	 de	 um	manuscrito	 de	 1460	 que	 se	

encontra	 na	 Koninklijke	 Bibliotheek	 (Biblioteca	Nacional	 da	 Holanda)	 e	 que,	 por	 sua	

vez,	reproduz	o	texto	e	ilustra	o	Liber	Floridus,	de	Lambert	de	Saint-Omer	(séc.	XII).	A	

árvore	 representada	 é	 uma	 “ficulnia”	 (figueira)	 que	 se	 abre	 em	 sete	 galhos	

correspondentes	aos	sete	vícios	ou	pecados	capitais.	Um	dos	galhos,	situado	na	parte	

inferior	da	imagem	e	com	seu	fruto	a	ultrapassar	(para	baixo)	a	bordadura	vermelha	da	

página,	 representa	 a	 Inveja,	 com	 uma	 frase	 latina	 explicativa:	 “Invidia	 homicidium	

perditionem	 fraudem	 inconstantiam	 timorem	 cordis	 generat”	 (A	 inveja	 gera	 o	

homicídio,	a	perdição,	a	fraude,	a	inconstância	e	o	temor	de	coração).		

	

Por	vezes,	tanto	na	Idade	Média	quanto	no	Renascimento,	a	representação	da	

inveja	se	dava	por	meio	da	chamada	“cavalgata	dos	vícios”,	sequência	de	sete	figuras,	

cada	uma	das	quais	alusivas	a	um	dos	vícios	capitais,	tendo	como	característica	que	em	

todas	aparecia	uma	pessoa	montada	num	animal,	que	podia	 ser	um	cavalo,	um	cão,	

uma	 fera,	 ou	 uma	 figura	mitológica.	 A	montaria,	 em	 via	 de	 regra,	 continha	 alguma	

referência	 simbólica	 ao	pecado	 focalizado	no	quadro.	A	 própria	 ideia	 de	 “cavalgata”	

parecia	aludir	à	dinâmica	e	à	velocidade	que	têm	os	vícios	capitais	nas	almas	que	se	

submetem	ao	seu	império.	

	

Entre	 os	 numerosíssimos	 exemplos	 disponíveis,	 veja-se	 o	 Livro	 de	 Horas	

pintado,	bem	no	 início	de	sua	carreira,	por	Robinet	Testard,	mestre	 iluminurista	que	

durante	 60	 anos	 (1471-1531)	 produziu	 obras	 de	 grande	 valor	 artístico	 consideradas	

representativas	 de	 sua	 época.	 O	 Livro	 de	 Horas	 do	 qual	 é	 extraída	 a	 Figura	 2	 foi	

composto	em	Poitiers,	por	volta	de	1475,	e	se	encontra	presentemente	em	Nova	York	

(The	 Morgan	 Lybrary	 &	 Museum,	 Ms.	 1001).	 Contém	 o	 Ofício	 de	 Horas	 da	 Virgem	

Maria,	o	Ofício	de	Defuntos,	calendários	e	ladainhas,	além	de	uma	série	dedicada	aos	

sete	pecados	capitais,	composta	para	ilustrar	os	sete	Salmos	Penitenciais.	
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																																																		Figura	2	

															

	
Livro	de	Horas	(c.	1475)	de	Robinet	Testard	(França,	149x107mm,	M.	1001,	fl.	86,	

detalhe)	
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Os	sete	vícios	são	representados	em	outras	tantas	iluminuras,	cada	uma	delas	

dividida	ao	meio,	tendo	na	parte	superior	uma	pessoa	montada	e,	na	parte	de	baixo,	

um	demônio	tentador	e	uma	cena	da	vida	quotidiana,	na	qual	é	retratada,	por	vezes	

de	 modo	 caricato,	 a	 prática	 do	 respectivo	 vício.	 No	 caso	 concreto	 da	 inveja,	 o	

cavaleiro,	com	aspecto	amargurado	e	triste,	leva	uma	flâmula	com	o	nome	de	seu	vício	

(Envie)	atada	nos	cabelos	e	monta	um	cavalo,	que	controla	pelas	 rédeas	com	a	mão	

esquerda,	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 conduz,	 com	 a	 mão	 direita,	 uma	 ave.	 A	 posição	 do	

cavaleiro	 é	 tipicamente	 a	 de	 um	 falcoeiro,	 caçador	 que	 leva	 no	 braço	 uma	 ave	 de	

rapina	amestrada	para	a	caça.	Entretanto,	não	é	um	falcão,	um	açor	ou	um	milhafre	

que	ele	segura,	mas	o	que	tem	na	mão	é	uma	pega,	ave	do	gênero	Pica,	aparentada	

com	 os	 corvos,	 de	 coloração	 escura	 no	 dorso	 e	 com	 os	 flancos	 e	 o	 abdome	 claros.	

Atente-se	ao	simbolismo:	na	tradição	cultural	europeia,	a	pega	não	é	uma	ave	nobre,	

mas	 é	 um	pássaro	 barulhento	 e	 que	 tem	a	má	 fama	de	 roubar	 objetos	 brilhantes	 e	

vistosos,	de	onde	as	expressões	francesas	“bavard	comme	une	pie”	e	“voleur	comme	

une	 pie”.	 Dentro	 dessa	 tradição	 cultural,	 compreende-se	 que	 o	 cavaleiro	 se	 deixe	

instrumentalizar	 por	 boateiros	 e	 ladrões	 da	 boa	 reputação	 alheia,	 como	 são	 de	

ordinário	os	 invejosos,	ou	que	ele	próprio	seja	boateiro	e	 ladrão	da	alheia	boa	fama.	

Compreende-se	 também	 que	 ele	 caminhe	 sobre	 um	 solo	 pedregoso,	 estéril	 e	

improdutivo,	bem	diverso	da	área	coberta	de	vegetação	que	figura	em	segundo	plano	

e	 do	 arvoredo	 avistado	 mais	 no	 fundo	 da	 cena.	 A	 inveja	 é,	 por	 sua	 natureza,	

esterilizadora,	 porque	 estiola	 e	mata	 as	 potencialidades	 da	 alma,	 porque	 impede	 os	

lados	 melhores	 das	 pessoas	 de	 desabrocharem	 e	 produzirem	 bons	 frutos.		

Compreende-se	 também	a	 fisionomia	 profundamente	melancólica	 do	 cavaleiro,	 pois	

nada	 se	opõe	 tanto	à	 alegria	 como	a	 atitude	 recalcada,	 ressentida	e	 amargurada	do	

invejoso.		

	

A	 parte	 de	 baixo	 da	 iluminura	 mostra	 uma	 representação	 bem	 concreta	 da	

inveja.	Um	gordo	burguês	tem	diante	de	si	uma	volumosa	quantidade	de	moedas	de	

ouro,	 enquanto	 outro,	 ao	 seu	 lado,	 parece	 dirigir-lhe	 a	 palavra,	 talvez	 para	 propor	

algum	negócio	ou	fazer	alguma	solicitação.	Ao	fundo,	dois	outros	homens,	em	atitude	

furtiva	e	um	tanto	suspeita	–	um	deles	tem	o	olhar	velado	por	um	gorro	e	o	outro	se	

disfarça	 por	 trás	 da	 corcunda	 do	 primeiro	 –	 contemplam	 a	 cena	 imbuídos	 de	
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sentimento	de	inveja,	em	relação	ao	argentário,	e	talvez	também	em	relação	ao	que,	

mais	hábil	do	que	eles,	conseguiu	conversar	com	o	rico	mercador	e	com	ele	entabular	

negociações.	 No	 centro	 da	 cena,	 outro	 grupo	 de	 homens	 de	 menor	 estatura	 (e	

portanto,	 simbolicamente,	 de	 menor	 importância	 social	 e	 econômica),	 murmuram	

entre	si,	provavelmente	a	falar	mal	do	burguês	rico,	que	apontam	a	dedo.	Dois	deles	

portam	bolsinhas	com	seu	próprio	dinheiro,	de	modo	que	fica	 insinuado	se	tratarem	

de	pequenos	burgueses	a	invejar	e	criticar	o	colega	bem	sucedido.	

	

No	lado	esquerdo,	um	grande	e	vistoso	demônio	parece,	à	distância,	comandar	

toda	a	cena.	É	a	maior	e	a	mais	importante	das	figuras	do	quadro.	Parece	esboçar	um	

riso	sardônico	e	zombeteiro.	Traz,	amarrada	à	cauda,	uma	faixa	com	seu	nome	escrito:	

Bellezebuth.	 	 Esse	é	um	dos	poucos	demônios	nominalmente	 referidos	na	Bíblia.	No	

Livro	 Segundo	 dos	 Reis,	 é	 o	 nome	 do	 deus	 de	 Acaron,	 que	 o	 rei	 Acazias,	 de	 Israel,	

acometido	por	uma	doença,	mandou	consultar	para	 saber	 se	 recuperaria	a	 saúde.	O	

profeta	Elias	o	censurou	severamente	por	sua	 infidelidade,	pois	em	lugar	de	recorrer	

ao	 Senhor	 Deus	 de	 Israel	 recorria	 a	 um	 deus	 falso	 e	 estrangeiro,	 venerado	 pelos	

filisteus,	tradicionais	inimigos	de	Israel,	e	lhe	profetiza	como	castigo	a	morte	próxima	–	

o	que	de	fato	ocorreu.	O	fato	é	narrado	em	2Rg	1,1-17.	

	

O	nome	desse	deus	mitológico	passou	a	designar,	na	tradição	hebraica,	um	dos	

principais	 demônios,	 como	 se	 verifica	 no	 Novo	 Testamento,	 nos	 três	 Evangelhos	

Sinóticos.	 Em	 Mt	 12,24-28,	 Mc	 3,22-26	 e	 Lc	 11,14-20	 reaparece	 o	 mesmo	 nome	

Belzebut,	 na	 boca	 dos	 fariseus	 que	 acusam	 Jesus	 Cristo	 de	 expulsar	 demônios	 pela	

virtude	 de	 Belzebut,	 o	 príncipe	 de	 todos	 os	 demônios.	 Jesus	 Cristo	 lhes	 responde	

apontando	 a	 contradição:	 desde	 quando	 o	 reino	 do	 diabo	 estaria	 dividido	 contra	 si	

mesmo,	para	que	fosse	possível	expulsar	um	demônio	pelo	poder	de	outro	demônio?		

	

Entre	a	parte	de	cima	e	a	de	baixo,	veem-se	escritas	algumas	palavras	latinas:	

“Beati	quorum	remissae	sunt	 iniquitates	et...”	São	as	palavras	 iniciais	do	Salmo	31,	o	

segundo	 dos	 sete	 Salmos	 Penitenciais:	 “Bem-aventurados	 aqueles	 cujas	 iniquidades	

foram	 perdoadas	 e	 (cujos	 pecados	 foram	 apagados)”.	 Essas	mesmas	 palavras	 foram	

repetidas	na	Epístola	aos	Romanos	(4,7).	
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Ainda	na	Idade	Média	começaram	a	surgir	representações	antropomórficas	que	

personificavam	 a	 Inveja,	 ou	 mostravam	 pessoas	 por	 ela	 vitimadas	 –	 pessoas	 vivas,	

pessoas	 no	 Inferno,	 todas	 a	 padecer	 os	 tormentos	 especificamente	 reservados	 aos	

invejosos	nesta	vida	 terrena	e	post	mortem.	No	Renascimento,	essas	 representações	

antropomórficas	 acentuaram-se	 a	 ponto	 de	 se	 terem	 tornado	 quase	 exclusivas.	

Passemos	a	ver	alguns	exemplos	de	representação	antropomórfica	da	Inveja.		

	

Em	 primeiro	 lugar,	 reproduz-se	 aqui	 a	 figura	 da	 Inveja	 pintada	 por	 Giotto	 di	

Bondone	(c.	1266-1337)	na	Cappela	Scrovegni	(ou	Cappela	Arena),	em	Pádua.	Trata-se	

de	obra	perfeitamente	documentada,	com	autenticidade	indiscutível.166	

	

Figura	3	

	
A	Inveja	(1306),	de	Giotto	di	Bondone	(c.	1266-1337).	Cappela	Scrovegni	(ou	

Cappela	Arena),	Pádua,	120	x	55cm.	

																																																													
166	KIDSON,	Peter.	O	Mundo	da	Arte:	Mundo	Medieval.	Rio	de	Janeiro:	Encyclopaedia	Britannica	do	Brasil	
Publicações,	1979,	p.	164-165.	
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Embora	 cronologicamente	 bem	 anterior	 ao	 redator	 de	 Curial	 e	 Guelfa,	 essa	

representação	 é	 bastante	 sugestiva	 e	 digna	 de	 ser	 incluída	 neste	 estudo.	 A	 inveja	

aparece	antropomorficamente	como	uma	velha	mulher,	com	o	rosto	tão	engrovinhado	

e	marcado	por	bexigas	que	parece	até	coberto	de	barbas;	a	 imagem	de	uma	mulher	

barbada	pode	significar,	simbolicamente,	que	a	inveja	não	é	privativa	de	nenhum	dos	

sexos,	mas	a	ambos	atinge	por	igual.	A	mulher	tem	chifres,	como	um	diabo,	e	imensas	

orelhas	–	já	que	o	invejoso	está	sempre	atento	e	pronto	a	ouvir	tudo	quanto	nutre	e	

alimenta	sua	paixão;	uma	serpente	lhe	sai	boca	afora	à	maneira	de	uma	imensa	língua,	

voltando-se	 contra	 ela	 própria	 e	 picando-o	 na	 testa,	 de	 modo	 que	 o	 invejoso	 é	 a	

principal	 vítima	 de	 si	 mesmo;	 tem	 os	 olhos	 vendados,	 para	 indicar	 a	 cegueira,	 que	

impede	o	invejoso	de	ver	com	objetividade	a	realidade	das	coisas	e	das	pessoas	entre	

as	quais	vive;	 tem	a	mão	direita	 levantada,	 insinuando	que	o	 invejoso	é	ativo	e	está	

sempre	cheio	de	iniciativas	para	prejudicar	aqueles	a	quem	inveja	e	aos	quais	deseja	o	

mal;	também	parece	estar,	com	a	mão,	arranhando	a	honra	e	a	boa	reputação	alheias;	

na	mão	esquerda,	segura	com	sofreguidão	uma	bolsa,	 indicativa	da	profunda	 ligação	

que	têm	a	 inveja	e	a	cobiça	dos	bens	materiais	e,	ao	mesmo	tempo,	mostra	como	a	

inveja	é	intimamente	relacionada	com	a	avareza,	outro	pecado	capital;	e,	por	fim,	está	

sobre	 uma	 fogueira	 ardente,	 mostrando	 que	 a	 paixão	 o	 devora	 e	 abrasa,	

transformando	sua	vida	num	inferno,	prenunciativo	do	castigo	que	lhe	está	reservado	

na	 Eternidade.	 Nesse	 afresco,	 Giotto	 soube	 retratar,	 com	 gênio,	 todo	 o	 horror	 da	

inveja,	vício	que	avilta	e	atormenta	quem	se	entrega	a	ele.167	

																																																													
167	 Cf.	 PISANI,	 G.	 I	 volti	 segreti	 di	 Giotto.	 Le	 rivelazioni	 della	 cappella	 degli	 Scrovegni.	 Milão:	 2008;	
SELVATICO,	Pietro	Estense.	Sulla	Cappellina	degli	Scrovegni	nell´Arena	di	Padova	e	sui	 freschi	di	Giotto	
In:	essa	dipinti	–	Osservazioni	di.	Pádua:	Tip.	Della	Minerva,	1836.	O	extremo	realismo	dessas	pinturas	
paduanas	 de	 Giotto	 foi	 destacado	 por	 Ernst	 Hans	 GOMBRICH	 em	A	História	 da	 Arte	 (Rio	 de	 Janeiro:	
Zahar	Editores,	4ª.	ed.,	1985,	p.	150-154).	No	que	diz	respeito	à	realística	representação	da	inveja,	um	
pormenor	(a	serpente	que	sai	da	boca)	especialmente	impressionaria,	séculos	depois,	o	escritor	Marcel	
Proust	(1871-1922).	Seu	texto,	a	esse	respeito,	é	antológico:	“A	Inveja,	essa,	já	tinha	mais	expressão	de	
inveja.	Mas	também	nesse	afresco	o	símbolo	ocupa	tanto	espaço	e	é	 representado	como	tão	real,	 tão	
grossa	é	a	serpente	que	silva	nos	lábios	da	Inveja,	tão	completamente	lhe	enche	a	boa	escancarada	que	
os	músculos	de	seu	rosto	estão	distendidos	pelo	esforço	de	contê-la,	como	os	de	uma	criança	a	soprar	
um	balão,	 e	 a	atenção	da	 Inveja,	 e	 a	nossa	 igualmente,	 concentrada	de	 todo	na	ação	de	 seus	 lábios,	
quase	que	não	tem	tempo	de	entregar-se	a	pensamentos	invejosos.	(...)	aquela	Inveja	que	mais	parecia	
uma	ilustração	de	livro	de	medicina	para	mostrar	a	compressão	da	glote	ou	da	campainha	por	um	tumor	
de	 língua	 ou	 pela	 introdução	 do	 instrumento	 operatório	 (...)	 Mais	 tarde,	 porém,	 compreendi	 que	 a	
estranheza	 impressionante,	a	beleza	especial	daqueles	afrescos,	provinha	do	considerável	 lugar	que	ali	
ocupava	 o	 símbolo,	 e	 o	 fato	 de	 estar	 ele	 representado	 não	 como	 um	 símbolo,	 pois	 o	 pensamento	
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																																																Figura	4	

	

	

“O	Orgulho	e	a	Inveja”.	British	Library	MS	Yates	Thompson	3,	c.	1440-1450.	

																																																																																																																																																																																			
simbolizado	não	se	achava	expresso,	mas	sim	como	real,	como	efetivamente	sofrido	ou	materialmente	
manejado,	 dá	 à	 significação	 da	 obra	 qualquer	 coisa	 de	 mais	 literal	 e	 preciso,	 e	 a	 seu	 ensinamento	
qualquer	 coisa	 de	mais	 concreto	 e	 incisivo”	 (PROUST,	Marcel.	Em	 busca	 do	 tempo	 perdido,	 vol.	 I,	 No	
caminho	 de	 Swann.	 São	 Paulo:	 Globo,	 2006).	 Sobre	 o	 papel	 de	 Giotto	 na	 História	 da	 Arte,	 enquanto	
sintetizador	 de	 técnicas	 e	 estilos	 do	 passado	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 inovador	 e	 precursor	 dos	
desenvolvimentos	 artísticos	 que	 viriam	mais	 tarde,	 ver	 FAURE,	 Élie.	Histoire	 de	 l´Art:	 L´Art	Médiéval.	
Paris:	Les	Éditions	Les	Crès	et	Cie.,	1926,	p.	373-387;	sobre	a	influência	exercida	por	Giotto	nos	artistas	
dos	 séculos	 que	 se	 lhe	 seguiram,	 ver,	 do	mesmo	autor,	 	Histoire	 de	 l´Art:	 L´Art	 Renaissant.	 Paris:	 Les	
Éditions	Les	Crès	et	Cie.,	1926,	p.	3,	8,	10	et	passim.	
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Outra	representação	antropomórfica	da	Inveja	é	a	da	Figura	4,	encontrada	no	

manuscrito	quatrocentista	The	Dunois	Hours	(Paris,	c.	1440-1450,	British	Library,	Yates	

Thompson	3,	fol.	159r).	Nele,	a	inveja	é	apresentada	como	uma	dama	vestida	de	azul,	

sentada	sobre	um	lobo	e	com	uma	espada	na	mão.	Seu	aspecto	é	discreto.	Não	porta	

joias	 nem	 adornos.	 A	 seu	 lado,	 também	 antropomorficamente	 representado,	 o	

orgulho.	 É	 um	 rei	 sentado	 sobre	 um	 leão,	 também	 com	 uma	 espada	 na	mão.	 Suas	

vestes,	de	púrpura	(cor	imperial),	são	pomposas.	Está	coroado,	e	com	um	colar	cheio	

de	pedrarias.	Os	 dois	 animais	 simbolizam,	 cada	qual	 a	 seu	modo,	 a	 ferocidade,	 e	 as	

espadas	que	os	dois	personagens	brandem	também	remetem	às	ideias	da	violência	e	

da	crueldade.	A	posição	do	pescoço	do	rei	indica	o	desprezo	profundo	que	o	orgulhoso	

sente	 pelos	 outros;	 os	 trajes	 discretos	 e	 a	 aparência	 recatada	 da	 figura	 feminina	

parecem	sugerir	 a	 falsa	modéstia	e	a	hipocrisia	que,	muitas	 vezes,	 são	atributos	dos	

invejosos.	É	de	notar	que	o	invejoso	não	olha	de	frente,	mas	de	soslaio,	característica	

de	seu	olhar	maldoso	e	mal-intencionado.	

	

Focalizemos	agora	outra	forma	representação	iconográfica	da	inveja,	não	mais	

antropomórfica,	 mas	 enquanto	 prática	 da	 vida	 quotidiana,	 de	 autoria	 do	 artista	

flamengo	Hieronymus	Bosch	(1450-1516).168	Bosch	pintou	“Os	sete	pecados	capitais	e	

as	últimas	quatro	coisas”	por	volta	de	1500,	quando	estava	em	plena	maturidade	e	no	

auge	da	sua	criatividade.	É	uma	obra	que	se	tornou	muito	famosa	porque	o	rei	Felipe	II	

(1527-1598),	que	era	admirador	do	artista,	a	adquiriu	e	a	quis	colocar	nos	aposentos	

reais	 do	 Escorial,	 para	 tê-la	 continuamente	 diante	 dos	 olhos,	 como	 objeto	 de	

meditação	diária.	

	

																																																													
168	 Talvez	 nenhum	 outro	 artista	 do	 passado	 tenha	 sido	 objeto	 de	 tanta	 curiosidade	 e	 tantos	 estudos	
psicológicos	e	até	psicanalíticos	como	Bosch,	que	viveu	em	pleno	Renascimento,	mas	em	cuja	obra	se	
notam	 traços	 do	 mais	 puro	 espirito	 medieval,	 a	 par	 de	 surpreendentes	 manifestações	 de	 um	
surrealismo	muito	precursor	 do	que	 somente	 séculos	 depois	 se	 conheceria	 como	 tal.	 Ver,	 a	 respeito,	
HOFSTÄTTER,	Hans	H.	La	Fin	du	Moyen	Âge.	Collection	L´Art	du	Monde.	Lausanne:	Éditions	Rencontre,	
1970,	p.	231-237.	
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Figura	5	

	
Os	sete	pecados	capitais	e	as	últimas	quatro	coisas	(c.	1500).	Hieronymus	Bosch	

(c.	1450-1516).	Óleo	na	madeira,	120	x	150cm,	Museu	do	Prado,	Madri.	

	

É	 constituída	 por	 cinco	medalhões,	 dos	 quais	 o	 central	 e	maior	 representa	 o	

olho	 de	 Deus,	 que	 tudo	 vê,	 com	 a	 inscrição	 latina	 “CAVE	 CAVE	 DOMINUS	 VIDET”	

(Presta	 muita	 atenção,	 pois	 o	 Senhor	 te	 vê).	 Em	 torno	 da	 pupila,	 na	 íris,	 estão	

distribuídos	 em	 quadros	 menores	 os	 sete	 pecados	 capitais	 (Ira,	 Vaidade,	 Luxúria,	

Preguiça,	 Gula,	 Avareza	 e	 Inveja).	 Nos	 medalhões	 dos	 quatro	 ângulos,	 figuram	 os	

quatro	Novíssimos,	 ou	 seja,	 as	 últimas	 coisas	 que	 com	certeza	 estão	no	 caminho	da	

passagem	de	 cada	 homem	pela	 terra:	 a	Morte,	 o	 Juízo,	 o	 Inferno	 e	 o	 Paraíso.	 Duas	

faixas,	uma	no	alto,	outra	em	baixo,	reproduzem,	no	latim	da	Vulgata,	textos	bíblicos	

extraídos	 do	 Deuteronômio	 e	 alusivos	 aos	 Novíssimos:	 “Gens	 absque	 consilio	 est	 et	

sine	prudentia.	Utinam	saperent	et	 intellegerent	haec	ac	novissima	sua	providerent!”	
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(São	pessoas	desprovidas	de	discernimento	e	sem	prudência.	Oxalá	tivessem	sabedoria	

e	entendessem	o	fim	que	os	espera,	Dt	32,	28-29)	e	“Abscondam	faciem	meam	ab	eis	

et	considerabo	novissima	eorum”	(Esconderei	deles	a	minha	face	e	considerarei	o	fim	

que	terão,	Dt	32,	20).	

	

Concentremo-nos	agora	no	detalhe	de	uma	das	representações	que	cercam	o	

olho	central,	dedicada	à	Inveja.	

	

Figura	6	

	

	
Os	sete	pecados	capitais	e	as	últimas	quatro	coisas	(detalhe,	c.	1500).	

Hieronymus	Bosch	(c.	1450-1516).	Óleo	na	madeira,	120	x	150cm,		

Museu	do	Prado,	Madri.	

	

No	lado	esquerdo,	vemos	um	homem	ainda	moço	que	oferece	uma	flor	a	uma	

jovem,	que	está	numa	janela.	A	jovem,	em	vez	de	olhar	o	presente	que	lhe	está	sendo	

oferecido,	ou	mirar	a	quem	o	oferecia,	parece	ter	os	olhos	fixados	na	bolsa	de	dinheiro	

que	o	ofertante	leva	à	cintura.	Na	janela	ao	lado,	mais	no	centro	da	cena,	um	homem,	

aparentemente	um	rico	burguês,	contempla	com	inveja	um	nobre	elegante,	cavaleiro	
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reconhecível	 pelas	 esporas,	 que	 leva	 consigo	 uma	 ave	 de	 caça	 e	 junto	 ao	 qual	 um	

plebeu,	possivelmente	colocado	ao	seu	serviço,	caminha	carregando	um	pesado	fardo.	

	

Ao	 lado	do	burguês,	 sua	esposa	olha	para	 fora	com	olhar	enviesado	e	parece	

trocar	com	o	marido	comentários	malevolentes	sobre	a	vida	alheia,	talvez	criticando	o	

nobre,	talvez	falando	sobre	o	jovem	que,	na	janela	ao	lado,	corteja	a	filha	do	casal.	Na	

iconografia,	 o	 olhar	 de	 lado,	 enviesado,	 é	 sinal	 indicativo	 de	 inveja.	 Nota-se	 –	 pela	

ampliação	fotográfica	do	pormenor	–	que	o	plebeu,	sob	o	fardo,	também	olha	de	lado,	

como	que	manifestando	 inveja	das	pessoas	pelas	quais	acabou	de	passar,	e	o	nobre,	

igualmente,	parece	 ter	o	 rosto	 também	virado,	possivelmente	 invejando	a	opulência	

do	burguês,	ou	a	juventude	do	rapaz	que	corteja	a	moça.	

	

O	elemento	mais	curioso	da	cena	é	o	conjunto	dos	dois	cães,	que	têm	cada	qual	

um	osso	à	sua	frente,	à	sua	disposição,	mas	em	vez	de	se	contentarem	ambos	com	o	

que	 lhes	pertence,	preferem	olhar	 invejosamente	o	outro	osso,	que	está	na	mão	do	

burguês.	É	característica	do	 invejoso	atormentar-se	por	não	ter	um	bem	alheio	e	ser	

incapaz	de	fruir	o	bem	que	já	está	ao	seu	alcance.	Terá	significado	o	fato	de	o	burguês	

ter	na	mão	um	osso?	Significará	que	se	trata	de	um	agiota,	acostumado	a	roer	até	os	

ossos	dos	infelizes	que	explora?	

	

A	 intenção	do	pintor	parece	 ter	sido	mostrar	como	a	 inveja	permeia	 todas	as	

relações	sociais,	abrangendo	homens	e	mulheres	de	todas	as	condições...	e	chega	até	

mesmo	aos	animais.169	

	

																																																													
169	Ver,	a	respeito	dessa	obra,	NOVELLINO,	Michele.	Sognando	con	Bosch.	Gli	incubi,	i	peccati	capitali	e	il	
luciferino	dell´uomo.	Roma:	Franco	Angeli,	2013,	p.	59.	Ver	também	SCQUIZATTO,	Paolo.	L´inganno	delle	
illusioni	–	I	sette	vizi	capitali	tra	spiritualità	e	psicologia.	Cantalupa	(Turim):	Effatà	Editrice,	2010	pp.	219-
238.	 Nesta	 última	 obra,	 o	 organizador	 e	 coautor	 faz	 uma	 interessante	 aproximação	 entre	 as	 duas	
representações	da	inveja,	a	de	Giotto,	na	Cappela	Scrovegni,	e	a	de	Bosch	(ver	especialmente	pp.	214-
215).	 Tem	 também	 interesse	 muito	 assinalado,	 no	 mesmo	 livro,	 o	 capítulo	 Il	 potenziale	 distruttivo	
dell´invidia	(pp.	239-252),	assinado	por	Enrica	FUSARO.	O	caráter	brincalhão	e	bem	humorado	de	Bosh,	
e	 ao	mesmo	 tempo	 seu	marcado	 realismo	 e	 seu	 acurado	 senso	 de	 observação	 é	 acentuado	 por	 Élie	
FAURE:	 “Bosch,	 cuja	 verve	 brincalhona	 mal	 disfarça	 um	 senso	 profundo	 e	 familiar	 da	 boa	 terra	
camponesa,	com	colheitas,	ceifaduras,	semeaduras	e	labores”	(Histoire	de	l´Art:	L´Art	Renaissant,	p.	3,	8,	
10	et	passim).	
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Vejamos	 agora	 ainda	 outra	 forma	 de	 representação	 iconográfica	 da	 inveja,	

focalizando	 o	 modo	 como	 esse	 pecado	 capital	 é	 punido	 na	 Eternidade,	 com	 os	

tormentos	do	Inferno.	

	

Tema	recorrente,	entre	os	pintores	do	tempo,	era	o	do	Juízo	Universal.	Quase	

todos	 os	 mestres	 da	 pintura	 dos	 séculos	 XIV	 e	 XV	 deixaram	 representações	 desse	

Julgamento170,	no	qual	se	via	invariavelmente,	ao	centro	e	no	alto,	como	Supremo	Juiz,	

o	 próprio	 Jesus	 Cristo,	 com	 sua	Mãe,	 a	 Virgem	Maria,	 ao	 lado,	 e	 acompanhado	 dos	

Apóstolos.	Ainda	ao	centro,	na	parte	de	baixo,	as	sepulturas	abertas,	com	as	tampas	

afastadas	 ou	 quebradas,	 significando	 a	 ressurreição	 de	 todos	 os	 mortos,	 tantos	 os	

justos	quanto	os	réprobos.	

	

À	direita	de	Jesus	Cristo,	os	justos,	em	companhia	dos	Anjos,	no	Paraíso.	À	sua	

esquerda,	 os	 condenados,	 tendo	 ao	 fundo	 o	 Inferno.	 Os	 condenados,	 era	 de	 praxe	

figurá-los	 vestidos	 com	 os	 trajes	 que	 usaram	 na	 terra,	 quando	 ainda	 estão	 no	 lado	

externo	 do	 Inferno;	 e	 nus,	 quando	 já	 dentro	 dele.	 Entre	 os	 condenados	 que	 ainda	

estão	fora,	muitos	aparecem	usando	coroas	ou	insígnias	de	dignidades	religiosas,	para	

significar	que	reis,	bispos	e	até	papas	também	podem	ser	condenados	ao	Inferno.	

	

Quanto	aos	réprobos	pintados	 já	no	 Inferno,	cada	qual	é	atormentado	de	um	

modo	 diferente,	 conforme	 o	 pecado	 pelo	 qual	 tenham	 sido	 condenados.	 Assim,	 os	

gulosos	são	atormentados	em	torno	de	uma	mesa	cheia	de	 iguarias,	que	não	podem	

comer,	ou	então	 são	obrigados,	por	demônios	assustadores,	 a	 comer	 imundícies.	Os	

que	pecaram	por	avareza	são	forçados	a	beber	ouro	derretido,	os	que	pecaram	por	ira	

são	condenados	a	devorar	desesperadamente	as	próprias	carnes,	os	que	pecaram	por	

luxúria	 são	atormentados	de	modo	particular	em	suas	genitálias,	os	preguiçosos	 são	

forçados	a	trabalhos	terríveis	e	intermináveis	etc.	

																																																													
170	Sobre	representações	do	Juízo	Final,	na	 Idade	Média,	ver	BOASE,	T.	S.	R.	La	mortalité,	 le	 Jugement	
dernier,	 le	 souvenir.	 In:	 EVANS,	 Joan	 (org.).	 Splendeurs	 et	 Rayonnement	 du	 Moyen	 Âge.	 Paris:	
Pygmalion/Gérard	Watelet,	1986,	p.	167-198;	ver	também	QUÍRICO,	Tamara.	Inferno	e	Paradiso.	Dante,	
Giotto	 e	 as	 representações	 do	 Juízo	 Final	 na	 Pintura	 Toscana	 do	 Século	 XIV.	 Tese	 de	 doutorado	 em	
História,	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 2009.	 Internet,	
http://chaufrj.files.wordpress.com/2013/07/tamara_quc3adrico-_tese_de_doutorado.pdf	 –	 acesso	 a	
12/jan/2015.	
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Os	 que	 se	 condenaram	 devido	 ao	 vício	 capital	 da	 inveja	 são,	 muitas	 vezes,	

representados	 roendo	 as	 próprias	 entranhas,	 ou	 tendo	 estas	 arrancadas	

violentamente	 por	 demônios.	 Entre	 muitas	 outras,	 veja-se	 uma	 representação	 do	

tormento	de	um	invejoso,	num	detalhe	do	Giudizio	Universale	(c.	1393),	de	Taddeo	di	

Bartolo	(c.	1362-1422),	da	escola	de	Siena.	

	

	

Figura	7	

	

Giudizio	Universale	(c.	1393),	de	Taddeo	di	Bartolo	(c.	1362-1422),	Collegiata	de	

San	Gimignano.	

	

O	condenado	é	representado	tendo	suas	entranhas	arrancadas	por	um	diabo,	

enquanto	 outro,	 segurando-o	 por	 trás,	 morde-lhe	 o	 alto	 da	 cabeça.	 O	 significado	

parece	claro.	Sendo	a	inveja	um	pecado	de	natureza	intelectual,	é	na	cabeça	que	mais	

sofre	 o	 invejoso;	 e	 como,	metaforicamente,	 a	 paixão	 lhe	 rói	 as	 entranhas,	 a	 estas	 o	

diabo	também	atormenta	de	modo	particular.		
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Os	 exemplos	 iconográficos	 aqui	 reproduzidos	 foram	 selecionados	 entre	

amplíssimo	e	muito	diversificado	acervo	existente	em	arquivos	e	museus	europeus,	em	

parte	já	colocado	na	internet	à	disposição	dos	estudiosos	interessados.	São	exemplos	

destinados	a	mostrar	como	os	artistas	da	época	compartilhavam,	acerca	da	inveja,	da	

mesma	visão	teológico-moral	dos	autores	eclesiásticos	e	espirituais.	

	

8.	A	inveja	no	Roman	de	la	Rose,	em	Dante	e	em	Chaucer	

	

Vejamos	 agora	 como	 a	mesma	 visão	 parece	 ter	 também	 inspirado	 uma	 obra	

literária,	na	qual	seu	autor,	o	poeta	Guilherme	de	Lorris	(c.	1200-1230),	ao	descrever	

os	 vícios	 humanos	 expulsos	 do	 Jardim	 do	 Amor	 em	 Le	 Roman	 de	 la	 Rose	 (c.	 1225),	

refere-se	à	 inveja	e	a	uma	representação	dela	como	costumavam	fazer	os	artistas	da	

época,	ou	seja,	com	o	característico	olhar	enviesado:	

		

A	 seguir,	 estava	 pintada	 a	 Inveja,	 que	 nunca	 havia	 sorrido	 em	 toda	 a	 sua	
vida,	e	nunca	havia	se	alegrado	por	nada,	a	não	ser	por	ter	visto	ou	escutado	
alguém	contar	uma	grande	desgraça:	nada	a	agradava	tanto	quanto	a	dor	e	
a	calamidade.	O	que	ela	mais	gosta	é	de	ver	que	um	grande	infortúnio	caiu	
sobre	uma	pessoa	próxima.		
Então,	 ela	 alegra	 seu	 coração	 da	 mesma	 forma	 quando	 vê	 uma	 grande	
linhagem	 ser	 destruída	 ou	 insultada.	 Contudo,	 se	 contempla	 alguém	 que	
cresce	em	honra	graças	ao	seu	bom	senso	e	por	seus	próprios	méritos,	isso	
é	o	que	mais	lhe	fere,	pois	se	entristece	quando	acontece	algo	bom.	
A	Inveja	é	tão	cruel	que	não	mantém	a	 lealdade	com	seus	companheiros	e	
não	admite	companheirismo;	ela	é	inimiga	de	todos	os	seus	familiares,	pois	
certamente	não	deseja	o	bem	nem	para	o	seu	pai.	Contudo,	é	certo	que	ela	
paga	 caro	 por	 sua	maldade,	 pois	 sofre	 tanto	 e	 sente	 tanta	 dor	 quando	 as	
pessoas	 fazem	 o	 bem,	 que	 pouco	 falta	 para	 se	 desmanchar.	 Desse	modo,	
seu	coração	traidor	a	golpeia,	e	então	Deus	e	os	homens	podem	se	vingar.	
A	Inveja	nunca	deixa	de	falar	mal	dos	outros:	se	conhecesse	o	mais	nobre	de	
todos	que	existe	desse	lado	do	mar	ou	do	outro,	ela	tentaria	ofendê-lo;	e	se	
fosse	 um	 homem	 tão	 íntegro	 que	 ela	 não	 conseguisse	 fazê-lo	 cair	 de	 seu	
mérito,	 nem	 derrubá-lo,	 ao	menos	 lhe	 agradaria	 diminuir	 seu	 valor	 e	 sua	
honra,	falando	dele	o	menos	possível.	
Na	pintura	vi	que	a	 Inveja	 tinha	um	olhar	mau,	pois	não	olhava	de	 frente,	
somente	 de	 soslaio,	 dissimulando;	 esse	 era	 um	 mau	 costume	 seu,	 não	
contemplar	 nada	 abertamente,	 pelo	 contrário,	 só	 fechava	 um	 olho	 com	
desprezo,	desdenhando	e	ardendo	de	 raiva	ao	ver	alguém	nobre,	 formoso	
ou	gentil,	querido	e	estimado	por	todos.171	

																																																													
171	 GUILHERME	 DE	 LORRIS,	A	 Primeira	 parte	 de	 O	 Romance	 da	 Rosa.	 Trad.	 de	 Sonia	 Regina	 Peixoto,	
Eliane	Ventorim	e	Ricardo	da	Costa.	 Internet,	http://www.ricardocosta.com/textos/rosa1.htm	–	acesso	
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Nesse	 texto,	 Guilherme	 de	 Lorris	 descreve	 com	 realismo	 impressionante	 o	

caráter	 odioso	 e	 odiento	 da	 inveja,	 ao	 apontar	 os	males	 que	 ela	 causa	 ao	 convívio	

humano,	 impedindo	as	 verdadeiras	amizades	e	 literalmente	 infernizando	as	 relações	

sociais+;	destaca	a	maledicência	que	sempre	a	acompanha	e	não	deixa	de	registrar	a	

autopunição	que	ela	produz	no	próprio	invejoso.	Está,	pois,	de	pleno	acordo	com	tudo	

o	que	até	agora	se	viu	no	que	diz	respeito	à	psicologia	da	inveja,	como	também	com	o	

pensamento	dos	grandes	mestres	medievais	que	sobre	ela	escreveram.	

	

																																																				*							*							*	

	

A	inveja	não	podia	estar	ausente	da	Divina	Comédia,	de	Dante	Alighieri	(1265-

1321),	obra	com	denso	conteúdo	teológico,	a	ponto	de	se	ter	generalizado	o	costume	

de	 designá-la	 como	 “a	 Escolástica	 em	 versos”.172	 As	 referências	 à	 Divina	 Comédia,	

encontradas	na	novela	Curial	e	Guelfa	são	mais	numerosas	do	que	as	feitas	a	qualquer	

outra	obra,	como	notou	a	Profa.	Julia	Butiñá	Jiménez,	que	estudou	em	profundidade	a	

influência	de	Dante	sobre	o	autor	de	Curial	e	Guelfa.173	

	
Curiosamente,	não	é	no	Inferno	que	Dante	se	estende	mais	sobre	o	tema,	mas	

no	Purgatório.	Na	verdade,	há	apenas	breves	referências	à	inveja	em	toda	a	primeira	

parte	do	poema,	que	descreve	a	visita	de	Dante	aos	círculos	infernais:	

	

No	 início	 do	 poema,	 no	 Canto	 I	 do	 Inferno,	 quando	 Virgílio	 faz	 ao	 poeta	 sua	

saudação	 inicial,	 alude	 a	 um	 misterioso	 e	 não	 identificado	 personagem	 futuro	 que	

irromperá	 a	 certa	 altura	 dos	 acontecimentos	 na	 história	 da	 Itália	 e	 restaurará	 sua	

passada	glória:		

	

Di	quella	umile	Italia	fia	salute	(...).		
	
Questi	la	caccerà	per	ogni	villa,	

																																																																																																																																																																																			
a	12/ago/2014.	Sobre	Le	Roman	de	la	Rose,	ver	DUBY,	Georges.	Mâle	Moyen	Âge	–	de	l´amour	et	autres	
essais.	Paris:	Flammarion,	1988,	p.	83-117.	
172	Sobre	a	 influência	de	Aristóteles	e	São	Tomás	de	Aquino	na	obra	de	Dante,	ver	 JOHNSON,	Paul.	El	
Renacimiento.	Buenos	Aires:	Mondadori,	2005,	p.	44.	
173	BUTIÑÁ	JIMÉNEZ,	Julia.	Tras	los	orígenes	del	Humanismo:	El	Curial	e	Güelfa.	P.	66-83.	
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fin	che	l´avrà	rimessa	nello	´nferno,	
là	onde	invidia	prima	dipartilla.	(I,	106-111)		
	
(reerguerá	 a	 deperecida	 Itália	 (...)	 e	 a	 escorraçará	 (a	 fera)	 de	 cidade	 em	
cidade	até	lançá-la	no	infernal	recinto	onde	a	inveja	a	foi	buscar.)174	
	

Também	 no	 Canto	 VI	 do	 Inferno	 há	 uma	 outra	 passagem,	 quando	 Dante,	

conduzido	por	Virgílio,	encontrou	a	alma	de	Ciaco,	um	amigo	 falecido	 tempos	antes.	

Sabendo	 que	 alma	 do	 amigo,	 separada	 do	 corpo,	 tinha	 luzes	 especiais	 que	 lhe	

permitiam	antever	o	futuro,	o	poeta,	curioso,	indagou	acerca	do	desfecho	que	teria	o	

enfrentamento	 de	 dois	 partidos	 rivais	 florentinos.	 A	 resposta	 do	 defunto	 amigo	 foi	

impressionante:	

	

Dopo	lunga	tencione	
Verranno	al	sangue,	e	la	parte	selvaggia	
Caccerà	l´altra	con	molta	offensione.	
	
Poi	appresso	convien	che	questa	caggia	
Infra	tre	soli,	e	che	l´altra	sormonti	
con	la	força	di	tal	che	testé	piaggia.	
	
Alte	terrà	lungo	tempo	le	fronti,	
tenendo	l´altra	sotto	gravi	pesi,	
come	che	di	ciò	pianga	o	che	n´aonti.	
	
Giusti	son	due,	e	non	vi	sono	intesi;	
superbia,	invidia	e	avarizia	sono	
le	tre	faville	c´hanno	i	cuori	accesi.	(VI,	64-75)	

	
(Ao	 fim	 de	 prolongada	 tensão,	muito	 sangue	 será	 derramado	 e	 o	 partido	
selvagem,	 triunfando,	 ao	 outro	 expulsará	 ferozmente.	 É	 fatal,	 porém,	 que	
três	sóis	passados,	será	pelo	vencido	suplantado,	com	o	auxílio	da	força	que	
aos	 dois	 bandos	 se	 oferece.	 Altivo	 estará	 o	 vencedor	 por	 longo	 tempo,	
impondo	a	 sua	 lei	 ao	derrotado,	entre	a	vergonha	e	a	opressão.	Quanto	a	
justos,	 existem	 dois	 [um	 sendo	 o	 próprio	 Dante],	 aos	 quais	 ninguém	 dá	
ouvidos,	 pois	 apenas	 soberba,	 avareza	 e	 inveja	 são	 chamas	 que	 logram	
aquecer	os	corações	dos	florentinos.)	

	

																																																													
174	No	presente	 tópico,	os	 textos	originais	em	 italiano	 foram	extraídos	de:	DANTE	ALIGHIERI.	A	Divina	
Comédia.	 (texto	 crítico	 italiano:	 Società	 Dantesca	 Italiana.	 Tradução	 brasileira:	 José	 Pedro	 Xavier	
Pinheiro).	São	Paulo:	Editora	Tietê,	1954,	2	vols.;	a	tradução	livre	em	prosa,	que	se	segue	a	cada	trecho	
citado	foi	extraída	de:	DANTE	ALIGHIERI.	A	Divina	Comédia.	(tradução	e	notas	de	Hernâni	Donato).	São	
Paulo:	Abril	Cultural,	1979.	Um	estudo	pormenorizado	da	biografia	de	Dante	permite	entender	melhor	
numerosas	passagens	de	sua	obra,	que	pareceriam	menos	claras	sem	essa	referência.	Ver,	a	 respeito:	
AUBERT,	 Eduardo	Henrik.	Vidas	 de	Dante	 –	 Escritos	 Biográficos	 dos	 Séculos	 XIV	 e	 XV.	 Cotia-SP:	 Ateliê	
Editorial,	2011. 
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No	Canto	XIII	do	Inferno,	Dante	encontra,	transformada	num	tronco	de	árvore,	

a	alma	de	um	suicida,	Pier	delle	Vigne,	que	em	vida	tinha	sido	secretário	e	valido	de	

confiança	 do	 Imperador	 Frederico	 II	 (1194-1250);	 acusado	 diante	 do	 imperador,	 foi	

preso,	teve	os	olhos	vazados	e,	ainda	no	cárcere,	desesperado,	bateu	com	toda	a	força	

a	cabeça	na	parede	de	pedra,	assim	perdendo	a	vida	e	a	alma.	Ao	poeta,	defende	sua	

inocência	das	acusações	de	que	fora	alvo	diante	do	imperador,	e	as	atribui	à	inveja,		

	

la	meretrice	che	mai	dall´ospizio	
di	Cesare	non	torse	li	occhi	putti,	
morte	comune,	delle	corti	vizio	(XIII,	64-66)	
	
(a	meretriz	que	do	trono	dos	césares	não	desvia	o	torvo	olhar,	peste	e	vício	
dos	palácios)	

	

Na	 segunda	 parte,	 porém,	 o	 Poeta	 dedica	 três	 cantos	 (XIII	 a	 XV)	 à	 inveja,	 ao	

tratar	 do	 Purgatório.	 Este	 consiste,	 na	 concepção	 dantesca,	 em	 uma	 montanha	

ascensional,	com	cada	um	dos	círculos	destinado	a	purgar	as	faltas	e	culpas	relativas	a	

cada	um	dos	vícios	capitais.	O	segundo	círculo	é	o	dos	 invejosos,	que	têm	seus	olhos	

costurados	 com	 arame,	 como	 castigo	 pelo	mau	 uso	 que	 fizeram	 da	 visão	 enquanto	

estavam	vivos:	em	lugar	de	a	usarem	para	contemplar	e	admirar	as	dons	prodigados	

por	Deus	a	 suas	criaturas,	usaram-na	para	 invejar	e	querer	mal	aos	 semelhantes.	Os	

invejosos	são,	ainda,	obrigados	a	se	deslocar	apoiando-se	uns	nos	outros	–	como	cegos	

conduzindo-se	mutuamente	–	para	mostrar	os	descaminhos	que	seu	pecado	produz	na	

alma	 humana	 que	 lhe	 abre	 as	 portas.	 Trata-se	 de	 evidente	 alusão	 à	 passagem	

evangélica	que	adverte:	“se	um	cego	guia	outro	cego,	caem	ambos	no	abismo”	(Mt	15,	

14).	

	

No	Canto	XIII,	36,	diante	daqueles	infelizes	sofredores,	o	Poeta	ouviu	uma	voz	

que	 dizia:	 “Amate	 da	 cui	 male	 aveste”	 (Amai	 os	 vossos	 inimigos).	 E	 Virgílio,	 que	

conduzia	Dante,	explicou:		

	
Questo	cinghio	sferza	
La	colpa	della	invidia,	e	peró	sono	
Tratte	d´amor	de	corde	della	ferza.	(XIII,	37-39)	
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(Este	 círculo	 faz	 purgar	 a	 culpa	 da	 inveja.	 É	 o	 amor	 quem	 vibra	 o	
instrumento	de	castigo,	pois	o	corretivo	desse	mal	é	bem	o	seu	contrário,	a	
caridade.”	

	

No	 canto	 seguinte,	 Dante	 dialoga	 com	 dois	 apenados	 que	 ali	 expiavam	 seus	

pecados	de	inveja.	Um	deles	se	identifica	como	sendo	o	gibelino	Guido	del	Duca	degli	

Onesti,	senhor	de	Bretinoro,	na	Romanha.	Ou	outro	era	o	guelfo	Rinieri	dei	Paolucci,	

senhor	 de	 Calboli.	 Embora	 tenham	 pertencido	 quando	 viviam	 a	 partidos	

acerrimamente	 opostos,	 no	 Purgatório	 lado	 a	 lado	 purgavam	 o	 mesmo	 pecado	 de	

inveja.		Ao	identificar-se,	Guido	del	Duca	aludiu	ao	seu	pecado:	

	

Io	son	Guido	del	Duca.	
	
Fu	il	sangue	mio	d´invidia	sí	rïarso,	
che	se	veduto	avesse	uom	farsi	lieto,	
visto	m´avresti	di	livore	sparso.	
	
Di	mia	semente	cotal	paglia	mieto:	
o	gente	umana,	perchè	poni	´l	core	
là	´v´è	mestier	di	consorte	divieto?	(XIV,	81-87)	
	
(Sou	 Guido	 del	 Duca.	Meu	 sangue	 por	 tal	 forma	 se	 excitou	 sob	 o	mal	 de	
inveja,	 que	 sorriso	 supreendido	 em	 rosto	 alheio	 no	 meu	 rosto	 espargia	
rancor.	 Estou	 colhendo	 o	 que	 semeei!	 Ó	 raça	 humana,	 por	 que	 induzes	 o	
coração	a	inclinar-se	por	aquela	paixão	malsã	que	não	permite	a	partilha	da	
felicidade?)		
	

Essa	referência	a	uma	felicidade	que	não	podia	ser	partilhada	por	efeito	de	uma	

paixão	 chamou	 a	 atenção	 de	 Dante.	 No	 canto	 seguinte,	 estando	 só	 com	 Virgílio,	 o	

Poeta	 o	 interroga:	 “Che	 volse	 dir	 lo	 spirto	 di	 Romagna,	 e	 `divieto´	 e	 `consorte´	

menzionando?”	(XV,	44-45)	(Que	tencionava	dizer-nos	aquele	espírito	da	Romanha	ao	

aludir	 a	 gozos	 impossíveis	 de	 repartir?).	 E	 Virgílio,	 na	 resposta,	 explicou	 a	 profunda	

diferença	que	existe	entre	a	 inveja	e	 a	 cobiça,	de	um	 lado,	 e	o	 amor	de	Deus	e	das	

coisas	celestiais,	de	outro:	

	

Di	sua	maggior	magagna	
Conosce	il	danno;	e	peró	non	s´ammiri	
Se	ne	riprende	perche	men	si	piagna,	
	
Perchè	s´appuntano	i	vostri	disiri	
Dove	per	compagnia	parte	si	scema,	
invidia	move	il	mantaco	a´	sospiri.	
	
Ma	se	l´amor	della	spera	suprema	
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torcesse	In:	suso	In:	disiderio	vostro,	
non	vi	sarebbe	al	petto	quella	tema;	
	
chè,	per	quanti	si	dice	piú	li	`nostro´,	
tanto	possiede	piú	di	ben	ciascuno,	
e	piú	di	caritate	arde	In:	quel	chiostro.	(XV,	46-57)	
	
(Conhecendo	 agora	 as	 consequências	 do	 seu	 pecar,	 não	 lhe	 causa	
estranheza	 que	 os	 homens,	 na	 terra,	 não	 façam	 algo	 para	 aliviar	 o	 seu	
tormento	 no	 Purgatório.	 A	 inveja	 é	 mal	 que	 conduz	 a	 muitos	 suspiros	
intranquilos,	pois	que	os	desejos	do	invejoso	objetivam	unicamente	os	bens	
mundanos,	 e	 estes,	 devendo	 por	 sua	 natureza	 serem	 gozados	 por	muitos	
possuidores,	 fazem	 que	 a	 parte	 usufruída	 por	 cada	 qual	 resulte	 sempre	
menor,	 desprezível	 mesmo.	 Bem	 o	 contrário	 ocorre	 quando	 o	 desejo	 dos	
homens	se	volta	para	o	amor	divino.	Não	haja	receio	de	que,	sendo	muitos	a	
gozar	 da	 beatitude	 celeste,	 resulte	menor	 a	 delícia	 de	 cada	 um,	 pois	 é	 da	
natureza	divina	que	a	felicidade	do	indivíduo	aumente	a	geral	felicidade.)	

	

A	 explicação	 de	 Virgílio	 não	 pareceu	 satisfatória	 a	 Dante,	 que	 não	 conseguia	

compreender	 como	 um	 bem	 dividido	 entre	muitos	 pudesse	 enriquecer	 o	 bem	 geral	

mais	 do	 que	 se	 fosse	 dividido	 entre	 poucos.	 Como	 um	 todo	 dividido	 em	 muitos	

quinhões	 poderia	 beneficiar	 mais	 a	 cada	 aquinhoado	 do	 que	 fossem	 poucos	 os	

condôminos	 daquele	 todo?	 E	 logo	 comunicou	 essa	 perplexidade	 a	 Virgílio,	 que	 na	

resposta	apontou	o	erro	profundo	em	que	laborava	Dante,	por	querer	aplicar,	às	coisas	

celestiais	e	divinas,	medidas	terrenas	e	humanas:	

	

Peró	che	tu	rificchi	
la	mente	pur	alle	cose	terrene,	
di	vera	luce	tenebre	dispicchi.	
	
Quello	infinito	ed	ineffabil	bene	
Che	là	su	è,	cosí	corre	ad	amore	
Com´a	lucido	corpo	raggio	vene.	
	
Tanto	si	dà	quanto	trova	d´ardore;	
sí	che,	quantunque	carità	si	stende,	
cresce	sovr´essa	l´etterno	valore.	
E	quanta	gente	piú	là	su	s´intende,	
piú	v´è	da	bene	amare,	e	piú	vi	s´ama,	
e	come	specchio	l´uno	all´altro	rende.	(XV,	64-75)		
	
(É	que	teu	espírito	continua	raciocinando	em	termos	de	interesses	terrenos.	
Assim,	 onde	 brilha	 a	 luz	mais	 forte	 não	 consegues	 senão	 ver	 trevas.	 Esse	
bem	 inefável,	 celestial,	 procura	 o	 amor	 dos	 homens	 tal	 qual	 o	 raio	 de	 luz	
procura	 corpo	 que	 o	 reflita.	 Quanto	mais	 intenso	 for	 o	 amor	 da	 alma	 na	
busca	 da	 luz	 divina,	 tanto	 mais	 essa	 divina	 luz	 envolverá	 e	 aquecerá	 a	
bendita	 alma.	 E	quanto	mais	 gente	para	o	Céu	 for	 subindo,	 cada	uma	das	
almas	terá	aumentada	a	capacidade	de	amar	e	mais	fundamente	se	aplicará	
ao	amor	divino,	pois	cada	qual,	à	guisa	de	espelho,	reflete	sobre	as	outras	a	
sua	própria	felicidade.)	
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Na	resposta	de	Virgílio,	parece	evidente	a	referência	implícita	a	uma	passagem	

já	comentada	neste	capítulo,	dos	comentários	de	São	Gregório	Magno	ao	Livro	de	Jó,	

comparando	a	partilha	da	herança	material	com	a	espiritual.	Na	primeira,	os	quinhões	

diminuem	à	medida	que	aumenta	o	número	dos	herdeiros;	na	segunda,	quanto	maior	

o	 número	 de	 herdeiros,	 maior	 é	 o	 prêmio	 que	 todos,	 sem	 exceção,	 recebem.	 Essa	

passagem	 era	 assaz	 conhecida	 no	Medievo,	 e	 foi	 muito	 glosada.	 Do	 ponto	 de	 vista	

teológico,	 é	 perfeitamente	 ortodoxa	 e,	 ademais,	 de	 grande	 beleza	 a	 explicação	 de	

Virgílio.	 Os	 bens	 espirituais,	 na	 Eternidade	 e	 mesmo	 na	 Terra,	 entre	 as	 pessoas	

virtuosas	 que	 amam	 a	 Deus	 acima	 de	 tudo	 e	 amam	 o	 próximo	 como	 a	 si	 mesmas,	

exercem	 uma	 ação	 expansiva	 e	 dilatadora;	 tendem	 a	 ser	 compartilhados	 com	

generosidade.	 Já	 os	 bens	 terrenos,	 para	 as	 pessoas	 que	 neles	 colocam	 seu	 amor	 e	

deles	 fazem	 o	 objetivo	 máximo	 de	 suas	 vidas,	 resistem	 a	 qualquer	 ideia	 de	

compartilhamento,	e	exercem	nas	almas	uma	ação	que	as	torna	apoucadas,	mirradas	e	

estéreis.		

	

Ainda	 na	 segunda	 parte	 do	 poema,	 há	mais	 uma	 referência,	 de	 passagem,	 à	

inveja:	

	

Vidi	conte	Orso	e	l´anima	divisa	
dal	corpo	suo	per	astio	e	per	inveggia,	
com´e´dicea,	non	per	colpa	commisa.	(VI,	19-21)		
	
(Vi	também	o	conde	Orso	e	aquela	alma	separada	do	corpo,	não	por	culpa	
cometida,	mas	por	inveja	e	ódio.)	

	

E	 no	 canto	 XVII,	 respondendo	 a	 uma	 pergunta	 de	 Dante,	 Virgílio	 com	 estas	

palavras	descreveu	os	invejosos:	

	

È	chi	podere,	grazia,	onore	e	fama	
teme	di	perder	perch´altri	sormonti,	
onde	s´attrista	sì	che	´l	contrario	ama.	(XVII,	118-120)	
	
(Há	os	que,	temerosos	de	perder	glória,	poder,	honra	e	fama,	se	outrem	se	
apresenta	 a	 disputá-las,	 contristam-se	 ao	 vê-lo	 progredir,	 pois	 mais	
apreciariam	saber	que	recuava.)	
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A	ideia	da	inveja	volta	ainda	uma	derradeira	vez,	na	Divina	Comédia,	quase	ao	

final	da	última	parte,	quando	Dante	encontra	entre	os	eleitos	do	Paraíso	 seu	 trisavô	

Cacciaguida,	que	lhe	prodiga	bons	conselhos,	entre	os	quais	este:		

	

Non	vo´	però	ch´a´	tuoi	vicini	invidie,	
poscia	che	s´infutura	la	tua	vita	
vie	più	là	che´l	punir	di	lor		perfidie.	(XVII,	97-99)	
	
(Não	deves	 invejar	teus	conterrâneos,	pois	o	teu	renome	há	de	ultrapassar	
em	muito	o	tempo	em	que	as	perfídias	daqueles	serão	punidas.)	
	
	

																																																				*							*							*	

	

Outro	 literato	 que	 tratou	 da	 inveja,	 no	Medievo,	 e	 que	 apesar	 de	 ser	 laico	 e	

inteiramente	inserido	na	vida	cortesã	e	nos	ambientes	políticos	e	diplomáticos	do	seu	

tempo,	focalizou	o	tema	numa	ótica	religiosa,	 foi	o	 inglês	Geoffrey	Chaucer	(c.	1343-

1400).	 Sua	obra	 foi	muito	 variada	e	 volumosa.	Concentremos	nossa	atenção	em	seu	

livro	The	Camberbury	Tales,	que	não	chegou	a	ser	concluído,	mas	sem	embargo	disso	é	

considerado	 uma	 das	mais	 importantes	 produções	 da	 literatura	 inglesa	medieval.	 O	

papel	 de	 Chaucer,	 na	 evolução	 do	 idioma	 inglês,	 por	 certo	 não	 é	 inferior	 ao	 que	

tiveram,	 dois	 séculos	 mais	 tarde,	 William	 Shakespeare	 (1564-1616)	 e	 o	 Rei	 Jaime	 I	

(1566-1625)	 com	 a	 famosa	 tradução	 bíblica	 conhecida	 como	Authorized	 King	 James	

Version.175	

	

Em	 The	 Canterbury	 Tales,	 Chaucer	 imagina	 um	 grupo	 de	 peregrinos	 que	 se	

dirigia	em	 romaria	 ao	 túmulo	de	São	Thomas	Becket,	 em	Cantuária,	 e	pelo	 caminho	

iam	trocando	relatos	de	fatos	que	haviam	presenciado.	No	seu	conjunto,	esses	contos	

																																																													
175	 SELVATICI,	 Monica.	 “O	 poeta	 Greoffrey	 Chaucer	 e	 a	 `fundação´	 da	 literatura	 inglesa	 no	 Baixo	
Medievo”.	 História	 Unisinos.	 12	 (2):	 180-187,	 Maio/Agosto	 2008.	 	 Disponível	 em:	
http://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/5428.	 –	 acesso	 a	 21/jan/2018;	 MEDEIROS,	
Márcia	Maria	de.	“Das	contribuições	de	Geoffrey	Chaucer	para	a	Literatura	e	a	História”.	Fênix	Revista	
de	 História	 e	 Etudos	 Culturais,	 Abril/Junho	 2007,	 vol.	 4,	 no.	 2.	 Disponível	 em:	
http://www.revistafenix.pro.br/PDF11/Dossie.artigo.3_Marcia.Maria.de.Medeiros.pdf	 –	 acesso	 a	
21/jan/2018.	 Paul	 JOHNSON	 considera	 Chaucer	 “o	 poeta	 mais	 relevante	 da	 Idade	 Média,	 somente	
precedido	 por	 Dante”	 (El	 Renacimiento,	 p.	 75),	 e	 chega	 a	 declarar	 que,	 a	 técnica	 desenvolvida	 por	
Chaucer	 em	 The	 Canterbury	 Tales,	 de	mesclar	 de	maneira	muito	 viva	 os	 vários	 personagens	 com	 os	
personagens	dos	contos	que	cada	um	deles	apresenta,	constituiu	uma	inovação	literária	que	teve,	para	
o	 mundo	 das	 letras,	 a	 mesma	 importância	 que	 tiveram	 para	 as	 Artes	 o	 descubrimento	 das	 leis	 da	
perspectiva	e	do	escorço,	pelos	florentinos	(op.	cit.,	p.	77). 
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–	que	apesar	do	nome	não	foram	escritos	todos	em	prosa,	mas	em	parte	em	versos	–	

constituem	 uma	 visão	 de	 conjunto	 da	 vida	 inglesa	 da	 época,	 focalizando	 pessoas,	

ambientes	 e	 situações	 muito	 diversificadas.	 O	 tema	 da	 inveja	 aparece	 11	 vezes	 no	

texto	da	obra.176		

	
No	 “Conto	 do	 Médico”,	 um	 dos	 peregrinos,	 médico	 de	 profissão,	 relata	 a	

história	 de	 uma	 jovem	donzela	 da	 Roma	 antiga,	 belíssima	 e	 de	 grande	 virtude,	 cuja	

beleza	 foi	 cobiçada	 por	 um	 juiz	 corrupto	 e	 devasso,	 que	 armou	 uma	 cilada	 para	 se	

apoderar	 de	 sua	 pessoa.	 Um	 denunciante	 falso,	 conluiado	 com	 o	 juiz,	 alegou	 que	 a	

jovem	não	era	filha	de	seu	pai,	como	se	supunha,	mas	na	verdade	era	uma	escrava	que	

fora	 roubada	 de	 sua	 casa	 quando	menina	 e	 lhe	 devia	 ser	 restituída.	O	 juiz	 declarou	

que,	 enquanto	 não	 decidisse	 o	mérito	 da	 causa,	 a	 jovem	 devia	 ser	 retirada	 da	 casa	

paterna	e	ficaria	confiada	à	guarda	dele,	magistrado,	até	se	esclarecer	o	assunto.	Para	

não	entregar	a	filha	à	lubricidade	do	mau	magistrado,	o	pai	da	donzela	preferiu	tirar-

lhe	a	vida	antes	que	perdesse	a	honra.			

	

Ao	falar	da	boa	reputação	que	tinha	essa	jovem,	assim	se	exprime	o	médico:	

	
A	 jovem,	 a	 respeito	 de	 quem	 estou	 falando,	 comportava-se	 de	 forma	 a	
dispensar	 governantes;	 era	 tão	prudente	e	bondosa,	 que	 as	moças	de	 sua	
idade	 podiam	 ler	 em	 sua	 vida,	 como	 num	 livro,	 todas	 as	 boas	 ações	 e	
palavras	que	se	esperam	de	uma	donzela	virtuosa.	A	fama	de	sua	beleza	e	
de	sua	bondade	espalhara-se	tanto	por	aquela	terra,	que	os	que	amavam	a	
virtude	 não	 podiam	 deixar	 de	 louvá-la;	 só	 não	 o	 fazia	 a	 Inveja,	 que,	 na	
descrição	do	grande	Doutor	Santo	Agostinho,	se	entristece	com	o	bem-estar	
dos	outros	e	se	regozija	com	sua	desgraça	e	sua	miséria.177	

	
		

Ainda	mais	do	que	essa	citação	da	autoridade	de	Santo	Agostinho	no	tocante	à	

inveja,	um	outro	relato,	o	“Conto	do	Pároco”,	é	indicativo	dos	referenciais	de	natureza	

religiosa	 compartilhados	 na	 época.	 Um	 dos	 peregrinos,	 que	 era	 sacerdote,	 e	 cujo	

																																																													
176	 Geoffrey	 Chaucer,	Os	 Contos	 de	 Cantuária	 (The	 Canterbury	 Tales).	 (tradução:	 Paulo	 Vizioli).	 	 São	
Paulo:	T.	A.	Queiroz	Editor,	1988.	Sobre	a	alta	qualidade	dessa	tradução,	ver	a	resenha	que,	da	sua	mais	
recente	 reedição	 (CHAUCER,	 Geoffrey.	Os	 contos	 de	 Canterbury.	 Tradução,	 apresentação	 e	 notas	 de	
Paulo	Vizioli.	 Posfácio	e	notas	adicionais	de	 José	Roberto	O’Shea.	 São	Paulo:	Editora	34,	2014.	Edição	
bilíngue.)	 fez	 Maria	 Rita	 Drumond	 Viana,	 em	 Aletria,	 Belo	 Horizonte,	 v.	 25,	 n.	 2,	 p.	 355-359,	 2015.	
Disponível	 em:	 http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/8751	 –	 acesso	 a	
15/set/2018.	
177	Op.	cit.,	p.	171.	
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relato	 é	 muito	 longo	 e	 por	 isso	 Chaucer	 diz	 apresentar	 resumidamente,178	 trata	 da	

confissão	 e	 da	 contrição,	 e	 se	 estende	 com	 a	 exposição	 dos	 sete	 pecados	 capitais.	

Começa	por	falar	do	orgulho	e	da	inveja:		

	

A	contrição	é	a	 tristeza	do	coração	pelo	pecado.	O	pecado	pode	ser	venial	
ou	 mortal.	 O	 pecado	 venial	 consiste	 em	 amar	 a	 Cristo	 menos	 do	 que	 se	
deve;	o	pecado	mortal	 consiste	em	amar	 a	 criatura	mais	que	o	Criador.	O	
pecado	 venial	 pode	 levar	 ao	 pecado	mortal.	 Há	 sete	 pecados	mortais,	 ou	
capitais,	o	primeiro	dos	quais	é	o	Orgulho.	
	O	Orgulho	se	manifesta	de	várias	formas:	arrogância,	impudência,	hipocrisia	
jactanciosa,	alegria	pelo	mal	que	se	fez	etc.	Pode	ser	interior	e	exterior.	(...)	
O	 remédio	 contra	 o	 Orgulho	 é	 a	 Humildade,	 ou	 o	 verdadeiro	
autoconhecimento.	
A	 Inveja	 é	 a	 tristeza	 pela	 prosperidade	 dos	 outros	 e	 a	 alegria	 pela	 sua	
desgraça.	 É	 o	 pior	 dos	 pecados,	 pois	 se	 coloca	 contra	 todas	 as	 outras	
virtudes	e	todo	bem,	opondo-se	frontalmente	ao	Espírito	Santo,	a	fonte	da	
Bondade.	 Os	 mexericos	 e	 os	 resmungos	 constituem	 o	 Padre-Nosso	 do	
Diabo.	O	remédio	contra	a	Inveja	é	amar	a	Deus,	o	próximo	e	os	inimigos.179	

	

Note-se,	nessa	breve	referência	à	 Inveja,	a	profunda	consonância	do	texto	de	

Chaucer	com	o	ensinamento	de	São	Gregório	Magno	e	de	São	Tomás	de	Aquino,	que	

se	 haviam	 tornado	 comuns	 em	 toda	 a	 Europa.	 Até	 mesmo	 a	 forma	 de	 inveja	

particularmente	 grave,	 a	 “inveja	 da	 graça	 fraterna”,180	 é	 apontada	 como	 se	 opondo	

frontalmente	ao	Espírito	Santo,	fonte	de	toda	Bondade.	Na	menção	aos	“mexericos	e	

resmungos”	que	“constituem	o	Padre	Nosso	do	Diabo”,	à	tristeza	com	a	prosperidade	

e	 à	 alegria	 com	 a	 desgraça	 dos	 outros,	marcam	 presença	 três	 das	 cinco	 “filhas”	 da	

inveja,	apontadas	pelos	dois	citados	doutores.	

	
A	Ira	é	o	desejo	perverso	de	vingança.	A	ira	contra	o	mal,	entretanto,	não	é	
pecado,	pois	é	cólera	sem	amargura.	A	 ira	perversa	pode	ser	 repentina	ou	
premeditada;	a	pior	é	a	última.	A	maldade	estudada	expulsa	o	Espírito	Santo	
de	 nossa	 alma.	 É	 a	 fornalha	 do	 Demônio	 e,	 como	 tal,	 aquece	 o	 ódio,	 o	
homicídio,	 a	 traição,	 a	 mentira,	 a	 bajulação,	 o	 desprezo,	 a	 discórdia,	 as	
ameaças	e	as	maldições.	O	remédio	contra	a	Ira	é	a	Paciência.	
A	Acídia	 trabalha	de	má	vontade,	apaticamente	e	 sem	alegria,	 sentindo-se	
sobrecarregada	 quando	 tem	 que	 fazer	 o	 bem.	 Afasta-nos	 da	 oração.	 É	 o	
pecado	apodrecido	da	Preguiça,	que	nos	 leva	ao	desespero.	O	remédio	é	a	
Persistência.	
A	 Avareza	 é	 o	 traiçoeiro	 desejo	 pelas	 coisas	 materiais,	 uma	 espécie	 de	
idolatria.	 Cada	 moeda	 no	 cofre	 é	 uma	 divindade,	 um	 ídolo.	 Estimula	 a	
extorsão	 da	 plebe	 por	 parte	 dos	 senhores,	 a	 fraude,	 a	 simonia,	 o	 jogo,	 o	

																																																													
178	Idem,	p.	202-205.	
179	Idem,	p.	203.	
180	Summa	Theologiae,	II-IIae,	qu.	36,	art.	4.	
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roubo,	 o	 falso-testemunho,	 o	 sacrilégio.	 O	 remédio	 é	 a	 Misericórdia,	 a	
“piedade	no	mais	lato	sentido”.181	

	

Além	 da	 estrita	 ortodoxia	 teológica,	 chama	 a	 atenção	 o	 profundo	 senso	

psicológico	 que	 essa	 descrição	 dos	 vícios	 revela	 em	Chaucer.	 Este,	 na	 conformidade	

com	o	que	escreveu	São	Tomás	ao	justificar	a	enumeração	dos	vícios	capitais	feita	por	

São	Gregório	Magno,	apontou	a	profunda	relação	da	Luxúria,	que	é	uma	desordem	no	

desejo	 de	 conservar	 a	 espécie,	 e	 da	Gula,	 que	 é	 uma	desordem	análoga	 no	 que	 diz	

respeito	à	conservação	do	corpo:182	

	

Seguem-se,	 finalmente,	 a	 Gula	 e	 a	 Luxúria,	 pela	 ordem.	 A	 Luxúria	 é	 um	
parente	próximo	da	Gula.	Apresenta	muitas	formas,	e	é	o	maior	roubo	que	
se	 pode	 praticar,	 visto	 que	 rouba	 o	 corpo	 e	 a	 alma.	 Os	 remédios	 são	 a	
Castidade	 e	 a	 Continência,	 além	 da	 moderação	 no	 comer	 e	 no	 beber.	
Quando	o	caldeirão	ferve	demais	a	melhor	solução	é	tirá-lo	do	fogo.183	

	

Quanto	 à	 Gula,	 vício	 ao	 qual	 pareciam	 particularmente	 inclinados	 os	

religiosos,184	o	Conto	do	Pároco	se	estende	mais	latamente:	

	

A	Gula	é	o	desejo	desmedido	de	comer	e	de	beber,	ou	o	ato	de	satisfazer	o	
apetite	 desmedido	 e	 a	 desordenada	 vontade	 de	 comer	 e	 de	 beber.	 Esse	
pecado	foi	a	ruína	do	mundo,	como	bem	o	demonstra	o	pecado	de	Adão	e	
Eva.	Também	prestai	atenção	ao	que	diz	São	Paulo	sobre	a	Gula:	“Muitos”,	
diz	 São	 Paulo,	 “andam	entre	 vós,	 dos	 quais	 eu	 repetidas	 vezes	 vos	 dizia	 e	
agora	vos	digo	até	chorando,	que	são	 inimigos	da	cruz	de	Cristo;	o	destino	
deles	 é	 a	 perdição,	 o	 deus	 deles	 é	 o	 ventre,	 e	 a	 glória	 deles	 está	 na	 sua	
infâmia,	visto	que	só	se	preocupam	com	as	coisas	terrenas.”	
O	viciado	no	pecado	da	Gula	não	 resiste	a	nenhum	pecado;	escraviza-se	a	
todos	os	vícios,	pois	 se	abriga	e	 repousa	na	despensa	do	diabo.	Há	muitas	
espécies	 desse	 pecado.	 A	 primeira	 é	 a	 embriaguez,	 que	 é	 a	 horrível	
sepultura	 da	 razão	 humana;	 portanto,	 quando	 um	 homem	 fica	 bêbado,	

																																																													
181	Chaucer,	op.	cit.,	p.	203.	
182	I-IIae,	qu.	84,	a.	4.	
183	Chaucer,	op.	cit.,	p.	203.	
184	 Foi	 nos	 mosteiros	 medievais	 que	 teve	 início	 a	 gastronomia,	 tal	 como	 a	 conhecemos	 hoje;	 ver,	 a	
respeito,	MOULIN,	Léo.	La	vie	quotidienne	des	religieux	au	Moyen	Âge	–	Xe-XVe	siècle.	Paris:	Hachette,	
1978,	 capítulo	 “Repas,	 jeunes	 et	 abstinences”,	 p.	 68-110.	 	 É	 recorrente,	 nos	 fabliaux	medievais	 e	 em	
farsas	 teatrais,	 a	 figura	 caricata	 dos	 prelados	 e	 monges	 relaxados	 e	 glutões,	 assim	 como	 a	 dos	
sacerdotes	de	conduta	 irregular.	Ver,	a	respeito,	a	 introdução	de	Achiles	Jubinal	às	Oeuvres	complètes	
de	Rutebeuf,	trouvère	du	XIIIe.	siècle	recueillies	et	mises	au	jour	pour	la	première	fois	par	Achille	Jubinal.	
(Paris:	Chez	Édouard	Pannier,	1839,	2	vols.)	A	própria	novela	Curial	e	Guelfa	 também	se	refere	a	uma	
fase	da	vida	de	Curial	em	que	este,	profundamente	deprimido,	cedeu	à	lascívia,	decaiu	do	ponto	de	vista	
moral	e	entregou-se	à	glutoneria	“como	se	fosse	um	arcebispo	ou	um	grande	prelado,	esquecendo-se	de	
que	era	um	cavaleiro	e	um	homem	de	ciência.”	(Livro	Terceiro,	capítulo	77)	Ver,	ainda,	TISSIER,	André.	
Farces	du	Moyen	Age.	Paris:	Flammarion,	1984;	e	FRAPPIER,	Jean;	GOSSART,	A.-M.	Le	Théatre	Comique	
au	Moyen	Age.	Paris:	Librairie	Larousse,	1935.	 
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perde	a	razão,	e	isso	é	pecado	mortal.	Na	verdade,	porém,	quando	se	trata	
de	 um	 homem	 não	 viciado	 na	 bebida,	 ainda	 que	 de	 repente	 venha	 a	 ser	
surpreendido	embriagado,	 seja	porque	desconhece	a	 força	da	bebida,	 seja	
porque	 tem	 a	 cabeça	 fraca,	 seja	 porque	 bebeu	 um	 pouco	mais	 por	 estar	
muito	 cansado	 do	 trabalho,	 não	 comete	 ele	 pecado	mortal,	mas	 venial.	 A	
segunda	espécie	de	Gula	é	quando	a	mente	do	homem	fica	perturbada	pela	
embriaguez,	 que	 o	 priva	 da	 lucidez	 da	 inteligência.	 A	 terceira	 espécie	 de	
Gula	 é	 quando	 o	 homem	 devora	 o	 seu	 alimento,	 e	 não	 sabe	 comer	 de	
maneira	 correta.	 A	 quarta	 é	 quando,	 devido	 ao	 excesso	 de	 alimento,	
destemperam-se	os	humores	do	corpo.	A	quinta	é	o	estupor	provocado	pela	
bebida,	que	leva	o	homem	a	esquecer,	antes	da	manhã,	o	que	fez	na	tarde	
ou	na	noite	anterior.	
As	 espécies	 de	Gula	 podem	 ser	 classificadas	 de	 outro	modo,	 segundo	 São	
Gregório.	A	primeira	é	comer	antes	da	hora	de	comer.	A	segunda	é	procurar	
comidas	ou	bebidas	requintadas.	A	terceira	é	não	respeitar	a	moderação.	A	
quarta	 é	 o	 refinamento,	 com	 excessivos	 cuidados	 na	 feitura	 e	 no	 preparo	
dos	 alimentos.	A	quinta	é	 comer	 com	avidez.	 São	esses	os	 cinco	dedos	da	
mão	do	Demônio,	com	a	qual	arrasta	os	homens	para	o	pecado.	
	O	 remédio	 contra	A	Gula	é	 a	Abstinência,	 como	diz	Galeno.	Mas	 isso	não	
tem	mérito	algum	quando	o	que	se	visa	é	apenas	à	saúde	do	corpo.	Santo	
Agostinho	quer	que	a	abstinência	seja	praticada	com	paciência	e	com	vistas	
à	virtude.	“A	abstinência”,	diz	ele,	“pouco	vale	se	não	for	praticada	com	boa	
vontade,	 e	 não	 for	 comandada	 pela	 paciência	 e	 pela	 caridade,	 e	 não	 for	
inspirada	 pelo	 amor	 de	 Deus	 e	 pela	 esperança	 de	 se	 alcançar	 a	 bem-
aventurança	do	Céu.”	
Os	 companheiros	 da	 Abstinência	 são	 a	 Temperança,	 que	 assegura	 o	
equilíbrio	 de	 todas	 as	 coisas;	 a	 Vergonha,	 que	 evita	 a	 desonestidade;	 o	
Contentamento,	 que	 não	 procura	 alimentos	 ricos	 e	 bebidas,	 nem	 se	
preocupa	 com	 o	 esmero	 excessivo	 na	 preparação	 da	 comida;	 o	
Comedimento,	 que	 refreia	 pelo	 uso	 da	 razão	 o	 apetite	 deslavado;	 a	
Sobriedade,	que	refreia	os	exageros	no	beber;	e	a	Frugalidade,	que	refreia	o	
ócio	 requintado	 dos	 que	 ficam	 longo	 tempo	 à	 mesa,	 sentados	 no	 macio,	
enquanto	estimula	alguns	a	voluntariamente	tomarem	suas	refeições	de	pé	
e	com	menor	conforto.185	
	

	

Embora	 longas,	 essas	 transcrições	 de	 um	 autor	 laico	 e	 até	 mundano,	 como	

Chaucer,	são	de	extrema	utilidade	para	a	compreensão	de	como	era	vista,	mesmo	nos	

meios	 influenciados	 pelo	 humanismo	 nascente,	 a	 inveja	 em	 especial	 e	 os	 pecados	

capitais	em	geral.	Como	se	verá	no	capítulo	III	desta	tese,	e	especialmente	na	análise	

da	Imprecação	à	Inveja,186	essa	parece	ter	sido	a	ideia	que	tinha,	da	inveja,	o	autor	de	

Curial	e	Guelfa.		

	

	
	
	
	

																																																													
185	Chaucer,	op.	cit.	p.	204.	
186	Livro	Segundo,	capítulo	97.	
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Apêndice	ao	Capítulo	II	

Questões	disputadas	sobre	o	mal	(De	Malo)187	

	

	

Questão	VII	–	Dos	Pecados	Capitais	

	

Artigo	primeiro:	Quais	são	os	pecados	capitais?	

	

Objeções:	

	

Os	pecados	capitais	parecem	ser	sete.	

	

1)	Com	efeito,	São	Gregório	diz	em	Morales	(XXXI,	45):	“Há	sete	vícios	capitais,	

a	saber	a	vanglória,	a	inveja,	a	cólera,	a	tristeza,	a	avareza,	a	gula,	a	luxúria.”	–	Objeta-

se	 a	 isso	 que	 os	 vícios	 qualificados	 como	 capitais	 parecem	 ser	 aqueles	 dos	 quais	

procedem	os	outros.	Ora,	todos	os	vícios	nascem	de	um	ou	dois	vícios,	pois	está	dito:	

“A	 raiz	de	 todos	os	males	é	a	 cobiça”	 (1Tim	6,10),	e	 “O	 início	de	 todo	o	pecado	é	o	

orgulho”	(Eclo	10,15).	Logo,	não	há	sete	pecados	capitais.	

	

2.	Mas	pode-se	dizer	que	o	Apóstolo	 fala	aqui	da	cobiça	não	como	sendo	um	

pecado	 especial,	 mas	 enquanto	 implicando	 uma	 desordem	 geral	 da	 concupiscência.	

Objeta-se	a	isso	que	a	cobiça,	enquanto	pecado	especial,	é	o	apetite	desordenado	de	

riquezas,	o	que	se	chama	avareza.	Ora,	é	da	cobiça	que	fala	aqui	o	Apóstolo,	o	que	se	

deduz	do	que	ele	diz	no	mesmo	lugar:	“Aqueles	que	querem	se	tornar	ricos	caem	nas	

tentações	e	na	rede	do	demônio.”	(I	Tim	6,9).	Logo,	é	a	cobiça,	raiz	de	todos	os	males,	

que	é	um	pecado	especial.	

	
																																																													

187	SANCTI	THOMAE	DE	AQUINO	OPERA	OMNIA	 iussu	Leonis	XIII	P.	M.	Edita.	Tomus	XXIII.	Quaestiones	
disputatae	De	Malo.	Cura	et	 studio	Fratrum	Praedicatorum.	Roma/Paris:	Commissio	Leonina/	Librairie	
Philosophique	 J.	 Vrin,	 1982.	 Aqui	 traduzimos	 o	 artigo	 primeiro	 (De	 numero	 uitiorum	 capitalium)	 da	
Questão	oitava	(De	uitiis	capitalibus)	e	todos	os	três	artigos	(Utrum	inuidia	sit	peccatum;	Utrum	inuidia	
sit	 peccatum	 mortale;	 Utrum	 inuidia	 sit	 uitium	 capitale)	 da	 Questão	 décima	 (De	 inuidia),	
correspondentes,	respectivamente,	às	p.	191-197	e	217-223.	
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3.	Além	disso,	os	vícios	se	opõem	às	virtudes.	Ora,	só	existem	quatro	virtudes	

cardeais,	 como	 diz	 Santo	 Ambrósio	 a	 propósito	 do	 texto	 de	 São	 Lucas:	 “Bem-

aventurados	os	pobres”	(6,20).	Logo,	só	existem	quatro	vícios	capitais.	

	

4)	Ademais,	um	pecado	parece	sair	de	outro	pecado	quando	se	ordena	ao	fim	

deste	último;	assim	se	alguém	mente	para	conseguir	dinheiro,	sua	mentira	provém	da	

avareza.	Mas	todos	os	vícios	podem	se	ordenar	ao	fim	de	qualquer	outro	vício.	Logo,	

nenhum	vício	é	mais	capital	que	outro.	

	

5.	 Ademais,	 duas	 realidades,	 das	 quais	 uma	 nasça	 naturalmente	 da	 outra,	

podem	 ser	 consideradas	 como	 principais	 a	 um	 mesmo	 título.	 Ora,	 a	 inveja	 nasce	

naturalmente	 do	 orgulho.	 Logo,	 a	 inveja	 não	 pode	 ser	 considerada	 como	 um	 vício	

capital	distinto	do	orgulho.	

	

6.	 Ademais,	 são	 vícios	 principais	 ou	 capitais	 aqueles	 que	 têm	 finalidades	

principais.	 Ora,	 se	 se	 consideram	 os	 fins	 próximos	 dos	 vícios,	 eles	 são	 bem	 mais	

numerosos	que	sete;	se,	pelo	contrário,	se	consideram	os	 fins	últimos,	a	gula	não	se	

distinguirá	 da	 luxúria,	 sendo	 ambas	 ordenadas	 à	 deleitação	 da	 carne	 como	 seu	 fim	

último.	Não	é,	por	isso,	conveniente	assinalar	sete	vícios	capitais.	

	

7.	Ademais,	a	heresia	é	um	vício.	Ora,	se	uma	pessoa	cai	em	heresia	por	pura	

ignorância,	 esta	 não	 tem	 sua	 causa	 em	 nenhum	 dos	 vícios	 acima	 nomeados.	 Logo,	

existe	 um	vício	 que	não	provém	dos	 sete	 vícios	 acima	e	 por	 isso	 a	 enumeração	dos	

vícios	principais	é	insuficiente.	

	

8.	Ademais,	um	pecado	pode	ter	origem	em	uma	intenção	boa,	como	acontece	

claramente	com	quem	roube	para	fazer	uma	esmola.	Ora,	esse	pecado	não	provém	de	

nenhum	 dos	 vícios	 precedentemente	 enumerados.	 Logo,	 nem	 todos	 os	 pecados	

nascem	dos	vícios	referidos.	
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9.	 Ademais,	 a	 gula	 parece	 ordenada	 à	 deleitação	 do	 paladar	 e	 a	 luxúria	 à	

deleitação	do	 tato.	Ora,	 também	para	os	demais	 sentidos	existem	coisas	deleitáveis.	

Logo,	os	vícios	principais	deveriam	ser	enumerados	segundo	os	demais	cinco	sentidos.	

	

10.	Ademais,	todos	os	pecados	parecem	relevar	da	potência	apetitiva,	porque,	

como	diz	 Santo	Agostinho,	 é	 pela	 vontade	que	 se	peca	 e	 que	 se	 vive	 corretamente.	

Mas	 o	 movimento	 apetitivo	 vai	 da	 alma	 para	 a	 coisa,	 e	 não	 é	 nas	 coisas	 que	 se	

encontra	o	bem,	nem	o	mal,	como	se	diz	na	Metafísica	(VI,	4).	Não	devem,	pois,	existir	

senão	dois	vícios	capitais,	um	com	relação	ao	bem,	outro	com	relação	ao	mal.	

	

11.	 Ademais,	 a	 vontade	 à	 qual	 reverte	 o	 pecado	 é	 o	 apetite	 intelectual	 que	

parece	se	aplicar	sobre	as	coisas	em	sua	universalidade,	porque	segue	a	apreensão	da	

inteligência,	a	apreensão	do	universal.	Ora,	o	universal	no	gênero	do	apetite	é	o	bem	e	

o	 mal,	 que	 não	 se	 situam	 num	 gênero,	 mas	 são	 eles	 próprios	 gêneros	 para	 outras	

coisas,	 como	 está	 dito	 nos	 Predicamentos	 (cap.	 II).	 Portanto,	 os	 vícios	 capitais	 não	

devem	distinguir-se	conforme	bens	e	males	particulares,	mas	somente	genericamente,	

de	tal	 sorte	que	somente	haja	dois	deles,	em	conformidade	com	a	diferença	entre	o	

bem	e	o	mal.	

	

12.	Ademais,	o	mal	se	produz	de	modos	mais	numerosos	que	o	bem,	porque	o	

bem	tende	à	unidade	e	à	 integridade	da	coisa,	enquanto	o	mal	vem	de	cada	defeito,	

como	diz	Dionísio	nos	Nomes	Divinos	 (IV,	30).	Ora,	só	quatro	vícios	capitais	parecem	

dispostos	segundo	sua	relação	com	o	bem:	a	gula	e	a	luxúria	visam	o	bem	deleitável,	a	

avareza	visa	o	bem	útil	e	o	orgulho	visa	o	bem	honesto,	porque	“estende	armadilhas	às	

boas	obras	para	que	elas	pereçam”,	como	diz	Santo	Agostinho.	Logo,	os	demais	vícios	

devem	ser	mais	do	que	três.	

	

13.	 Ademais,	 os	 princípios	 dos	 gêneros	 diferentes	 são	 também	 diferentes,	

como	se	diz	na	Metafísica	(XI,	4).	Ora,	no	domínio	das	operações	e	dos	apetites,	o	fim	

desempenha	o	mesmo	papel	que	o	princípio	no	domínio	especulativo,	como	se	diz	na	

Ética	(VII,	8).	Então	diversos	gêneros	de	vícios	não	podem	se	coligar	ao	fim	de	um	único	

vício,	e	nessas	condições	de	um	vício	único	não	podem	provir	vários.	
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14.	Ademais,	se	um	vício	decorre	de	outro,	como	ordenado	ao	seu	fim,	seguir-

se-á	que	ambos	têm	o	mesmo	fim.	Isso	se	dará	ou	segundo	a	mesma	consideração,	ou	

segundo	duas	considerações	diferentes.	Se	 forem	duas	considerações,	não	se	deverá	

falar	 de	 um	 fim	 único,	mas	 de	 vários,	 uma	 vez	 que	 a	multidão	 e	 a	 diversidade	 dos	

objetos	 que	 correspondem	 às	 potências,	 aos	 hábitos	 e	 aos	 atos	 da	 alma	 se	 tomam	

mais	em	função	das	razões	formais	dos	objetos	do	que	materialmente,	em	função	das	

próprias	coisas.	Assim,	um	vício	não	será	ordenado	ao	fim	de	outro,	mas	um	e	outro	

terão	 por	 si	 seus	 fins	 próprios,	 de	 modo	 igual.	 Mas	 se	 o	 fim	 dos	 dois	 é	 o	 mesmo	

segundo	a	mesma	consideração,	segue-se	que	os	dois	vícios	não	são	senão	um	mesmo	

vício	 segundo	 a	 espécie,	 assim	 como	 nas	 realidades	 naturais	 aquelas	 que	 têm	 uma	

mesma	forma	pertencem	a	uma	mesma	espécie.	Com	efeito,	nas	realidades	morais	o	

fim	dá	a	espécie,	 como	o	 faz	a	 forma	nas	 realidades	naturais;	 assim,	não	ocorrerá	o	

nascimento	de	um	vício	a	partir	de	outro	vício,	mas	antes	uma	certa	união	dos	vícios.	

Logo,	os	vícios	de	que	falamos	não	devem	ser	considerados	como	capitais.	

	

15.	Ademais,	o	Filósofo	diz	na	Ética	(V,3),	que	se	alguém	comete	adultério	para	

roubar,	não	é	adúltero,	mas	ladrão;	e	assim	parece	que	quando	um	vício	é	ordenado	a	

outro	vício,	passa	a	ser	espécie	desse	outro.	Logo,	desse	ponto	de	vista,	um	vício	não	

nasce	de	outro.	

	

16.	Ademais,	a	propósito	do	versículo	do	Salmo	(28,14)	“Serei	purificado	de	um	

imenso	pecado”,	diz	a	Glosa	que	“Esse	imenso	pecado	é	o	orgulho;	quem	é	isento	dele,	

é	isento	de	todo	vício”.	Parece,	daí,	que	o	orgulho	é	um	vício	geral.	Ora	o	que	é	geral	

não	 se	 opõe	 ao	 que	 é	 particular.	 Logo,	 não	 se	 deve	 apresentar	 o	 orgulho	 como	um	

vício	capital	distinto	dos	demais,	como	fazem	alguns.	

	

17.	Ademais,	sobre	esta	passagem	da	Epístola	aos	Romanos	(7,7)	“Eu	ignoraria	

a	 cobiça	 se	 a	 lei	 não	dissesse:	 não	 cobiçarás”,	 diz	 a	Glosa:	 “A	 lei	 é	 boa:	 proibindo	 a	

cobiça,	 ela	 proíbe	 todo	 o	mal”.	 E	 assim,	 parece	 também	que	 a	 cobiça	 seja	 um	 vício	

geral.	Logo,	não	se	deve	contar	de	modo	particular	a	cupidez	ou	a	avareza	como	sendo	

um	dos	sete	vícios	capitais.				



149	
	

	

18.	Ademais,	são	qualificados	como	capitais,	como	se	disse,	os	vícios	que	têm	

fins	 principais.	 Ora,	 as	 riquezas,	 que	 são	 o	 fim	 da	 avareza,	 não	 têm	 razão	 de	 fim	

principal;	 elas	 não	 são	 desejadas	 senão	 enquanto	 úteis	 em	 relação	 a	 outra	 coisa;	

também	 o	 Filósofo	 prova	 na	 Ética	 (I,9)	 que	 a	 felicidade	 não	 pode	 se	 encontrar	 nas	

riquezas.	Logo,	a	avareza	não	deve	ser	contada	como	um	vício	capital.	

	

19.	 Ademais,	 as	 paixões	 da	 alma	 inclinam	 aos	 pecados	 e	 também	 são	

qualificadas	 como	 “paixões	 pecaminosas”	 (Rm	 7,5).	 Ora,	 a	 primeira	 das	 paixões	 é	 o	

amor,	 do	 qual	 decorrem	 todas	 as	 afeições	 da	 alma,	 como	 diz	 Santo	 Agostinho	 na	

Cidade	 de	 Deus	 (XIV,	 7,2).	 Logo,	 é	 o	 amor	 desordenado	 sobre	 tudo	 que	 deve	 ser	

considerado	vício	 capital,	 e	 isso	 tanto	mais	que	Santo	Agostinho	diz	no	mesmo	 livro	

que	o	amor	de	si	levado	até	o	desprezo	de	Deus	faz	a	cidade	da	Babilônia.	

	

20.	 Ademais,	 admite-se	 que	 há	 quatro	 paixões	 principais	 na	 alma,	 a	 saber,	 a	

alegria,	a	tristeza,	a	esperança	e	o	temor,	como	ressalta	de	Santo	Agostinho	na	Cidade	

de	 Deus	 (XIV,	 7).	 Ora,	 entre	 os	 sete	 vícios	 capitais,	 encontram-se	 aqueles	 que	 se	

reportam	à	alegria	ou	ao	prazer,	como	a	gula	e	a	luxúria,	aqueles	que	dizem	respeito	à	

tristeza,	como	a	acídia	ou	a	 inveja.	Logo,	deveria	também	haver	certos	vícios	capitais	

que	se	reportassem	à	esperança	e	ao	temor,	sobretudo	porque	certos	vícios	nascem	

da	esperança	(diz-se,	com	efeito,	que	é	só	a	esperança	que	faz	o	usurário),	e	de	modo	

similar	 certos	 vícios	 nascem	 do	 temor,	 porque	 Santo	 Agostinho	 diz,	 a	 propósito	 do	

Salmo	(79,	17)	“queimada	no	fogo	e	arrancada”,	que	todo	pecado	nasce	de	um	amor	

cuja	chama	é	má	e	de	um	temor	que	humilhe	de	modo	mau.	

	

21.	 Ademais,	 a	 cólera	 não	 é	 considerada	 como	 uma	 paixão	 principal,	 logo	

parece	que	tampouco	deveria	ser	contada	como	vício	capital.	

	

22.	Ademais,	a	uma	virtude	principal	opõe-se	um	vício	capital.	Ora,	a	caridade	é	

uma	virtude	principal,	que	se	qualifica	como	mãe	e	raiz	das	virtudes,	e	a	ela	se	opõe	o	

ódio.	Logo,	dever-se-ia	contar	o	ódio	como	vício	capital.	
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23.	Ademais,	está	dito	na	Primeira	Epístola	de	São	João	(2,16)	que	“Tudo	o	que	

é	do	mundo	ou	é	concupiscência	da	carne,	ou	é	concupiscência	dos	olhos,	ou	orgulho	

da	 vida”.	 Ora,	 diz-se	 que	 alguém	 é	mundano,	 ou	 que	 vive	 no	mundo,	 por	 causa	 do	

pecado.	Logo,	somente	essas	três	disposições	deveriam	ser	consideradas	como	vícios	

capitais.	

	

24.	 Ademais,	 numa	 homilia	 sobre	 o	 Fogo	 do	 Purgatório	 (serm.	 104,	 no.	 2),	

Santo	 Agostinho	 diz	 que	 há	 muitos	 pecados	 capitais:	 o	 sacrilégio,	 o	 homicídio,	 o	

adultério,	a	 fornicação,	o	 falso	 testemunho,	a	 rapina,	o	 roubo,	o	orgulho,	a	 inveja,	a	

avareza	e,	se	mantida	longamente,	a	cólera,	e	a	ebriedade	quando	é	continuada;	e	são	

eles	encontrados	no	Decreto	 (D.	 25,	 3,	 ch.	 “se	alguém...”).	 Parece,	pois,	 que	os	 sete	

pecados	capitais	enumerados	acima	não	o	foram	convenientemente.	

	

Resposta:	

	

Vício	 capital	 vem	 de	 “caput”,	 que	 significa	 cabeça.	 Ora,	 cabeça	 tem	 três	

significados.	

	

De	início,	denomina-se	cabeça	o	membro	de	um	animal,	e	é	nesse	sentido	que	

a	 palavra	 é	 tomada	 no	 texto	 seguinte:	 “Todo	 homem	 que	 reza	 ou	 profetiza	 com	 a	

cabeça	 coberta	 desonra	 sua	 cabeça”	 (1Cor	 11,4).	 E	 como	 a	 cabeça	 é	 o	 princípio	 do	

animal,	 daí	 se	 deriva	 o	 uso	 do	 termo	 cabeça	 para	 designar	 em	 segundo	 lugar	 tudo	

aquilo	 que	 está	 no	 começo,	 de	 acordo	 com	 estes	 textos:	 “As	 pedras	 do	 santuário	

foram	dispersas	na	entrada	(in	capite)	de	todas	as	ruas”	(Lam.	4,1)	e	“Em	cada	entrada	

(ad	omne	caput)	de	caminho,	edificaste	um	sinal	da	 tua	prostituição”	 (Ez	16,25).	Em	

terceiro	 lugar,	 cabeça	 significa	 o	 príncipe	 e	 o	 condutor	 do	 povo,	 pois	 os	 demais	

membros	do	corpo	são	de	certo	modo	regidos	pela	cabeça,	e	é	nesse	sentido	que	se	

toma	 o	 termo	 nestes	 textos:	 “Como	 eras	 pequeno	 a	 teus	 olhos,	 coloquei-te	 como	

cabeça	das	 tribos	de	 Israel”	 (1Sam	15,17)	e	“Os	chefes	 (capita)	do	povo	entram	com	

grande	pompa	na	casa	de	Israel”	(Am	6,1).	
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É	de	acordo	com	esses	 três	 sentidos	que	um	vício	pode	 ser	 chamado	capital.	

Por	 vezes,	 com	 efeito,	 fala-se	 de	 vício	 capital	 tomando	 a	 cabeça	 como	membro	 do	

corpo,	e	nesse	sentido	se	chama	pecado	capital	aquele	que	é	punido	com	pena	capital	

Entretanto,	não	é	nesse	sentido	que	falamos	de	vícios	capitais,	mas	no	sentido	de	que	

capital	vem	de	cabeça	enquanto	que	significa	um	princípio,	assim	como	São	Gregório	

chama	principais	os	vícios	capitais.	

	

Ora,	há	que	saber	que	um	pecado	pode	nascer	de	outro	de	quatro	modos,	de	

início	 do	 ponto	 de	 vista	 da	 subtração	 da	 graça,	 que	mantém	o	 homem	 afastado	 do	

pecado,	de	acordo	com	este	versículo	de	São	João	“Quem	nasceu	de	Deus	não	peca,	

porque	 a	 semente	 de	 Deus	 permanece	 nele”	 (1Jo	 3,9);	 e	 nesse	 sentido,	 o	 primeiro	

pecado	que	priva	da	graça	é	causa	dos	pecados	que	se	seguem	à	privação	da	graça;	e	

desse	ponto	de	vista	qualquer	pecado	pode	ser	causado	por	qualquer	outro.	Ora	essa	

maneira	de	falar	consiste	em	afastar	um	obstáculo,	mas	afastar	um	obstáculo	é	apenas	

movê-lo	 acidentalmente,	 como	 se	 diz	 nas	 Físicas	 (VIII,	 8);	 ora,	 nenhuma	 arte	 nem	

nenhuma	doutrina	têm	por	objeto	causas	acidentais,	como	está	dito	na	Metafísica	(VI,	

2).	Assim,	tampouco	os	vícios	capitais	são	designados	como	tais	segundo	esse	modo	de	

ser	causa	ou	princípio.	

	

De	 um	 segundo	 modo,	 um	 pecado	 causa	 outro	 por	 inclinação,	 quer	 dizer,	

enquanto	 o	 pecado	 precedente	 causa	 uma	 disposição	 ou	 um	 hábito	 que	 inclina	 ao	

pecado,	 e	 segundo	 esse	modo	de	origem,	 todo	pecado	 é	 causa	 de	 outro	 da	mesma	

espécie;	também	não	é	segundo	esse	modo	de	origem	que	os	pecados	são	qualificados	

como	capitais.	

	

De	um	terceiro	modo,	um	pecado	é	causa	de	outro	pelo	fato	da	matéria,	quer	

dizer,	enquanto	fornecendo	matéria	ao	outro,	como	a	gula	fornece	matéria	à	luxúria	e	

a	 avareza	 à	 discórdia;	 ora,	 esse	 tampouco	 é	 o	modo	 de	 origem	 segundo	 o	 qual	 os	

pecados	são	qualificados	de	capitais,	porque	o	que	fornece	matéria	a	um	pecado	não	é	

a	causa	atual	desse	pecado,	mas	somente	em	potência	e	de	modo	ocasional.	
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De	um	quarto	modo,	um	pecado	é	causa	de	outro	pelo	 fato	de	seu	 fim,	quer	

dizer,	 enquanto	 por	 causa	 do	 fim	 de	 um	 pecado,	 o	 homem	 comete	 outro	 pecado;	

assim,	 a	 avareza	 é	 causa	 do	 roubo,	 porque	 é	 para	 ganhar	 dinheiro	 que	 o	 homem	

comete	 o	 roubo;	 e	 desse	 modo	 um	 pecado	 é	 causado	 por	 outro	 pecado	 atual	 e	

formalmente.	 É	 por	 isso	 e	 segundo	 esse	 modo	 de	 origem	 que	 os	 pecados	 são	

qualificados	como	capitais,	de	sorte	que	desse	ponto	de	vista	lhes	convém	também	o	

terceiro	sentido	da	palavra	cabeça.	Com	efeito,	é	evidente	que	um	chefe	ordena	seus	

súditos	ao	seu	próprio	fim,	como	o	exército	é	ordenado	ao	fim	de	seu	chefe,	como	está	

dito	na	Metafísica	(XI,	12).	Também,	segundo	São	Gregório,	os	vícios	capitais	são	como	

chefes,	e	os	vícios	deles	decorrentes	são	como	exércitos.	

	

Um	 pecado	 pode	 se	 ordenar	 ao	 fim	 de	 outro	 pecado	 de	 dois	modos;	 de	 um	

primeiro	modo,	 do	 ponto	 de	 vista	 do	 próprio	 pecador,	 cuja	 vontade	 se	 incline	mais	

para	o	fim	de	um	pecado	do	que	para	outro,	mas	 isso	é	um	ponto	de	vista	acidental	

para	 os	 pecados;	 também	 não	 é	 segundo	 esse	 modo	 que	 alguns	 pecados	 são	

qualificados	como	capitais.	Mas	 também	pode	se	 realizar	de	outro	modo,	segundo	a	

relação	mesma	dos	fins,	um	dos	quais	tenha	certa	conformidade	com	o	outro,	de	tal	

modo	que,	na	maior	parte	dos	casos	se	ordene	a	ele;	assim	se	dá	com	a	enganação,	

objetivada	pela	fraude,	que	é	ordenada	a	acumular	o	dinheiro,	objetivo	da	avareza;	e	é	

neste	 sentido	 que	 se	 devem	 tomar	 os	 vícios	 capitais.	 São,	 pois,	 qualificados	 como	

capitais	os	vícios	que	têm	fins	principalmente	desejáveis	em	si	mesmos,	de	tal	modo	

que	outros	vícios	se	ordenem	a	tais	fins.	

	

Ora,	deve-se	notar	que	o	fato	de	perseguir	um	bem	e	o	de	fugir	ao	mal	oposto	

relevam	da	mesma	razão	formal;	assim,	o	guloso	procura	o	que	há	de	deleitável	nos	

alimentos	 e	 ao	mesmo	 tempo	 foge	da	 tristeza	 que	 lhe	 causa	 a	 falta	 de	 comida;	 e	 o	

mesmo	 se	 dá	 com	 os	 demais	 vícios.	 Daí	 se	 segue	 que	 os	 vícios	 capitais	 podem	 se	

distinguir	 de	 um	 modo	 adequado	 segundo	 a	 diferença	 de	 bem	 e	 de	 mal,	 ou	 seja,	

sempre	que	se	apresente	uma	razão	particular	de	desejo	ou	de	fuga,	lá	está	um	vício	

capital	distinto	dos	outros.	É	preciso	também	notar	que	o	bem,	segundo	sua	própria	

razão,	atrai	a	si	o	apetite;	mas	que	o	apetite	fuja	de	determinado	bem,	isso	provém	da	

consideração	de	uma	 razão	particular	 relativa	 àquele	bem.	 Também	é	 segundo	esse	
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gênero	 de	 razão	 que	 se	 devem	 considerar	 os	 pecados	 capitais	 de	 modo	 diferente	

daqueles	que	se	ordenam	a	alcançar	um	bem.	

	

Ora,	existem	três	bens	do	homem,	a	saber,	o	da	alma,	o	do	corpo	e	o	das	coisas	

exteriores.	Assim,	ao	bem	da	alma,	que	é	um	bem	imaginado,	ou	seja,	a	superioridade	

em	honra	e	em	glória,	se	ordenam	o	orgulho	e	a	vanglória;	ao	bem	do	corpo,	que	diz	

respeito	à	conservação	do	indivíduo,	pelo	alimento,	se	ordena	a	gula;	ao	bem	do	corpo	

que	 se	 ordena	 à	 conservação	 da	 espécie,	 como	 os	 prazeres	 sexuais,	 corresponde	 a	

luxúria;	e	ao	bem	das	coisas	exteriores	corresponde	a	avareza.	Por	outro	lado,	o	fato	

de	fugir	de	um	bem	provém	de	que	ele	impeça	a	obtenção	de	outro	bem	cobiçado	de	

modo	desordenado;	em	relação	a	esse	bem	considerado	à	maneira	de	impedimento,	o	

apetite	tem	um	duplo	movimento,	a	saber,	um	movimento	de	fuga	e	um	movimento	

de	 revolta	contra	ele.	Em	relação	ao	movimento	de	 fuga,	 têm-se	dois	vícios	capitais,	

conforme	o	bem	que	impede	o	bem	desejado	seja	considerado	no	próprio	sujeito	ou	

em	 outra	 pessoa.	 No	 próprio	 sujeito:	 assim	 o	 bem	 espiritual	 impede	 o	 repouso	 e	 o	

prazer	 corporal,	 e	então	 tem-se	a	 acídia,	que	não	é	 senão	a	 tristeza	que	provém	de	

algum	bem	espiritual,	 na	medida	em	que	 impede	o	bem	do	 corpo;	 e	 se	esse	bem	é	

considerado	 em	 outra	 pessoa	 que	 não	 o	 próprio	 sujeito,	 enquanto	 o	 bem	 alheio	

impeça	a	própria	excelência	desse	sujeito,	tem-se	a	inveja,	que	é	a	dor	do	bem	alheio.	

Quanto	à	revolta	contra	o	bem,	ela	se	remete	à	cólera.	

	

Resolução	das	objeções:	

	

1)	Assim	como	nas	virtudes	se	considera	um	duplo	fim,	a	saber	o	fim	último	e	

comum	que	 é	 a	 felicidade,	 e	 um	 fim	 próprio	 que	 é	 o	 bem	 próprio	 de	 cada	 virtude,	

assim	também	nos	vícios	podem	ser	considerados	seus	fins	próprios,	segundo	o	modo	

de	serem	vistos,	como	se	disse,	os	vícios	capitais;	e	pode-se	também	considerar	o	fim	

último	e	comum,	que	é	o	bem	próprio	do	indivíduo:	pois	é	a	ele	que	se	ordenam	todos	

os	fins	dos	vícios	capitais.	Mas	esse	bem	próprio	somente	tem	razão	de	fim	dos	vícios	

enquanto	desejado	de	modo	desordenado;	ora,	ele	é	desejado	de	modo	desordenado	

enquanto	desejado	fora	da	ordenação	da	lei	divina.	É	por	isso	que	há	em	todo	pecado	

dois	elementos,	a	saber,	a	conversão	para	um	bem	mutável	e	a	aversão	por	um	bem	
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imutável.	Assim,	pois,	do	ponto	de	vista	da	conversão,	põe-se	como	princípio	de	todos	

os	pecados	um	orgulho	geral	pelo	qual	o	homem	não	se	submete	a	Deus,	e	por	isso	foi	

dito	“O	princípio	da	soberba	do	homem	é	afastar-se	de	Deus”	(Eclo	10,14).	Assim,	pois,	

a	 cupidez	 e	 o	 orgulho,	 se	 considerados	 em	 sua	 generalidade,	 não	 são	 por	 certo	

qualificados	 como	vícios	 capitais,	 porque	não	 são	 vícios	 especiais,	mas	 são	 raízes	ou	

princípios	dos	vícios,	como	se	se	dissesse	que	o	desejo	de	felicidade	é	a	raiz	de	todas	as	

virtudes.	 Pode-se	 entretanto	 dizer	 que	 a	 cupidez	 e	 o	 orgulho,	mesmo	 considerados	

como	pecados	especiais,	 exercem	uma	causalidade	geral	 sobre	 todos	os	pecados	do	

ponto	 de	 vista	 dos	 seus	 fins.	 Pois	 o	 fim	 da	 avareza	 se	 comporta	 como	 princípio	 em	

relação	 ao	 fim	 de	 todos	 os	 outros	 vícios,	 na	medida	 em	 que,	 graças	 às	 riquezas,	 o	

homem	pode	adquirir	 tudo	quanto	os	outros	vícios	cobiçam,	pois	o	dinheiro	contém	

virtualmente	 tudo	 aquilo	 que	 se	 pode	 cobiçar,	 de	 acordo	 com	este	 versículo:	 “Tudo	

obedece	ao	dinheiro”	(Eclo	10,19).	Por	outro	lado,	o	fim	próprio	do	orgulho,	a	saber,	a	

superioridade	na	honra	e	na	glória,	é	como	o	termo	de	todos	os	outros	fins,	pois	pela	

abundância	das	riquezas	e	pelo	fato	de	que	goza	dos	bens	cobiçados,	o	homem	pode	

receber	honra	e	glória.	E	se	bem	que	na	ordem	da	execução	um	desses	dois	fins	seja	

como	o	princípio	e	o	outro	como	o	termo	dos	outros	fins,	 isso	não	basta	para	contar	

como	 capitais	 somente	 esses	 dois	 vícios,	 porque	 não	 é	 só	 a	 esses	 dois	 fins	 que	 o	

apetite	principalmente	se	ordena.	

	

2.	E	por	disso,	a	resposta	à	objeção	2	é	evidente.	

	

3.	 O	 que	 constitui	 a	 virtude	 é	 que	 a	 ordem	 da	 razão	 seja	 estabelecida	 na	

potência	apetitiva,	o	vício,	pelo	contrário,	se	produz	pelo	fato	de	que	o	movimento	do	

apetite	 se	afasta	da	ordem	da	 razão,	 entretanto,	não	é	 segundo	o	mesmo	ponto	de	

vista	que	a	ordem	da	razão	é	estabelecida	no	apetite	e	o	apetite	se	afasta	da	razão;	

também,	 se	 bem	 que	 o	 vício	 se	 oponha	 à	 virtude,	 não	 é	 necessário	 que	 um	 vício	

principal	seja	oposto	a	uma	virtude	principal,	porque	a	razão	formal	da	origem	do	vício	

e	da	virtude	não	é	a	mesma.	

	

4.	 Considerando-se	 a	 disposição	 do	 homem	 que	 peca,	 pode-se	 produzir	 que	

qualquer	 vício	 seja	 ordenado	 ao	 fim	 de	 qualquer	 outro;	 mas	 do	 ponto	 de	 vista	 da	
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relação	 que	 os	 objetos	 ou	 os	 fins	 têm	 entre	 si,	 alguns	 vícios	 nascem	 de	 modo	

determinado	 de	 alguns	 outros,	 dos	 quais	 procedem	 também	mais	 frequentemente;	

ora,	no	exame	das	coisas	morais,	como	também	no	exame	das	coisas	naturais,	ocupa-

se	do	que	tem	lugar	na	maioria	dos	casos.	

	

5.	Pelo	que	foi	dito,	é	evidente	que	a	inveja,	na	maior	parte	dos	casos,	nasce	do	

orgulho:	 o	 homem,	 com	efeito,	 se	 entristece	 por	 causa	 do	 bem	de	 outro	 sobretudo	

porque	é	um	obstáculo	a	sua	própria	excelência.	Mas	porque	a	inveja	tem	uma	razão	

formal	 especial	 em	 seu	movimento,	 a	 recusa	 de	 um	 bem,	 ela	 é	 tida	 como	 um	 vício	

capital	distinto	do	orgulho.	

	

6.	 Os	 vícios	 capitais	 são	 tomados	 em	 consideração	 dos	 fins	 próximos,	 não	

certamente	 de	 todos	 os	 pecados	 capitais,	mas	 de	 alguns	 dentre	 eles,	 dos	 quais,	 na	

maior	 parte	 dos	 casos,	 outros	 pecados	 decorrem	 naturalmente;	 é	 porque	 a	 gula	 se	

distingue	ainda	da	luxúria,	porque	o	prazer	que	é	o	objeto	da	gula	e	o	do	que	é	objeto	

da	luxúria	não	têm	a	mesma	razão	formal.	

	

7.	Um	conhecimento	defeituoso	parece	comportar	quatro	formas:	ausência	de	

ciência,	 ignorância,	 erro	 e	 heresia.	 Entre	 eles,	 a	 falta	 de	 ciência	 é	 o	 mais	 comum,	

porque	 implica	 o	 simples	 fato	 de	 não	 saber:	 daí	 vem	 que,	 mesmo	 entre	 os	 Anjos,	

Dionísio	admite	 certa	 falta	de	 ciência,	 como	 se	depreende	da	Hierarquia	eclesiástica	

(VI,	3);	a	ignorância,	pelo	contrário,	é	a	falta	de	conhecimento	das	coisas	que	o	homem	

pode	naturalmente	saber	e	que	deve	saber;	o	erro	acrescenta	à	ignorância	o	empenho	

do	espírito	que	se	opõe	à	verdade:	pois	o	erro	consiste	em	aprovar	como	verdadeiras	

coisas	que	são	falsas;	mas	a	heresia	acrescenta	algo	mais	ao	erro,	por	sua	matéria,	pois	

é	 um	 erro	 em	 coisas	 que	 dizem	 respeito	 à	 fé,	 e	 por	 parte	 daquele	 que	 se	 engana,	

porque	 ela	 comporta	 uma	 	 obstinação	 que	 só	 por	 si	 faz	 o	 herético,	 obstinação	 que	

provém	 do	 orgulho:	 é	 um	 grande	 orgulho,	 com	 efeito,	 para	 o	 homem,	 preferir	 sua	

opinião	 à	 verdade	 revelada	 por	 Deus.	 Logo,	 a	 heresia	 que	 provém	 da	 simples	

ignorância,	se	é	pecado,	nasce	de	um	dos	vícios	enumerados	acima:	pois	imputa-se	ao	

homem	como	pecado	não	 cuidar	de	aprender	o	que	é	obrigado	a	 saber;	 ora	parece	
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que	 isso	 provém	 da	 acídia,	 que	 leva	 a	 fugir	 do	 bem	 espiritual	 na	 medida	 em	 que	

impede	o	bem	corporal.	

	

8.	 Esses	 vícios	 são	 qualificados	 como	 capitais	 porque	 é	 deles	 que	 os	 outros	

vícios	nascem	na	maior	parte	dos	casos,	se	bem	que	por	vezes	um	vício	nasça	de	um	

bem.	E,	entretanto,	pode-se	dizer	que,	mesmo	quando	alguém	rouba	para	dar	esmola,	

esse	pecado	provém	ainda	em	certa	maneira	de	um	dos	pecados	capitais;	pois	fazer	o	

mal	em	vista	de	um	bem	provém	de	certa	ignorância	ou	erro;	e	a	ignorância	ou	o	erro	

se	ligam	à	acídia,	como	foi	dito.	

	

9.	 Luxúria	e	 gula	 visam	o	prazer	do	 tato:	 com	efeito,	não	 se	qualifica	 alguém	

como	guloso	porque	se	deleita	com	o	sabor	do	alimento,	mas	antes	com	sua	absorção,	

pondo	o	prazer	no	sentido	do	tato,	assim	como	diz	o	Filósofo	na	Ética	(III,	20).	Ora,	as	

deleitações	dos	outros	sentidos	não	constituem	fins	principais:	elas	se	reportam	ou	ao	

conhecimento	 da	 verdade	 como	 com	 os	 homens,	 ou	 ao	 prazer	 do	 tato	 como	 nos	

outros	 animais:	 pois	 o	 cão	 que	 fareja	 a	 lebre	 não	 põe	 seu	 prazer	 no	 odor,	 mas	 no	

alimento	que	o	espera.	 E	é	por	 isso	que	não	 se	 consideram	os	outros	 vícios	 capitais	

segundo	os	prazeres	dos	outros	sentidos.	

	

10.	O	bem	e	o	mal	 se	 encontram	nas	 coisas	 segundo	diferentes	 condições,	 e	

também	não	convém	que	um	único	vício	capital	seja	ordenado	ao	bem.	

	

11.	 Sob	 um	 único	 universal	 comum,	 podem	 bem	 ser	 classificados	 elementos	

universais	 mais	 específicos,	 como	 em	 um	 gênero	 muito	 geral	 se	 contêm	 gêneros	

subalternos;	 e	 assim	 caem	 sob	 a	 tomada	 da	 inteligência;	 assim	 o	 apetite	 intelectual	

também	pode	se	portar	diversamente	sobre	diversas	espécies	de	bens.	

	

12.	 Os	 pecados	 não	 se	 distinguem	 segundo	 a	 diferença	 de	 bem	 e	 de	 mal,	

porque	o	mesmo	pecado	pode	concernir	um	bem	e	o	mal	oposto,	como	ficou	dito.	

	

13.	As	realidades	que	pertencem	a	gêneros	diferentes,	que	são	como	gêneros	

muitos	gerais,	possuem	princípios	diferentes	segundo	a	realidade,	se	bem	que	sejam	
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idênticas	 segundo	 a	 analogia,	 como	 dito	 na	Metafísica	 (XI,	 4),	mas	 aquelas	 que	 são	

contidas	num	mesmo	gênero	muito	 geral,	 se	 bem	que	existam	em	diversos	 gêneros	

subalternos,	podem	possuir	princípios	idênticos	naquilo	que	aquele	gênero	comporte	

de	 comum:	 e	 desse	modo	 certos	 vícios	 de	 gêneros	 diferentes	 podem	 se	 ligar	 a	 um	

princípio	idêntico	que	é	seu	fim,	tendo	certa	razão	de	origem	comum.	

	

14.	Quando	um	pecado	se	ordena	ao	 fim	de	outro	pecado,	o	 fim	de	um	e	de	

outro	é	 idêntico	segundo	a	mesma	razão	 formal,	mas	não	segundo	a	mesma	ordem,	

porque	um	é	o	fim	próximo,	outro	é	o	fim	distante.	Não	se	segue,	pois,	que	ambos	os	

vícios	sejam	da	mesma	espécie,	porque	as	realidades	morais	não	recebem	sua	espécie	

do	fim	distante,	mas	do	fim	próximo.	

	

15.	Um	homem	não	é	qualificado	de	ladrão	ou	de	adúltero	em	virtude	um	ato	

ou	de	uma	paixão,	mas	de	um	hábito,	como	diz	o	Filósofo	do	justo	e	do	injusto	na	Ética	

(V,	 11).	 Ora,	 a	 intenção	 do	 homem	 vem	 do	 hábito;	 também,	 quando	 alguém	 rouba	

para	realizar	o	adultério,	ele	comete	em	ato	um	pecado	de	roubo,	mas	sua	 intenção	

lhe	vem	do	hábito	do	adultério,	e	assim	não	é	chamado	de	ladrão,	mas	de	adúltero.	

	

16.	O	orgulho,	como	foi	dito,	pode	ser	tomado	em	dois	sentidos;	num	primeiro	

modo,	 enquanto	 comporte	 certa	 rebelião	 contra	 a	 lei	 de	 Deus,	 e	 assim	 ele	 é	 a	 raiz	

universal	 de	 todos	 os	 pecados,	 como	 diz	 São	 Gregório	 também	 ele	 não	 o	 enumera	

entre	 os	 pecados	 capitais,	 mas	 nomeia	 a	 vanglória.	 Pode-se	 também	 entender	 o	

orgulho	de	outro	modo,	como	sendo	o	apetite	desordenado	de	certa	superioridade,	e	

então	é	contado	como	vício	capital	distinto	dos	outros;	e	porque	é	sobretudo	a	glória	

humana	que	parece	constituir	essa	superioridade,	São	Gregório	coloca	a	vanglória	em	

lugar	desse	orgulho	especial.	

	

17.	 Há	 que	 responder	 o	mesmo	 à	 objeção	 17,	 porque	 a	 cobiça	 é	 ainda	 aqui	

tomada	como	sendo	a	raiz	geral	dos	vícios.	

	

18.	Do	fato	de	que	tenham	razão	de	bem	útil,	as	riquezas	certamente	não	têm	

razão	de	 fim	principal,	mas	essa	 falta	é	compensada	em	razão	da	utilidade	geral	das	
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riquezas	 que,	 de	 certo	 modo,	 contêm	 virtualmente	 todos	 os	 bens	 desejáveis	 deste	

mundo.	

	

19.	Como	diz	o	Filósofo	na	Retórica	(II,	4),	amar	é	querer	bem	a	outro.	Ora,	do	

fato	de	que	o	homem	deseje	para	si	próprio	algum	bem,	parece	que	ele	se	ama	a	si	

mesmo,	é	por	isso	que	o	amor	de	si	não	é	contado	à	parte	ou	como	raiz	do	pecado,	ou	

mesmo	 como	 vício	 capital,	 porque	 todas	 as	 raízes	 e	 fontes	 dos	 vícios	 incluem	 esse	

amor	desordenado	de	si	mesmo.	

	

20.	O	 temor	 e	 a	 esperança	 são	paixões	do	 irascível;	 ora,	 todas	 as	 paixões	do	

irascível	derivam	de	paixões	do	concupiscível,	e	por	isso	as	fontes	primeiras	dos	vícios	

não	derivam	do	temor	e	da	esperança,	mas	antes	da	deleitação	e	da	tristeza.	Pois,	se	

bem	que	certos	vícios	nasçam	do	temor	e	da	esperança,	a	esperança	e	o	temor	nascem	

eles	mesmos	de	outras	paixões,	a	saber,	do	amor	ou	do	desejo	de	um	bem.	

	

21.	 A	 cólera	 comporta	 um	movimento	 especial,	 a	 saber,	 uma	 revolta	 contra	

alguma	 coisa:	 e	 por	 isso,	 se	 bem	 que	 esse	 movimento	 tenha	 sua	 fonte	 em	 outros	

vícios,	porque	ele	tem	entretanto	um	caráter	especial	distinto	dos	outros	movimentos,	

ele	é	contado	à	parte	como	um	vício	capital.	

	

22.	 Um	 vício	 não	 é	 qualificado	 de	 principal	 por	 oposição	 a	 uma	 virtude	

principal;	 é	 por	 isso	 que	 não	 há	 necessidade	 de	 que	 o	 ódio	 seja	 um	 vício	 principal,	

embora	seja	a	caridade	uma	virtude	principal.	

	

23.	 Sob	 estas	 três	 disposições	 que	 conta	 São	 João,	 estão	 implicadas	 o	 que	 é	

como	a	origem	primeira	e	a	raiz	dos	pecados,	a	saber,	o	orgulho	e	a	cobiça:	pois	sob	a	

cobiça	em	geral	estão	contidas	a	concupiscência	da	carne	e	a	dos	olhos.	
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24.	Santo	Agostinho	chama	de	capitais	os	vícios	que	devem	ser	castigados	com	

a	pena	capital:	vício	capital	é,	nesse	sentido,	o	mesmo	que	pecado	mortal.188	

	

	

	

Questão	X:	da	Inveja	

	

Artigo	primeiro:	A	Inveja	é	pecado?	

	

Objeções:	

	

Parece	que	não.	

	

1)	 Porque,	 como	 diz	 o	 Filósofo	 na	 Ética	 (II,	 5),	 não	 somos	 louvados	 nem	

condenados	pelas	paixões;	ora,	a	inveja	é	uma	paixão,	como	diz	São	João	Damasceno	

na	Fé	(II,	14):	“A	inveja	é	a	tristeza	que	provém	do	bem	de	outro”,	logo	ninguém	deve	

ser	condenado	por	causa	da	inveja.	Ora,	todo	pecado	torna	o	pecador	digno	de	alguma	

condenação.	Logo,	a	inveja	não	é	pecado.	

	

2.	 Ademais,	 somente	 é	 pecado	 aquilo	 que	 é	 voluntário,	 como	 diz	 Santo	

Agostinho.	 Ora,	 se	 a	 inveja	 é	 uma	 tristeza,	 não	 é	 voluntária,	 pois	 como	 diz	 Santo	

Agostinho	 na	 Cidade	 de	 Deus	 (XIV,	 6),	 “a	 tristeza	 faz	 parte	 das	 coisas	 que	 nos	

acontecem	contra	nossa	vontade”.	Logo,	a	inveja	não	é	pecado.	

	

3.	Ademais,	se	ao	mal	se	opõe	o	bem,	o	bem	não	pode	mover	ao	pecado,	que	é	

mal,	pois	nenhum	elemento	contrário	move	a	seu	contrário.	Ora,	o	motivo	da	inveja	é	

o	bem,	já	que	Remígio	diz	que	a	inveja	é	a	dor	que	vem	do	bem	do	próximo.	

	

																																																													

188	Omitem-se,	nesta	tradução,	os	artigos	2	(Utrum	superbia	sit	speciale	peccatum),	3	(Utrum	superbia	
sit	 In:	 ui	 irascibili)	 e	 4	 (De	 quatuor	 speciebus	 superbiae)	 da	 Questão	 VIII,	 que	 fogem	 ao	 escopo	 da	
presente	tese.	



160	
	

4.	 Ademais,	 Santo	 Agostinho	 diz	 na	 Cidade	 de	 Deus	 (XIV,	 13)	 que	 em	 todo	

pecado	há	uma	conversão	desordenada	a	um	bem	perecível.	Ora,	a	inveja	não	é	uma	

conversão	a	algum	bem	perecível,	mas	antes	uma	aversão	ao	bem,	pois	é	a	tristeza	a	

propósito	do	bem	de	outro.	Logo,	não	é	um	pecado.	

	

5.	Ademais,	Santo	Agostinho	diz,	em	Livre	Arbítrio	(I,	3),	que	todo	pecado	vem	

do	desejo	sensual.	Ora,	se	é	uma	tristeza,	a	inveja	não	procede	do	desejo	sensual,	que	

é	o	apetite	pelo	prazer.	Logo,	a	inveja	não	é	pecado.	

	

6.	Ademais,	o	que	não	tem	possibilidade	de	ser	não	pode	ser	um	pecado.	Ora,	é	

impossível,	 ao	 que	 parece,	 que	 alguém	 seja	 invejoso:	 pois	 se	 é	 o	 bem	 que	 todos	

desejam,	ninguém	pode	entristecer-se	 com	o	bem,	e	nisso	 consiste	a	 inveja.	 Logo,	a	

inveja	não	pode	ser	pecado.	

	

7.	Ademais,	todo	pecado	consiste	em	certo	ato.	Ora,	porque	é	uma	tristeza,	a	

inveja	entrava	a	 ação	que	 tem	 sua	perfeição	na	deleitação.	 Logo,	 a	 inveja	entrava	o	

pecado	e	não	pode,	pois,	ser	um	pecado.	

	

8.	 Ademais,	 as	 ações	 morais	 são	 qualificadas	 como	 boas	 ou	 más	 segundo	 a	

razão	formal	do	seu	objeto.	Ora,	o	objeto	da	inveja	é	o	bem,	como	foi	dito,	pois	é	a	dor	

que	provém	do	bem	alheio.	Logo,	o	ato	de	inveja	é	bom	e	não	pode	ser	um	pecado.	

	

9.	 	Ademais,	o	mal	da	pena	é	distinto	do	mal	da	falta,	como	se	depreende	de	

Santo	Agostinho	em	Livre	Arbítrio	(I,	1).	Ora,	a	inveja	é	um	certo	mal	de	pena,	como	diz	

Santo	 Isidoro	 em	 O	 Bem	 Soberano	 (III,	 25):	 “O	 ciúme,	 ou	 seja,	 a	 inveja,	 pune	 seu	

autor”.	Logo,	a	inveja	não	é	uma	falta.	

	

10.	Ademais,	Santo	Agostinho	diz	na	Cidade	de	Deus	(XIV,	7)	que	todo	pecado	é	

um	mau	 amor.	Ora,	 a	 inveja	 não	 é	 um	 amor,	 porque	 o	 amor	 faz	 com	que	 se	 tenha	

alegria	pelos	bens	do	amigo	e	tristeza	com	seus	males.	Logo,	a	inveja	não	é	um	pecado.	
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11.	 Ademais,	 parece	 mais	 grave	 ter	 em	 relação	 a	 alguém	 inveja	 dos	 bens	

espirituais	do	que	dos	corporais.	Ora,	a	 inveja	a	propósito	dos	bens	espirituais	não	é	

um	pecado,	pois	São	Jerônimo	diz	a	Laeta,	a	respeito	da	educação	de	sua	filha:	“Que	

ela	tenha	companheiras	com	as	quais	aprenda,	das	quais	tenha	inveja	e	cujos	elogios	a	

movam”	(Ep.	107,	4).	Logo,	a	inveja	não	é	um	pecado.	

	

Entretanto:	

	

As	disposições	excessivas	em	matéria	moral	 são	viciosas.	Ora,	 a	 inveja	é	uma	

disposição	excessiva,	como	se	depreende	da	Ética	(II,	9).	Logo,	a	inveja	é	um	pecado.	

	

Resposta:	

	

A	inveja	é	um	pecado	pelo	seu	gênero.	Uma	vez	que	é	de	seu	objeto	que	o	ato	

moral	recebe	sua	espécie	e	se	classifica	em	um	gênero,	só	se	pode	conhecer	que	um	

ato	moral	é	mau	pelo	seu	gênero	se	o	próprio	ato	não	se	reporta	convenientemente	a	

sua	matéria	ou	a	seu	objeto.	

	

Ora,	 há	 que	 observar	 que	 o	 objeto	 da	 faculdade	 apetitiva	 é	 o	 bem	 e	 o	mal,	

como	 são	 objetos	 da	 inteligência	 o	 verdadeiro	 e	 o	 falso.	 Ora,	 todos	 os	 atos	 da	

faculdade	 apetitiva	 se	 reduzem	 a	 duas	 atitudes	 gerais,	 a	 saber,	 a	 procura	 e	 a	 fuga,	

como	também	os	atos	da	faculdade	 intelectual	se	reduzem	à	afirmação	e	à	negação,	

de	sorte	que	a	procura	é	para	o	apetite	o	que	a	afirmação	é	para	a	 inteligência,	e	a	

fuga	é	para	o	apetite	o	que	a	negação	é	para	a	inteligência,	como	diz	o	Filósofo	na	Ética	

(VI,	2).	Mas	o	bem	tem	caráter	de	atração,	pois	o	bem	é	o	que	todos	desejam,	como	

está	afirmado	na	Ética	(I.	1);	e,	pelo	contrário,	o	mal	tem	caráter	de	repulsa,	porque	o	

mal	vai	contra	a	vontade	e	o	apetite,	como	diz	São	Dionísio	em	Os	Nomes	Divinos	(IV,	

32).	

	

Assim,	 pois,	 todo	 ato	 da	 faculdade	 apetitiva	 que	 concerne	 à	 procura	 e	 cujo	

objeto	é	um	mal	é	um	ato	que	não	convém	nem	quanto	a	sua	matéria	nem	quanto	a	

seu	objeto;	e	é	por	isso	que	todos	os	atos	desses	são	maus	pelo	seu	próprio	gênero,	e	
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assim	é	com	o	amar	o	mal	ou	alegrar-se	com	ele;	assim	como	é	um	vício	da	inteligência	

afirmar	o	falso.	De	modo	similar	também,	todo	ato	que	concerne	à	fuga	e	cujo	objeto	é	

um	bem	não	convém	nem	quanto	a	sua	matéria	nem	quanto	a	seu	objeto,	e	é	por	isso	

que	todos	os	atos	desses	são	pecados	pelo	seu	gênero,	e	assim	odiar	o	bem,	rejeitá-lo	

e	 se	 entristecer	 com	 ele,	 porque	 na	 inteligência	 é	 igualmente	 um	 vício	 negar	 o	

verdadeiro.	 Não	 basta,	 entretanto,	 para	 que	 um	 ato	 seja	 bom,	 que	 ele	 comporte	 a	

busca	 do	 bem	 ou	 a	 fuga	 do	 mal,	 a	 menos	 que	 se	 trate	 da	 busca	 de	 um	 bem	

conveniente	e	da	fuga	de	um	mal	que	se	lhe	oponha:	para	o	bem,	cuja	perfeição	exige	

a	plenitude	e	a	integridade	da	coisa,	requerem-se	mais	elementos	que	para	o	mal,	que	

resulta	de	cada	deficiência	singular,	como	diz	São	Dionísio	em	Os	Nomes	Divinos	(IV,	

30).	Ora,	a	inveja	implica	uma	tristeza	que	vem	do	bem;	logo	é	evidente	que	ela	é	pelo	

seu	próprio	gênero	um	pecado.	

	

Solução	das	objeções:	

	

1)	Já	que	uma	paixão	é	um	movimento	do	apetite	sensitivo,	como	diz	São	João	

Damasceno	em	A	Fé	(II,	22),	em	si	mesma	considerada	ela	não	pode	ser	nem	virtude	

nem	 vício,	 nem	 coisa	 louvável	 nem	 condenável,	 porque	 essas	 características	 dizem	

respeito	à	 razão;	mas	enquanto	sendo	o	apetite	sensitivo	em	certo	sentido	razoável,	

enquanto	 que	 pode	 obedecer	 à	 razão,	 mesmo	 as	 paixões	 podem	 também	 desse	

mesmo	 ponto	 de	 vista	 ser	 dignas	 de	 louvor	 ou	 de	 condenação,	 na	medida	 em	 que	

podem	ser	reguladas	ou	refreadas.	Também	o	Filósofo	diz	no	mesmo	lugar	que	não	se	

louva	nem	se	condena	aquele	que	simplesmente	se	encoleriza,	mas	aquele	que	se	põe	

em	cólera	de	determinado	modo,	quer	dizer,	conforme	ou	não	à	ordem	da	razão.	

	

2.	Essa	autoridade	não	diz	que	a	tristeza	seja	um	movimento	involuntário,	mas	

que	 o	 objeto	 da	 tristeza	 é	 de	 certo	 modo	 involuntário:	 mas	 nada	 impede	 que,	 a	

propósito	de	uma	coisa	involuntária,	haja	um	ato	humano		voluntário	bom	ou	mal,	na	

medida	em	que	se	pode	suportar	bem	ou	mal	uma	coisa	involuntária.	

	

3.	 O	 bem,	 em	 si	 mesmo,	 move	 sempre	 ao	 bem;	 mas	 em	 razão	 de	 uma	

disposição	má	da	vontade,	acontece	de	alguém	ser	movido	ao	mal	da	inveja	em	razão	
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do	bem,	como	acontece	 também	que	em	razão	de	uma	disposição	má	do	corpo	um	

alimento	saudável	seja	prejudicial.	

	

4.	A	falta	de	um	bem	é	vista	como	tendo	razão	de	mal,	como	diz	o	Filósofo	na	

Ética	(V,	1);	e	desse	ponto	de	vista	opor-se	ao	bem	pela	tristeza	é	o	mesmo	que	voltar-

se	para	o	mal,	o	que	também	acontece	quando	um	bem	perecível	é	amado	de	modo	

desordenado.	

	

5.	 Assim	 como	o	 bem	é	 naturalmente	 anterior	 ao	mal,	 do	 qual	 é	 a	 privação,	

assim	também	as	paixões	de	alma	cujo	objeto	é	o	bem	são	anteriores	naturalmente	às	

paixões	de	alma	cujo	objeto	é	o	mal,	e	que	por	essa	razão	nascem	delas;	é	porque	o	

ódio	 e	 a	 tristeza	 são	 causados	 por	 algum	amor,	 desejo	 ou	prazer,	 e	 desse	 ponto	 de	

vista	a	inveja	é	causada	por	um	desejo	sensual.	

	

6.	 Ninguém	 pode	 se	 entristecer	 com	 o	 bem	 enquanto	 bem,	 mas	 pode-se	

entristecer	com	o	bem	enquanto	percebido	como	tendo	razão	de	mal,	verdadeira	ou	

aparente:	desse	modo	é	que	a	inveja	é	uma	tristeza	com	o	bem	de	outro,	enquanto	se	

opondo	a	nossa	própria	excelência.	

	

7.	Como	a	deleitação	é	o	acabamento	da	sua	própria	operação,	ela	impede	uma	

ação	que	 lhe	 é	 estranha,	 como	diz	 o	 Filósofo	na	 Ética	 (X,	 7):	 assim,	 aquele	 que	 tem	

prazer	em	estudar,	 estuda	mais	e	 se	ocupa	menos	 com	outras	 coisas.	Assim,	pois,	 a	

tristeza	 que	 vem	 do	 bem	 do	 próximo	 impede	 as	 ações	 que	 tendem	 ao	 bem	 do	

próximo,	mas	move	a	operações	contrárias	a	esse	bem.	

	

8.	 Assim	 como	 no	 amor	 do	 bem	 não	 pode	 haver	 pecado,	 salvo	 se	 o	 que	 é	

amado,	mesmo	como	tendo	razão	de	bem	não	é	entretanto	um	verdadeiro	bem,	mas	

um	mal;	assim	também	a	tristeza,	que	se	refere	a	um	bem	tomado	como	um	mal	que	

não	é	mal	verdadeiro	mas	aparente,	é	não	obstante	má,	porque	ela	não	está	de	acordo	

com	tal	objeto	que	é	um	verdadeiro	bem:	com	efeito,	o	ato	moral	se	torna	bom	por	

seu	objeto	na	medida	em	que	está	de	acordo	com	ele.	
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9	 .	 A	 certos	 pecados	 são	 conjugados	 castigos,	 e	 nesse	 caso	 o	 mesmo	 ato	 é	

castigo	e	falta	sob	diferentes	pontos	de	vista:	é	falta	enquanto	procedendo	da	vontade	

desordenada	do	homem,	e	como	tal	não	vem	de	Deus:	e	é	 também	pena,	enquanto	

comportando	certo	tormento	como	castigo,	e	isso	vem	de	Deus,	conforme	o	versículo	

do	Salmo	(49,	21):	“Eu	te	censurarei	e	te	sentirás	arguido”;	e	Santo	Agostinho	diz	nas	

Confissões	(I,	12):	“Vós	o	ordenastes,	Senhor,	e	assim	é	que	toda	alma	desordenada	é	

seu	próprio	castigo”.	Desse	modo,	a	inveja	pode	ao	mesmo	tempo	ser	castigo	e	falta.	

	

10.	 Todo	 pecado	 é	 um	 amor	mau	 por	 sua	 causa,	 não	 por	 sua	 essência:	 toda	

afeição	 de	 alma,	mesmo	 a	 tristeza,	 procede	 do	 amor,	 como	 diz	 Santo	 Agostinho	 na	

mesma	obra.	

	

11.	Aristóteles,	distinguindo	na	Retórica	(II,	11)	a	emulação	da	inveja,	diz	que	a	

emulação	 a	 propósito	 de	 coisas	 boas	 é	 próprio	 de	 pessoas	 virtuosas:	 “Com	 efeito,	

invejar	 é	mal	 e	 próprio	dos	maus”.	O	êmulo,	 com	efeito,	 se	prepara	 ele	 próprio	 em	

razão	de	 sua	 rivalidade	a	 receber	os	bens;	o	 invejoso,	pelo	 contrário,	 procura	que	o	

próximo	não	os	tenha	por	causa	de	sua	inveja:	pois	ele	tem	inveja	quando	se	entristece	

pelo	fato	de	o	próximo	ter	bens	que	ele	próprio	não	tem;	na	emulação,	pelo	contrário,	

ele	 se	 entristece	 por	 não	 ter	 ele	 próprio	 os	 bens	 do	 outro.	 Mas	 São	 Jerônimo,	 na	

autoridade	 citada	 acima,	 emprega	 inveja	 por	 emulação:	 é	 louvável,	 com	 efeito,	 que	

alguém	que	aprende	se	esforce	por	aprender	o	que	outra	pessoa	aprende,	de	acordo	

com	esta	consigna	do	Apóstolo:	“Rivalizai	para	os	dons	superiores”	(1Cor	12,31).	

	

	

	

Artigo	segundo:	A	inveja	conduz	ao	pecado	mortal?	

	

Objeções:	

	

Parece	que	não.	
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1.	Com	efeito,	São	Gregório	diz	nas	Morais	 (XXII,	11):	“Acontece	muitas	vezes	

que	 sem	 perder	 a	 caridade,	 a	 queda	 de	 um	 inimigo	 nos	 alegra	 e	 sua	 glória	 nos	

entristece”.	Ora,	 isso	é	 invejar.	 Logo,	a	 inveja	não	destroi	a	caridade	e,	assim	sendo,	

não	pode	ser	chamada	pecado	mortal.	

	

2.	 Ademais,	 São	 João	 Damasceno	 diz	 em	 A	 Fé	 (II,	 22)	 que	 a	 paixão	 é	 um	

movimento	do	apetite	sensível.	Ora,	esse	movimento	é	chamado	sensualidade,	como	

diz	 Santo	Agostinho	em	A	Trindade	 (XII,	 12);	então,	 já	que	a	 inveja	é	uma	paixão	da	

alma,	ela	está	na	sensualidade,	na	qual	não	pode	haver	senão	pecado	venial,	como	diz	

Santo	Agostinho	no	mesmo	livro.	Logo,	a	inveja	não	é	pecado	mortal.	

	

3.	 Ademais,	 assim	 como	 ações	 boas	 por	 seu	 gênero	 podem	 ser	 mal	

completadas,	 mas	 as	 que	 são	 más	 por	 seu	 gênero	 não	 podem	 ser	 completadas	 de	

modo	correto,	como	diz	Santo	Agostinho	em	Contra	a	Mentira	(VII,	18),	assim	também	

atos	que	 são	pecados	veniais	por	 seu	gênero	podem	se	 tornar	mortais,	mas	aqueles	

que	são	mortais	por	seu	gênero	não	podem	se	tornar	de	modo	algum	veniais,	como	é	

evidente	no	caso	do	homicídio	e	do	adultério.	Ora,	nem	toda	inveja	é	pecado	mortal.	

Logo,	a	inveja	não	é	pecado	mortal	por	seu	gênero.	

	

4.	Ademais,	em	um	mesmo	gênero	um	pecado	de	ação	é	mais	grave	do	que	um	

pecado	de	coração.	Ora,	impedir	por	um	ato	o	bem	do	próximo	nem	sempre	é	pecado	

mortal.	 Logo,	não	é	 sempre	pecado	mortal	 entristecer-se	 com	o	bem	do	próximo,	o	

que	é	a	inveja.	

	

5.	 Ademais,	 não	 pode	 haver	 pecado	mortal	 em	 homens	 perfeitos.	 Ora,	 pode	

existir	 entre	 neles	 inadvertidos	movimentos	 de	 inveja.	 Logo,	 a	 inveja	 não	 é	 pecado	

mortal.	

	

6.	Ademais,	em	crianças	que	ainda	não	 falam	não	pode	haver	pecado	mortal,	

porque	ainda	não	estão	no	uso	da	razão	e	somente	na	razão	reside	o	pecado	mortal.	

Ora,	a	inveja	pode	existir	em	crianças:	Santo	Agostinho	diz,	nas	Confissões	(I,	7,11):	“	Vi	
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e	conheci	por	experiência	um	bebê	 invejoso;	ainda	não	 falava	e	olhava,	 lívido	e	com	

olhar	amargurado,	seu	irmão	de	leite”.	Logo,	a	inveja	não	é	pecado	mortal.	

	

7.	Ademais,	 todo	pecado	mortal	 se	opõe	à	ordem	da	 caridade.	Ora,	 a	 inveja,	

que	se	entristece	com	o	bem	do	próximo	porque	lhe	acarreta	um	dano	pessoal,	não	se	

opõe	à	ordem	da	caridade,	segundo	a	qual	cada	um	deve	se	amar	antes	que	ao	outro,	

e	 aos	mais	 próximos	mais	 do	 que	 aos	 estranhos,	 como	diz	 Santo	Ambrósio.	 Logo,	 a	

inveja	não	é	um	pecado	mortal.	

	

8.	Ademais,	todo	pecado	mortal	se	opõe	a	uma	virtude.	Ora,	a	 inveja	não	é	o	

contrário	de	nenhuma	virtude,	mas	de	uma	certa	paixão	que	o	Filósofo	nomeia	uma	

justa	indignação,	“nemesis”,	na	Ética	(II,	9).	Logo,	a	inveja	não	é	pecado	mortal.	

	

Entretanto:	

	

1)	 Há	 o	 que	 diz	 São	 Gregório	 nas	Morais	 (V,	 46),	 comentando	 este	 texto	 de	

Provérbios	(14,30):	“A	inveja	é	a	cárie	dos	ossos”.	“Pelo	vício	da	inveja,	diz	ele,	mesmo	

os	atos	fortes	das	virtudes	perecem	aos	olhos	de	Deus”.	Ora,	somente	o	pecado	mortal	

pode	fazer	isso.	Logo,	a	inveja	é	um	pecado	mortal.	

	

2.	 Ademais,	 no	 Itinerário	 de	 Clemente,	 conta-se	 que	 Pedro	 disse	 que	 há	 três	

pecados	que	merecem	a	mesma	pena:	quando	se	mata	com	as	próprias	mãos,	quando	

se	denigre	com	a	língua	e	quando	se	inveja	ou	se	odeia	no	coração.	Ora,	o	homicídio	é	

pecado	mortal.	Logo,	a	inveja	também	o	é.	

	

3.	Ademais,	Santo	Isidoro	diz,	em	O	Soberano	Bem	(III,	25):	“Não	há	nenhuma	

virtude	à	qual	não	se	oponha	a	inveja,	pois	somente	a	miséria	é	isenta	de	inveja”.	Ora,	

nada	se	opõe	a	todas	as	virtudes	senão	o	pecado	mortal.	Logo,	a	inveja	é	um	pecado	

mortal.	

	

4.	Ademais,	comentando	este	versículo	do	Salmo	(104,	25):	“Ele	modificou	seu	

coração	porque	eles	odeiam	seu	povo”,	diz	Santo	Agostinho:	“A	 inveja	é	o	ódio	pelo	
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bem	 alheio”.	 Ora,	 o	 ódio	 é	 uma	 cólera	 inveterada,	 como	 ele	 mesmo	 diz	 em	 seu	

Comentário	literal	sobre	o	Gênesis	(XI).	Logo,	toda	inveja	é	coisa	inveterada	e,	assim,	

não	pode	ser	pecado	venial	como	as	faltas	inadvertidas.	

	

5.	 Ademais,	 nada	 faz	 morrer	 espiritualmente	 senão	 o	 pecado	mortal.	 Ora,	 a	

inveja	mata	espiritualmente,	de	acordo	com	este	versículo	de	Jó	(5,2):	“A	inveja	mata	o	

pequeno”,	 e	 a	 propósito	 desta	 passagem	 do	 Apóstolo:	 “Nós	 somos	 o	 bom	 odor	 de	

Cristo”	(2Cor	2,15),	diz	a	Glosa:	“Esse	odor	reanima	os	que	amam	e	mata	os	invejosos”.	

Logo,		a	inveja	é	um	pecado	mortal.	

	

Resposta:	

	

Como	 já	 foi	 dito,	 o	 gênero	 ou	 a	 espécie	 do	 ato	 moral	 se	 toma	 segundo	 a	

matéria	ou	o	objeto	dele;	daí	vem	que	também	o	ato	moral	é	qualificado	como	bom	ou	

mal	segundo	seu	gênero.	Ora,	a	vida	da	alma	é	realizada	pela	caridade	que	nos	une	a	

Deus,	 por	quem	a	 alma	vive;	 e	 também	está	dito	em	São	 João	 (I,	 3,14):	 “Quem	não	

ama	permanece	na	morte”,	pois	a	morte	é	a	privação	da	vida.		

	

Quando,	pois,	por	comparação	de	um	ato	com	sua	matéria,	se	discerne	alguma	

coisa	que	se	opõe	à	caridade,	é	necessário	que	esse	ato	 seja	pecado	mortal	por	 seu	

gênero:	 assim	 o	 fato	 de	 matar	 um	 homem	 implica	 alguma	 coisa	 que	 se	 opõe	 à	

caridade,	pela	qual	nós	amamos	o	próximo	e	queremos	que	ele	viva,	que	ele	exista	e	

possua	outros	bens:	 isso	 faz	parte	da	essência	da	amizade,	 como	disse	o	Filósofo	na	

Ética	(IX,	4);	é	por	isso	que	o	homicídio	é	por	seu	gênero	pecado	mortal.	

	

Se,	pelo	contrário,	por	comparação	do	ato	com	seu	objeto	nada	aparece	que	se	

oponha	 à	 caridade,	 não	 é	 um	 pecado	 mortal	 por	 seu	 gênero,	 como	 proferir	 uma	

palavra	vã	ou	algo	parecido;	essas	ações,	entretanto,	podem	se	tornar	pecados	mortais	

por	 causa	 de	 outro	 elemento	 que	 sobrevenha,	 como	 se	 assentou	 mais	 acima.	 Ora,	

invejar	implica	algo	que	se	opõe	à	caridade,	pela	simples	comparação	do	ato	com	seu	

objeto:	pois	é	da	essência	da	amizade	que	queiramos	ao	próximo	o	bem	como	a	nós	

mesmos,	 assim	como	está	dito	na	Ética	 (IX,	 4),	 pelo	 fato	de	que	o	amigo	é	de	 certo	
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modo	 um	 outro	 nós	mesmos;	 também	 o	 fato	 de	 se	 entristecer	 com	 a	 felicidade	 de	

outro	 se	 opõe	manifestamente	 à	 caridade,	 enquanto	 que	 é	 por	 ela	 que	 amamos	 o	

próximo.	 Também	Santo	Agostinho	diz	 em	A	Verdadeira	Religião	 (XVVII,	 90):	 “Quem	

inveja	aquele	que	canta	bem	não	ama	aquele	que	canta	bem”.	Daí	vem	que	a	inveja	é	

pecado	mortal	por	seu	gênero.	

	

É	 preciso	 notar,	 entretanto,	 que	 num	 gênero	 de	 pecado	 mortal	 pode-se	

encontrar	um	ato	que	não	seja	pecado	mortal	em	razão	de	sua	 imperfeição,	porque	

não	 atinge	 a	 razão	 perfeita	 daquele	 gênero.	 Isso	 pode	 se	 dar	 de	 duplo	 modo:	

primeiramente,	 do	 lado	 do	 princípio	 ativo,	 porque	 o	 ato	 não	 proceda	 de	 uma	

deliberação	 da	 razão,	 que	 é	 o	 princípio	 ativo	 próprio	 e	 principal	 dos	 atos	 humanos;	

também	 os	 movimentos	 inadvertidos,	 mesmo	 quando	 pertençam	 ao	 gênero	 do	

homicídio	ou	do	adultério,	não	 são	pecados	mortais,	porque	não	 têm	perfeitamente	

razão	de	ato	moral,	cujo	princípio	é	a	razão.	 Isso	pode	se	produzir	 também	de	outro	

modo,	do	lado	do	objeto	que,	em	razão	de	sua	pouca	importância,	não	tenha	perfeita	

razão	 de	 objeto:	 pois	 o	 que	 é	 insignificante	 é	 tido	 como	um	nada	 pela	 razão,	 como	

ressalta	 na	 espécie	 do	 roubo:	 se	 alguém	 pega	 um	 grãozinho	 no	 campo	 de	 outra	

pessoa,	ou	algo	desse	gênero,	não	se	deve	crer	que	peque	mortalmente,	porque	aquilo	

é	tido	como	nada,	tanto	por	quem	toma	como	pela	pessoa	à	qual	o	objeto	pertence.	

	

Por	isso,	pode	acontecer	que	um	movimento	de	inveja	não	seja	pecado	mortal,	

se	bem	que	a	inveja	seja	pecado	mortal	por	seu	gênero,	por	causa	da	imperfeição	do	

próprio	movimento	 (seja	 porque	 inadvertido	 e	 não	 procedente	 da	 razão	 deliberada,	

seja	 porque	 o	 homem	 se	 entristeça	 com	 um	 bem	 do	 próximo	 que	 seja	 tão	

insignificante	que	nem	mesmo	lhe	pareça	ser	um	bem,	por	exemplo	si	alguém	inveja	

um	companheiro	de	jogo	que	o	supera	nesse	jogo,	por	exemplo	numa	corrida	ou	em	

qualquer	divertimento	do	gênero.	

	

Solução	das	objeções:	

	

1)	Porque	na	definição	de	uma	coisa	não	se	indica	o	que	nela	é	acidental,	mas	

somente	o	essencial,	quando	se	diz	que	a	inveja	é	a	tristeza	que	vem	da	felicidade	ou	
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da	glória	de	outro,	há	que	compreender	 isso	no	sentido	de	que	alguém	se	entristece	

com	 a	 felicidade	 de	 outro	 enquanto	 tal,	 	 e	 se	 entristece	 pela	 razão	 precisa	 de	 que	

desejaria	manifestar	singularmente	a	sua	própria	excelência;	e	também	propriamente	

é	chamado	de	invejoso	aquele	que	é	sobrepujado	por	outro	em	glória	ou	em	felicidade	

e	 por	 isso	 se	 entristece.	 Mas	 pode	 também	 acontecer	 que	 se	 entristeça	 com	 a	

felicidade	alheia	por	outras	razões	que	não	têm	relação	com	a	 inveja,	mas	por	vezes	

com	outros	vícios.		

	

Quem	 odeia	 alguém	 se	 entristece	 com	 sua	 felicidade,	 não	 enquanto	 certa	

excelência,	mas	enquanto	é	simplesmente	um	bem	daquele	que	se	odeia;	quando	se	

quer	mal	a	um	inimigo,	daí	resulta	que	nos	entristecemos	com	todos	os	seus	bens.	A	

diferença	entre	o	que	inveja	e	o	que	odeia	é	precisamente	que	aquele	que	inveja	só	se	

entristece	com	o	bem	alheio	porque	é	por	ele	ultrapassado,	ou	porque	perde	o	caráter	

singular	de	sua	própria	glória,	enquanto	que	o	que	odeia	se	entristece	com	qualquer	

bem	de	seu	inimigo.		

	

Pode	também	haver	uma	outra	razão	para	que	alguém	se	entristeça	com	o	bem	

de	outro:	o	temor	que	dali	resulte	um	dano	para	si	ou	para	certas	pessoas	que	ame;	e	

será	mais	resultado	do	temor	do	que	da	inveja,	como	diz	o	Filósofo	na	Retórica	(II,	9).	

Ora,	 acontece	que	o	 temor	pode	 ser	bom	ou	mau,	e	 também	essa	 tristeza	pode	 ser	

que	se	produza	com	pecado,	quando	o	temor	é	mau,	e	sem	pecado,	quando	o	temor	é	

bom;	também	São	Gregório,	explicando	as	 já	citadas	palavras,	acrescenta	que:	“Eis	o	

que	nós	cremos:	que	após	a	queda	de	um	homem,	alguns	se	levantarão	felizmente;	e	

nós	tememos	que,	com	a	sua	prosperidade,	muitos	sejam	injustamente	oprimidos”.	É	

por	isso	que	ele	acrescenta	ainda	que	essa	tristeza	é	sem	pecado	de	inveja.	

	

2.	 Quando	 o	 movimento	 não	 provém	 senão	 da	 sensualidade,	 não	 pode	 ser	

pecado	 mortal,	 mas	 quando	 o	 movimento	 de	 tristeza	 vem	 de	 uma	 deliberação	 da	

razão,	não	somente	diz	respeito	à	sensualidade,	mas	também	à	razão,	e	por	isso	pode	

ser	pecado	mortal.	Poder-se-ia	entretanto	dizer	que	os	nomes	desse	gênero	de	paixão	

significam	por	vezes	simples	movimentos	da	vontade	eles	próprios,	e	desse	ponto	de	

vista	a	tristeza	não	residirá	na	sensualidade,	mas	na	parte	racional.		
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3.	O	que	é	mortal	por	seu	gênero	não	pode	se	tornal	venial	se	o	ato	é	perfeito;	

isso	pode	entretanto	acontecer	em	razão	da	imperfeição	do	ato,	como	foi	dito.	

	

4.	 É	 possível	 impedir	 o	 bem	 do	 próximo	 sem	 pecado	 mortal,	 em	 razão	 da	

imperfeição	do	ato,	porque	o	bem	 impedido	não	 tem	plenamente	 razão	de	bem,	ou	

por	insignificânca,	ou	por	não	ser	um	bem	devido.	

	

5.	Um	movimento	de	inveja	que	venha	inavertidamente	é	imperfeito;	e	um	tal	

movimento	de	inveja	existe	também	em	crianças	sem	o	uso	da	razão.	

	

6.	Também	a	resposta	à	objeção	6	é	evidente.	

	

7.	Quando	alguém	se	entristece	com	a	 felicidade	de	outro	por	causa	do	dano	

que	ameaça	a	 si	 ou	aos	 seus,	 essa	 tristeza	não	é	 fruto	da	 inveja,	mas	do	 temor;	daí	

resulta	que,	como	ficou	dito,	pode	às	vezes	existir	sem	pecado.	

	

8.	A	inveja	concerne	dois	objetos,	pois	é	uma	tristeza	que	provém	da	felicidade	

de	alguém	que	é	bom.	Desse	fato,	ela	pode	se	opor	a	duas	virtudes:	do	ponto	de	vista	

da	felicidade	pela	qual	se	entristece,	ela	se	opõe	à	misericórdia,	que	se	entristece	com	

a	infelicidade	dos	bons;	mas	do	ponto	de	vista	do	bem	cujo	sucesso	o	entristece,	ela	se	

opõe	 à	 cólera	 por	 zelo,	 o	 que	 se	 entende	por	 “nemesis”,	 quando	 se	 entristece	 pelo	

fato	 de	 os	maus	 serem	 felizes	 em	 sua	 impiedade.	 E	 se	 bem	 que	 a	misericórdia	 e	 a	

nemesis	 pareçam	 paixões	 se	 julgadas	 de	 acordo	 com	 a	 natureza	 da	 tristeza,	

entretanto,	 enquanto	 decorrentes	 da	 escolha	 da	 razão,	 elas	 recebem	 o	 nome	 de	

virtudes.	

	

Assim	também	é	fácil	resolver	as	dificuldades	levantadas	em	sentido	contrário:	

	

1)	São	Gregório	fala	aqui	da	inveja	enquanto	pecado	mortal.	É	dessa	inveja	de	

coração	que	fala	o	Bem-Aventurado	Pedro,	a	qual	bem	merece	a	mesma	pena	que	o	

homicídio	quanto	ao	gênero	de	pena,	pois	ambas	merecem	e	pena	eterna.	
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2.	Também	a	resposta	à	objeção	2	é	evidente.	

	

3)	 O	 pecado	mortal	 se	 opõe	 à	 virtude	 do	 pecador,	mas	 a	 inveja,	 como	 disse	

Santo	Isidoro,	se	opõe	a	todas	as	virtudes,	não	de	quem	peca,	mas	do	outro;	tampouco	

se	poderia	por	aí,	provar	que	a	inveja	seja	um	pecado	mortal.	

	

4.	A	 inveja	não	é	ódio	do	homem,	mas	de	sua	felicidade,	no	sentido	de	que	o	

ódio	contém	em	si	todas	as	paixões	de	alma	que	tendem	ao	mal	e	derivam	do	ódio.	O	

que	está	dito,	que	o	ódio	é	uma	cólera	 inveterada,	não	 significa	que	 isso	 se	dê	com	

todo	e	qualquer	movimento	particular	de	ódio,	mas	que	uma	cólera	inveterada	causa	

de	ódio.	

	

5.	Essas	autoriades	falam	da	inveja	enquanto	peccado	mortal.	

	

	

Artigo	terceiro:	A	inveja	é	vício	capital?	

	

Objeções:	

	

Parece	que	não.	

	

1)	Porque	é	próprio	de	um	vício	capital	ter	filhas,	mas	não	lhe	pertence	ser	ele	

próprio	filho	de	outro	vício;	ora,	a	inveja	é	filha	da	soberba,	como	diz	Santo	Agostinho	

em	Santa	Virgindade	(cap.	31).	Logo,	a	inveja	não	é	um	vício	capital.	

	

2.	Ademais,	 como	 já	 se	disse,	 a	 inveja	 é	 certa	 tristeza.	Ora,	 a	 tristeza	 implica	

certo	 termo	 de	 movimento	 do	 apetite:	 é	 porque	 o	 homem	 cai	 no	 mal	 que	 antes	

detestava	anteriormente	que	ele	se	entristece.	Logo,	a	 inveja	não	é	um	vício	capital,	

porque	a	noção	de	vício	capital	implica	que	todos	os	outros	vícios	nasçam	dele.	
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3.	Ademais,	a	cada	vício	capital	são	atribuídas	 filhas.	Ora,	a	 inveja	parece	não	

ter	filhas;	com	efeito,	São	Gregório	lhe	assinala	nas	Morais	(XXXI,	45)	cinco	filhas,	que	

são	o	ódio,	a	maledicência,	a	difamação,	a	alegria	com	o	mal	do	outro	e	a	tristeza	com	

a	sua	felicidade;	e	nenhum	desses	vícios	parece	ser	filho	da	 inveja,	pois	o	ódio	nasce	

antes	 da	 cólera;	 a	 maledicência,	 a	 difamação	 e	 a	 alegria	 com	 a	 infelicidade	 alheia	

provêm	do	 ódio;	 e,	 quanto	 à	 tristeza	 com	 a	 felicidade	 dele,	mais	 parece	 que	 ela	 se	

identifica	com	a	inveja.	Logo,	a	inveja	não	é	um	vício	capital.	

	

Entretanto:	

	

São	Gregório,	nas	Morais	(XXXI,	45)	conta	a	inveja	entre	os	vícios	capitais.	

	

Resposta:	

	

Vícios	 capitais,	 como	 se	 disse	 acima,	 são	 aqueles	 que,	 por	 sua	 natureza,	 dão	

nascimento	 a	 outros	 vícios	 segundo	 a	 razão	de	 causa	 final.	Ora,	 o	 fim	 tem	 razão	de	

bem;	 da	 mesma	 forma	 que	 o	 apetite	 tende	 ao	 bem	 e	 à	 fruição	 do	 bem,	 que	 é	 a	

deleitação;	é	porque,	assim	como	o	apetite	é	movido	a	fazer	alguma	coisa	com	vistas	

ao	bem,	o	mesmo	lhe	acontece	com	vistas	à	deleitação.	

	

Ora,	há	que	notar	que,	assim	como	o	bem	é	o	fim	desse	movimento	do	apetite	

que	é	a	sua	procura,	assim	também	o	mal	é	o	 fim	do	movimento	de	apetite	que	é	a	

fuga;	 como,	 com	efeito,	alguém	que	quer	obter	um	bem	o	persegue,	assim	 também	

alguém	que	quer	isentar-se	do	mal	dele	foge;	e	como	a	deleitação	é	a	fruição	do	bem,	

assim	a	tristeza	é	certo	estado	mau	em	que	a	alma	é	oprimida	pelo	mal;	é	por	isso	que,	

pelo	fato	de	o	homem	rejeitar	a	tristeza,	é	levado	a	fazer	numerosos	atos	pelos	quais	

ele	afasta	a	tristeza,	ou	a	fazer	aquilo	a	que	a	tristeza	inclina.	Como,	então,	a	inveja	é	a	

tristeza	da	glória	de	outro	enquanto	tomada	como	um	mal,	disso	resulta	que	o	homem	

invejoso	 é	 induzido	 a	 realizar	 de	modo	 desordenado	 ações	 contra	 o	 próximo,	 e	 sob	

esse	aspecto,	a	inveja	é	um	vício	capital.	
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Ora,	nesse	empreendimento	da	inveja	pode-se	distinguir	aquilo	que	é	princípio	

daquilo	que	é	termo.	O	princípio	é	que	se	impede	a	gloria	de	outro	que	entristece,	e	

isso	 se	 faz	 diminuindo	 seus	 bens,	 falando	 mal	 dele,	 seja	 de	 modo	 oculto	 pela	

maledicênccia,	seja	de	modo	aberto	pela	difamação.	

	

No	que	diz	respeito	ao	termo	desse	esforço,	pode-se	considerá-lo	de	um	duplo	

ponto	de	vista.	De	início,	em	relação	àquele	que	se	inveja,	e	nesse	caso	o	movimento	

de	inveja	redunda	por	vezes	em	ódio:	quando	alguém	não	somente	se	entristece	com	

a	 superior	 excelência	 de	 outro,	 mas,	 mais	 ainda,	 quer	 para	 ele	 o	 mal,	 sem	 mais	

considerações.	De	um	segundo	modo,	pode-se	considerar	o	termo	desse	esforço	com	

relação	ao	próprio	invejoso;	se	ele	pode	efetivamente	obter	o	fim	visado	e	diminuir	a	

glória	do	próximo,	ele	se	alegra	e,	assim,	conta-se	como	filha	da	inveja	a	alegria	com	a	

infelicidade	 do	 próximo;	 se,	 pelo	 contrário,	 ele	 não	 pode	 atingir	 o	 fim	 que	 se	

propunha,	de	diminuir	a	glória	do	próximo,	ele	se	entristece	e,	assim,	também	se	conta	

a	tristeza	com	a	felicidade	alheia	como	filha	da	inveja.	

	

Solução	das	objeções:	

	

1)	Como	diz	São	Gregório	nas	Morais	(XXXI,	45),	a	soberba	é	a	mãe	comum	de	

todos	os	vícios;	assim,	do	fato	de	que	a	inveja	seja	filha	da	soberba	não	se	exclui	que	

ela	seja	um	vício	capital.	

	

2.	 Mesmo	 que	 a	 tristeza	 seja	 um	 termo	 na	 execução,	 ela	 entretanto	 é	 a	

primeira	 na	 intenção,	 na	medida	 em	que	numerosos	outros	movimentos	nascem	da	

fuga	da	tristeza.	

	

3)	Nada	se	opõe	a	que	os	mesmos	vícios	nasçam	de	diferentes	pontos	de	vista	

de	 vícios	 diversos.	 O	 ódio	 nasce	 da	 cólera	 enquanto	 tendo	 aquele	 que	 provocou	 a	

cólera	 produzido	 um	 ferimento	 em	 quem	 o	 odeia;	 mas	 também	 nasce	 da	 inveja	

enquanto	sendo	o	bem	da	pessoa	invejada	visto	como	obstáculo	à	própria	excelência	

do	 invejoso.	 De	 modo	 similar,	 a	 maledicência,	 a	 difamação	 e	 a	 alegria	 com	 a	

infelicidade	alheia	nascem	do	ódio	enquanto	que	diminui	todo	o	bem	e	busca	todo	o	
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mal	 para	 o	 inimigo.	 Essas	 disposições	 vêm	 da	 inveja	 pelo	 único	 motivo	 de	 fazer	

desaparecer	a	superioridade.	Quanto	à	tristeza	com	a	felicidade	alheia,	de	certo	modo	

se	confunde	com	a	própria	inveja,	de	certo	modo	ela	é	filha	da	inveja.	Se	se	entristece	

com	a	felicidade	do	outro	enquanto	ela	se	opõe	à	superioridade	particular	de	alguém,	

nesse	 caso	 ela	 se	 confunde	 com	 a	 inveja;	 se,	 pelo	 contrário,	 se	 entristece	 com	 a	

felicidade	 alheia	 porque	 essa	 felicidade	 se	 opõe	 a	 um	 esforço	 feito	 para	 impedi-la,	

nesse	caso	é	filha	da	inveja.	
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Capítulo	III	–	A	presença	da	inveja,	em	Curial	e	Guelfa	
	

	

O	objetivo	expresso	do	autor	de	Curial	e	Guelfa,	 formulado	 já	no	proêmio	do	

Livro	Primeiro,	 é	 advertir	 os	 leitores	 sobre	 “quão	grande	 é	 o	 perigo,	 quantas	 são	as	

solicitudes	 e	 angústias	 daqueles	 que	 sofrem	 por	 amor!”189.	 O	 amor	 entre	 Curial	 e	

Guelfa,	 atrapalhado	 pelos	 ciúmes	 dela	 e	 pelas	 vacilações	 dele,	 e	 posto	 à	 prova	 pela	

intromissão	 de	 duas	 concorrentes,	 Láquesis	 e	 Camar,	 constitui	 o	 eixo	 temático	 da	

novela.	Em	torno	desse	eixo,	porém,	desde	o	início	até	o	final,	a	todo	o	momento	se	

faz	presente	a	inveja,	e	isso	a	tal	ponto	que,	como	se	pretende	demonstrar,	ela	chega	a	

constituir	um	leitmotiv	ou	um	fio	condutor	de	Curial	e	Guelfa.	

	

O	presente	capítulo	destina-se	à	demonstração	dessa	tese.	

	

A	inveja	está	presente	na	novela	a	vários	títulos,	ou	melhor,	ela	se	faz	notar	de	

vários	modos	diferentes.		

	

Preliminarmente,	 num	 critério	 apenas	 quantitativo,	 observe-se	 a	 grande	

frequência	 com	 que	 aparecem	 no	 texto	 e	 nos	 títulos	 dos	 capítulos	 da	 novela	 o	

substantivo	INVEJA,	ou	o	verbo	INVEJAR,	ou	o	adjetivo	INVEJOSO(S).	Nos	títulos,	essas	

palavras	 aparecem	 explicitamente	 15	 vezes,	 e	 o	 adjetivo	 INVEJOSOS	 está	

subentendido,	por	silepse,	outras	4	vezes,	em	alusões	a	Ansaldo	e	Ambrósio,	os	dois	

cavaleiros	anciãos	que,	movidos	pela	inveja,	perseguiram	implacavelmente	a	Curial	por	

anos	a	fio:	

																																																													
189		No	texto	original:	[quant	és	gran	lo	perill,	quantes	són	les	sol·licituts	e	les	congoxes	a	aquells	qui	·s	
treballen	en	amor]	(f.1)).	Os	textos	do	original	catalão	citados	na	presente	tese	serão	sempre	extraídos	
da	acurada	edição	filológica	da	novela	publicada	pelo	Prof.	Antoni	Ferrando	(ANÒNIM.	Curial	e	Güelfa	–	
Introducció	 i	 edició	 filològica	 per	 Antoni	 Ferrando.	 Toulouse:	 Anacharsis,	 2007).	 As	 referências	 de	
páginas	 corresponderão	 sempre	 aos	 fólios	 do	 códice	 manuscrito	 de	 Curial	 e	 Guelfa,	 existente	 na	
Biblioteca	 Nacional	 de	Madrid	 (registro	Ms.	 9750).	 Os	 textos	 da	 novela	 citados	 em	 português	 serão	
sempre	extraídos	da	tradução	do	Prof.	Ricardo	da	Costa	(ANÔNIMO.	Curial	e	Guelfa.	–	Primeira	tradução	
para	 o	 português	 e	 notas:	 Ricardo	 da	 Costa	 –	 Revisão:	 Armando	 Alexandre	 dos	 Santos.	 Estudo	
introdutório	e	edição	de	base:	Antoni	Ferrando.	Santa	Barbara,CA:	EHumanista,	2011).	
	



176	
	

	
I.8.	A	inveja	de	dois	cavaleiros,	Ansaldo	e	Ambrósio		
	
I.9.	Os	dois	cavaleiros	[invejosos]	surpreendem	Guelfa	e	Curial	aos	beijos		
	
I.10.	Os	dois	cavaleiros	[invejosos]	denunciam	os	amores	de	Guelfa	ao	
								marquês		
	
I.12.	Após	falar	com	Curial,	o	marquês	suspeita	dos	cavaleiros	invejosos		
	
II.92.	Os	cavaleiros	invejosos	se	oferecem	ao	marquês	para	ir	à	França	
								buscar	um	marido	para	Guelfa	e	tratar	com	monsenhor	Antônio	
	
II.93.	Curial	recebe	os	cavaleiros	invejosos	 	
	
II.95.	Curial	obsequia	os	cavaleiros	invejosos		
	
II.96.	Os	cavaleiros	invejosos	desejam	a	vitória	do	“Javali”		
	
II.97.	Imprecação	à	Inveja		
	
II.115.	O	conselho	de	um	dos	dois	cavaleiros	invejosos	ao	rei	da	França		
	
II.117.	O	conselho	do	outro	cavaleiro	invejoso	ao	rei	da	França		
	
II.118.	A	resposta	do	rei	da	França	aos	dois	cavaleiros	[invejosos]	
	
II.119.	Embaixada	de	Curial	e	dos	dois	cavaleiros	invejosos	ao	duque	de	
											Borgonha	a	propósito	de	monsenhor	Antonio		
	
II.120.	Curial	envia	os	dois	cavaleiros	invejosos	ao	marquês	de	Montferrat		
	
II.121.	Os	cavaleiros	invejosos	informam	ao	marquês	e	a	Guelfa	sua	missão		
											na	França		
	
II.126.	Os	cavaleiros	invejosos	falam	mal	de	Curial		
	
II.127.	Guelfa	crê	na	versão	dos	cavaleiros	invejosos	e	deixa	de	proteger		
											Curial	
	
III.94.	A	Fortuna	aparece	a	Guelfa	em	sonho	e	lhe	mostra	a	Inveja,	que	
											guiava	as	perversas	intenções	dos	dois	cavaleiros	[invejosos]		
											anciãos190	

																																																													
190	No	 texto	 original:	 [I.8.	 Enveja	 de	 dos	 cavallers	 ancians,	 Ansaldo	 i	 Ambròsio];	 [I.9.	 Els	 dos	 cavallers	
envejosos	sorprenen	Curial	 i	 la	Güelfa	besant-se];	[I.10.	Els	dos	cavallers	envejosos	delaten	al	marquès	
els	 amors	 de	 la	 Güelfa];	 [I.12.	 El	 marquès,	 	 havent	 parlat	 amb	 Curial,	 sospita	 dels	 dos	 cavallers	
envejosos];	[II.92.	Els	cavallers	envejosos	s´ofereixen	al	marquès	per	anar	a	França	a	cercar	marit	per	a	la	
Güelfa	i	tractar	amb	Antoni	Mossenyor];	[II.93.	Curial	rep	els	cavallers	envejosos];	[II.95.	Curial	obsequia	
els	cavallers	envejosos];	[II.96.	Els	cavallers	envejosos	desitgen	la	victòria	del	Sanglier];	[II.97	Imprecació	
a	l´Enveja];	[II.115.	Consell	d´un	dels	dos	cavallers	envejosos	al	rei	de	França];	[II.117.	Consell	de	l´altre	
cavaller	envejós	al	 rei	de	França];	 [II.118.	Resposta	del	 rei	de	França	a	 tots	dos	 (cavallers	envejosos)];	
[II.119.	 Ambaixada	 de	 Curial	 i	 dels	 dos	 cavallers	 envejosos	 al	 duc	 de	 Borgonya	 a	 propòsit	 d´Antoni	
Mossenyor];	 [II.	 120.	 Curial	 tramet	 dos	 cavallers	 envejosos	 al	 marquès	 de	 Monferrat];	 [II.121.	 Els	
cavallers	 envejosos	 informen	 el	 marquès	 i	 la	 Güelfa	 de	 llur	 missió	 a	 França];	 [II.126.	 Els	 cavallers	
envejosos	 malparlen	 de	 Curial];	 [II.127.	 La	 Güelfa	 creu	 la	 versió	 dels	 cavallers	 envejosos	 i	 deixa	 de	
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É	bem	verdade	que	os	títulos	não	constavam	do	manuscrito	original	da	novela	e	

foram	 apostos	 posteriormente,	 para	 facilitar	 a	 leitura	 e	 intelecção	 do	 seu	 texto191.	

Mesmo	assim,	a	reiteração	da	ideia	de	inveja,	neles,	é	bem	expressiva	da	importância	

que	ela	tem	na	novela.	

	

Quanto	ao	texto	da	novela,	nele	o	substantivo	comum	INVEJA	aparece	23	vezes	

no	singular	e	uma	vez	no	plural:	

		
[f.4]	Enquanto	essas	coisas	aconteciam	assim,	dois	cavaleiros	anciãos	que	
Guelfa	tinha	em	sua	companhia,	vendo	Curial	se	comunicar	tão	
frequentemente	com	Guelfa,	e	vendo-o	crescer	de	estado	e	de	conduta,	
pensaram	que	isso	era	obra	de	Guelfa	e,	movidos	pela	inveja,	conversaram,	
dizendo:...192		
	
[f.7v]		E	nisso	tu	poderias	ser	um	verdadeiro	juiz,	caso	desejasses,	e	saber	se	
aqueles	ou	aquelas	que	te	disseram	isso	foram	movidos	pela	inveja	ou	para	
cair	em	tuas	graças,	porque	eu,	não	sabendo	quem	são,	não	sei	o	que	
pensar...193	
	
[f.8]	Ao	ouvir	estas	palavras,	o	marquês	sentiu	em	seu	coração	que	aquilo	
poderia	ser	inveja	daqueles	anciãos,	pois	não	podia	verdadeiramente	crer	
que	Curial	tivesse	cometido	tamanha	falta...194	
	
[f.9]	“–	Ah,	como	sou	infeliz!	Que	imensa	desgraça	será	tão	nobre	senhora	
como	aquela	morrer	por	inveja	de	homens	malvados!”195	
	 	

																																																																																																																																																																																			
protegir	Curial];	[III.94.	La	Fortuna	s´apareix	en	somnis	a	la	Güelfa	i	li	descobreix	l´Enveja,	que	guiava	les	
perverses	intencions	dels	dos	cavallers	ancians].		
191	No	 códice	manuscrito	de	Curial	 e	Guelfa,	 existente	na	Biblioteca	Nacional	de	Madrid	 (registro	Ms.	
9750),	os	três	Livros	de	que	se	compõe	a	novela	não	são	internamente	subdivididos	em	capítulos	e	não	
constam	 subtítulos,	mas	 espaços	 entre	 os	 vários	 fragmentos	marcam,	 de	modo	 implícito,	 as	 divisões	
expositivas	 internas	de	cada	Livro.	As	duas	primeiras	edições	 impressas	da	novela,	a	de	Antoni	Rubió,	
em	 1901,	 e	 a	 de	 Ramon	 Miquel	 i	 Planas,	 em	 1932,	 tampouco	 incluíram	 subtítulos,	 mas	 apuseram	
números	 às	 divisões	 textuais	 do	 manuscrito.	 Já	 Ramon	 Aramon,	 na	 edição	 de	 1930-1933,	 preferiu	
substituir	os	números	por	subtítulos	que	sugeriu,	baseados	no	argumento	contido	em	cada	tópico.	Na	
edição	filológica	de	Antoni	Ferrando,	que	tomamos	como	base	de	nossa	análise,	foram	mantidos,	entre	
colchetes,	 os	 subtítulos	 sugeridos	 por	 Aramon	 e	 o	 texto,	 e	 dentro	 de	 cada	 capítulo	 o	 texto	 não	 é	
apresentado	corrido,	mas	em	parágrafos,	o	que	facilita	sobremaneira	a	leitura	e	a	intelecção	da	novela.		
192	[E	mentre	que	aquestes	coses	axí	anaven,	dos	cavallers	ancians	que	la	Güelfa	tenia	en	sa	companyia,	
veent	Curial	comunicar	molt	sovint	ab	la	Güelfa,	e	veent-lo	créxer	d’estat	e	de	manera,	cuydant	que	açò	
fes	la	Güelfa,	empesos	per	enveja,	parlaren	entre	si	dients...]	
193	[E	en	açò	tu	pories	ésser	ver	judge,	si	 ·t	volies,	volent	conèxer,	aquells	o	aquelles	qui	t’o	han	dit,	si	
serien	empesos	d’enveja	o	per	engraciar-se	a	tu,	car	yo,	no	sabent	qui	són,	no	ho	sé	pensar.]	
194	[Lo	marquès,	oynt	aquestes	paraules,	caygué-li	en	lo	cor	que	açò	poria	ésser	enveja	d’aquells	ancians,	
car	verament	ell	no	podia	creure	que	Curial	tal	errada	fes...]	
195	[—Ay	las!	¡E	com	serà	gran	dan	que	tan	noble	senyora	com	aquella	dos	malvats	hòmens	per	enveja	
facen	morir!]	
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	[f.31]	“–	Senhor,	meu	irmão,	hoje	em	dia	são	tantos	os	homens	que,	por	
inveja	ou	outra	coisa,	levantam	calúnias	contra	as	damas,	que	não	se	pode	
contar...	196	
	
[f.36v]	Movido	pela	inveja,	Boca	de	Far	disse:	“–	Pela	minha	fé,	eu	diria	que	
o	cavaleiro	feriu	bem	com	a	sua	espada,	mas	outros	fizeram	tanto	quanto	
ele,	segundo	meu	parecer”.197		
	 		
[f.39]	Curial,	que	tudo	sentia,	morria	de	ciúmes	e	de	inveja;	primeiro,	
porque	pensava	que	Guelfa	amava	a	Boca	de	Far;	segundo,	porque	o	
marquês	tinha	mais	estima	por	este	e	lhe	fazia	mais	deferência,	além	do	fato	
de	não	poder	conversar	com	Guelfa,	o	que	o	consumia	por	dentro...198	
	
[f.47]	Ao	verem	isso,	os	outros	cavaleiros	sentiram	inveja,	não	da	honra	que	
eles	recebiam,	mas	de	não	tê-las	da	mesma	forma.199	
	
[f.91v]	Festa	pensou	que	morreria	de	 inveja	e,	 cheia	de	 ira,	 jurou	causar	a	
Curial	outro	desprazer	que	superaria	este	que	ele	lhe	causara.200		
	
	[f.94v]	 ...	 levaram	o	prêmio	diante	 de	 sua	donzela,	 e	 ela	 foi	 adiante,	 com	
todas	as	outras	atrás	dela,	por	mais	que	fossem	grandes	senhoras.	Láquesis,	
a	despeito	disso,	teve	que	seguir	atrás,	o	que	a	fez	morrer	de	inveja.201	
	
[f.95]	 “–	 Sem	 dúvida,	 festa	 sois	 vós	 para	 todos	 os	 olhos	 que	 vos	 veem,	
exceto	os	de	 Láquesis,	 pois	 tenho	quase	 certeza	que	 têm	 inveja.	Contudo,	
por	minha	 fé,	 ela	 não	 deveria,	 porque	Nosso	 Senhor	 também	 a	 fez	muito	
bela”.202		
	 	
[f.105v]	Contudo,	quando	Curial	estava	presente,	toda	a	atenção	era	sua,	o	
que	fazia	com	que	os	outros	morressem	de	inveja	e	de	ciúme.203		
	
	[f.107v]	“–	Pela	minha	fé”	–	disse	o	outro	–	“a	negra	inveja	que	vós	tendes	
faz	enfastiar-vos	com	aquilo	em	que	os	outros	sentem	prazer”.204	
	
[f.107v]	 Curial,	 já	 um	 pouco	 irritado	 com	 as	 novidades	 do	 nobre	 homem,	
respondeu:	 “–	 Eu	 ainda	 não	 vi	 feitos	 do	 Javali	 que	 devam	 causar	 inveja	 a	
mim	ou	a	qualquer	outro”.205	

																																																													
196	[—Senyor	germà,	tants	són	vuy	los	hòmens	qui,	per	enveja	e	en	altra	manera,	 lleven	infàmies	a	 les	
dones,	que	no	·ls	poria	hom	comptar;]	
197	[Boca	de	Far,	mogut	d’enveja,	dix:	—Per	ma	fe,	yo	·m	tench	per	dit	que	lo	cavaller	hage	ben	ferit	de	la	
sua	spasa,	emperò	d’altres	n’i	ha	qui	han	fet	tant	com	ell,	segons	lo	meu	parer.]	
198	 [Curial,	 qui	 totes	 les	 coses	 sentia,	moria	 de	 gelosia	 e	 d’enveja:	 una,	 perquè	 ·s	 tenia	 per	 dit	 que	 la	
Güelfa	amàs	Boca	de	Far;	altra,	perquè	lo	marquès	lo	tenia	en	més	stima	que	a	ell	e	li	feya	major	festa,	e	
semblantment	 perquè	 ell	 no	 podia	 parlar	 ab	 la	 Güelfa,	 de	 què	 de	 tot	 en	 tot	 dins	 si	 mateix	 se	
consumava.]	
199	 [Los	altres	cavallers	qui	veren	açò	havien	enveja,	no	de	 la	honor	que	aquests	aconseguien,	mas	de	
haver-ne	altra	tal.]	
200	[Festa	cuydà	morir	d´enveja,	e,	sobrada	de	ira,	jurà	fer	a	Curial	altre	desplaer	qui	muntaria	queacom	
més	de	que	aquest	que	ell	li	havia	fet.]	
201	[(...)	feyen	portar	lo	pris	davant	la	sua	donzella;	e	anava	davant,	e	derrera	d´ella	totes	les	altres,	per	
grans	senyores	que	fossen.	E	Làquesis,	a	despit	seu,	li	hach	a	fer	coa,	de	què	cuydà	morir	d´enveja.]	
202	[–	Sens	falla,	festa	sóts	vós	a	quants	ulls	vos	miren,	exceptats	 los	de	Làquesis,	que	.m	tench	per	dit	
que	n´han	enveja;	emperò,	en	ma	fe,	no	li	caldria,	car	assats	e	molt	la	ha	nostre	Senyor	feta	bella.]	
203	[Emperò,	com	Curial	hi	ere,	tota	la	festa	ere	sua,	e	los	altres	morien	d´enveja	e	de	gelosia.]	
204	[–	A	la	fe	–	dix	l´altre	–	la	negra	enveja	que	li	havets	vos	fa	enujar	de	ço	que	.ls	altres	han	plaer]		
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	[f.112]	Tudo	isso	são	ciúmes	e	inveja	que	lhe	têm	por	minha	causa,	e	todos	
dirão:	‘É	por	Láquesis	que	ele	sofre	essas	coisas’”.206		
	
[f.118]	 (...)	 não	 creio	 que	 eles	 conseguiriam	 dormir	 naquela	 noite,	 pois	 a	
inveja,	da	qual	eles	estavam	plenos,	não	teria	consentido.207	
	
[f.118v]	 Ter	 inveja	 e	 devorar	 tuas	 entranhas	 por	 uma	 coisa	 que	 tu	 de	
maneira	alguma	podes	ter	é	um	trabalho	sem	proveito.208	
	
[f.131]	Que	 sua	pessoa	 seja	bela	e	 graciosa,	não	preciso	dizê-lo,	pois,	 se	 a	
malícia	ou	a	inveja	não	vos	cegar,	vereis	tão	bem	quanto	eu.209	
	
[f.135v]	 ...	 ela	 lhe	 faz	 tanta	 festa	 que	 muitos	 lhe	 têm	 inveja,	 e	 eu	 creio	
certamente	 que	 se	 ela	 for	 para	 a	 Alemanha,	 ele	 não	 a	 deixará	 partir	 por	
nada	desse	mundo,	pelo	contrário,	irá	com	ela.210	
	
	[f.154v]	Teus	companheiros	não	terão	inveja	de	ti.211	
	
[f.154v]	Deus	te	chama	e	ordena	que	sejas	Seu:	escolhe	sem	esforço	e	sem	
perigo	o	Reino.	Nele	tu	não	terás	medo	de	que	os	inimigos	te	matem;	nele,	a	
mísera	inveja	não	tem	lugar;	ninguém	cobiçará	nenhum	de	teus	bens...212	
	
[f.221]	 Curial	 então	 trouxe	 um	 estandarte	 negro,	 com	 o	 falcão	 já	
desencapotado,	com	 letras	de	ouro	nas	 flâmulas	que	diziam:	“Antes	 inveja	
que	piedade”.213	
	
	[f.222v]	Ai,	como	Láquesis	quis	morrer,	 ferida	por	três	 invejas,	 isto	é,	pelo	
marido,	pela	beleza	e	pela	festa!214	
	
	[f.224]	“...	 juro-vos	que	nenhum	homem	no	mundo	deve	ter	 inveja	de	vós	
por	 isso,	 já	que,	 se	a	 tendes,	muito	bem	a	haveis,	e,	durante	muitos	anos,	
servindo-a,	merecidamente	e	por	um	elevado	preço	a	haveis	comprado”.215		

	

																																																																																																																																																																																			
205	 [Curial,	 ja	encès	un	poch	de	 les	noves	del	noble	home,	 respòs:	 –	Yo	encara	no	he	vistes	 coses	del	
Sanglier	que	dègan	moure	a	enveja	mi	ne	altre.]	
206	[Açò	tot	és	gelosia	e	enveja	que	li	han	per	mi,	e	tothom	diria:	“Per	Làquesis	vénen	aquestes	coses”]	
207	[no	.m	pens	que	aquella	nit	haguessen	dormit	en	alguna	manera,	car	 la	enveja,	de	la	qual	ells	eren	
plens,	no	.ls	ho	haguera	consentit,	ne	.m	pens	encara	que	reposassen	molt,	pensant	en	quina	manera	li	
porien	noure.]	
208	[haver	enveja	e	menjar-te	les	entràmenes	per	cosa	que	tu	no	pories	haver	en	un	partit	ne	en	altre	és	
treball	sens	profit.]	
209	[Que	sia	bell	de	la	persona	e	graciós,	no	m´o	caldria	dir,	que	si	malícia	o	enveja	no	us	té	cegats,	tan	bé	
ho	vets	com	yo.]		
210	[ella	li	fa	tanta	festa,	que	molts	li	han	enveja,	e	yo	crech	certament	que	si	ella	se´n	va	en	Alamanya,	
ell	no	la	lexarà	per	partit	del	món,	abans	se	n´irà	ab	ella]	
211	[No	hauran	enveja	de	tu	tos	participants.]	
212	[Vet	Déu	que	·t	crida	e	·t	mana	que	sies	seu:	elegeix	regne	sens	treball	e	perill.	En	aquell	no	hauràs	
paor	que	·t	maten	enemichs;	en	aquell	la	mísera	enveja	no	ha	loch;	no	cobejarà	algun	los	béns	teus...]	
213	[Curial,	ladonchs,	tragué	un	estandart	negre,	ab	lo	falcó	ja	emperò	desencapellat,	ab	unes	letres	d'or	
en	les	flàmoles:	Ans	anvie	que	pitié.]	
214	[Ay,	e	com	cuydà	morir	Laquesis,	ferida	de	tres	enveges,	ço	és,	del	marit,	de	la	bellesa,	e	de	la	festa!]	
215	[...	jur-vos	que	hom	del	món	no	us	en	deu	haver	enveja,	que	si	la	tenits,	molt	bé	la	havets,	e,	en	molts	
anys,	servint,	merescuda,	e	a	gran	preu	la	havets	comprada.]	
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O	nome	próprio	 INVEJA,	 com	 letra	 inicial	maiúscula,	 enquanto	personificação	

mitológica	e	antropomórfica	da	inveja,	aparece	no	texto	11	vezes:		

	
	[f.117v]	 Ah,	 Inveja	 mesquinha	 e	 desventurada!	 Ah,	 velha,	 falsa	 e	 sem	
qualquer	bem!216	
	
	[f.129v]	Vede	quão	escrava	é	a	mesquinha	Inveja,	que,	quanto	mais	honra	
recebe,	mais	a	aborrece	e	faz	com	que	deseje	que	sofrais	um	mal!217	
	 	
[f.133v]	 A	 Fortuna,	 que	 até	 aquele	 dia	 havia	 mostrado	 a	 Curial	 seu	
semblante	alegre	e	extremamente	 risonho,	 (...)	decidiu,	pela	 falsa	e	 iníqua	
Inveja	que	dela	nunca	se	separa,	prejudicar	Curial	com	todo	o	seu	poder.218	
	
[f.133v-f134]	 Esses	 dois	 são	 cavaleiros	 anciãos	 da	 casa	 da	 dita	 senhora	 de	
Milão,	os	quais	minha	 irmã	e	boa	amiga,	 a	 Inveja,	que	aqui	 vedes,	os	 tem	
bem	próximos	de	si	e	nunca	se	separa	deles...219	
	
[f.135]	Ordenou,	pois,	à	Inveja	que	fosse	até	os	anciãos	e	ficasse	perto	deles,	
e	aos	Infortúnios	que	fossem	até	Curial	e	dele	não	se	separassem.220	
	
[f.135]	Desse	modo,	 a	 Inveja	 de	um	 lado	e	 os	 Infortúnios	 de	outro,	 foram	
percorrer	os	caminhos	aos	quais	estavam	mandados.221	
	
	[f.157v]	Contudo,	a	Fortuna,	que	ainda	não	estava	satisfeita	com	os	danos	
feitos	a	Curial,	a	instâncias	da	Inveja,	havia	desejado	sua	morte	quando	saíra	
de	Alexandria...222	
	
[f.165v]	Que	Deus	me	empreste	essa	amiga	e	parenta	tua,	a	Inveja,	que	está	
aqui	e	não	se	separa	de	mim.223	
	
[f.172v]	Contudo,	a	Fortuna	e	a	Inveja,	que	nunca	dormem,	de	um	modo	ou	
de	outro	enfureceram	a	Netuno,	deus	do	mar...	224	
	
[f.216]	 Eu	 já	 vos	 fiz	 companhia	 por	muito	 tempo	 contra	 Láquesis,	 e	 ainda	
hoje	minha	 sombra	 vos	 toca	 um	 pouco.	 Sabei	 que	 sou	 uma	 pobre	 dama,	
pois	sirvo	sem	soldo,	e	me	chamo	Inveja.225	

																																																													
216	[A,	mesquina	e	desaventurada	Enveja!	A,	vella,	falsa	e	sens	algun	bé!]		
217	 [Vets	 quina	 macipa	 és	 la	 mesquina	 Enveja,	 que,	 quanta	 més	 honor	 li	 farets,	 més	 vos	 avorrirà	 e	
desijarà	que	hajats	dan!]	
218	[La	Fortuna,	que	fins	aquell	jorn	havia	feta	a	Curial	alegra	e	molt	riallosa	cara,	requirida	ab	diverses	
instàncies,	 ans	 importunitats,	 per	 la	 falsa	 e	 iniqua	 Enveja,	 qui	 d´ella	 nulls	 temps	 se	parteix,	 	 deliberà,	
noent	al	dit	Curial	per	tot	son	poder.]	
219	[Aquests	són	dos	cavallers	ancians	de	casa	de	la	dita	senyora	de	Milà,	los	quals	ma	sor	e	bona	amiga	
mia,	la	Enveja,	que	ací	vets,	ha	tenguts	ben	a	prop,	que	d´ells	nulls	temps	se	és	partida]	
220	[E	manà	a	la	Enveja	que	se	n´anàs	als	ancians	e	.ls	tengués	a	prop,	e	als	Infortunis	que	se	anassen	a	
Curial	e	d´ell	no	.s	partissen]		
221	[Per	què	la	Enveja	per	una	part,	e	los	Infortunis	per	altra,	feren	lur	camí	allà	on	eren	enviats.]	
222	 [Emperò	 la	 Fortuna,	 qui	 no	 era	 encara	 contenta	 dels	 dans	 que	 a	 Curial,	 a	 instància	 de	 la	 Enveja,	
procurats	havia,	volguera	que	en	lo	partir	d'Alexandria	perís...]	
223	[Prest-me	Déu	aquesta	parenta	e	amiga	mia	la	Enveja,	que	ací	és	e	no	·s	parteix	de	mi]	
224	[Emperò	la	Fortuna	e	la	Enveja,	qui	no	dormien,	per	unes	vies	e	per	altres	enfelloniren	Neptumpno,	
déu	de	la	mar]	
225	 [Ja	us	 fiu	companyia	gran	temps	contra	Laquesis,	e	encara	vuy	vos	toca	algun	poch	 la	mia	sombra.	
Sapiats	que	són	una	pobre	dona,	e	servesch	sens	soldada,	e	he	nom	Enveja.]	
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	[f.223]	(...)	não	obstante	os	assaltos	secretos	da	iníqua	e	pérfida	Inveja,	foi	
novamente	e	de	tal	maneira	elevado	que	esse	valente	e	virtuoso	cavaleiro,	
em	um	só	dia,	por	seus	méritos,	obteve	um	principado	e	uma	mulher.226		
	
	

O	verbo	INVEJAR	aparece	3	vezes	no	texto	da	novela:	

	

[f.5]	O	honorável	 	homem,	que	já	sabia	que	aquele	início	só	poderia	ter	tal	
desenlace,	 admoestou	o	 jovem,	 rogou-lhe	que	 fosse	discreto,	 cauteloso,	 e	
que	 tivesse	 mais	 senso	 do	 que	 nunca,	 pois	 todos	 o	 olhavam	 como	 um	
espelho,	que	já	era	muito	invejado	e	agora	o	seria	muito	mais.227	
	
[f.39-f.39v]	 Guelfa,	 que	 não	 invejava	 menos	 a	 Láquesis,	 mandou	 dizer	 a	
Curial	que	entregasse	o	leito	e	os	adornos	de	Láquesis,	tal	como	ela	os	dera,	
pois	ela	os	queria	para	si...	228	
	
[f.118]	 Se	 somente	 invejasses	 as	 coisas	 pertinentes	 a	 ti	 e,	 perdendo-as	
outro,	tivesses	a	certeza	de	poder	tê-las,	embora	já	fosse	um	grande	pecado	
isso	não	seria	tão	abominável...229		
	

	

O	 adjetivo	 ou	 o	 adjetivo	 substantivado	 INVEJOSOS,	 quase	 sempre	 em	

referência	aos	dois	velhos	inimigos	de	Curial,	aparece	explicitamente	6	vezes:	

	

	[f.2v]	Assim,	encontrando-se	abatido	e	desfavorecido,	ele	não	se	colocava	
entre	 as	 pessoas	 como	 estava	 acostumado,	 mas,	 pelo	 contrário,	 estava	
isolado,	e	alguns	 invejosos,	dos	quais	as	casas	dos	grandes	 senhores	estão	
cheias,	tinham	nisso	um	grande	prazer.230	
	
	[f.5v-f.6]	 Os	 invejosos,	 perturbados,	 não	 sabiam	 o	 que	 fazer,	 tampouco	
podiam	presenciar	nada	que	 fosse	 repreensível,	 a	não	 ser	 a	 frequência	de	
idas	e	vindas	de	ambos	e,	de	modo	semelhante,	a	ascensão	de	estamento	
de	Curial,	que	lhes	parecia	vir	dela.231		
	

																																																													
226	[...	no	obstants	los	assalts	secrets	de	la	iniqua	e	porfidiosa	Enveja,	fonch	remuntat	en	tal	manera,	que	
lo	valent	e	virtuós	cavaller,	en	un	jorn,	per	sos	mèrits,	obtengué	principat	e	muller.]	
227	 [Lo	 prom,	 qui	 ja	 dies	 havia	 que	 ·s	 tenia	 per	 dit	 que	 aquella	 entrada	 aquesta	 exida	 devia	 haver,	
monestà	lo	jove	pregant-lo	molt	que	fos	secret	e	cautelós,	e	que	en	açò	havia	mester	més	seny	que	en	
altra	cosa,	per	ço	que	 tothom	se	mirava	en	aquell	 spill,	e	que	 ja	era	molt	envejat	e	ara	ho	seria	molt	
més.]		
228	[La	Güelfa,	que	no	havia	menys	enveja	a	Làquesis,	tramés	a	dir	a	/f.39v/	Curial	que	li	donàs	lo	lit	e	los	
paraments	de	Làquesis,	axí	com	los	li	havia	donats,	car	ella	·ls	volia	per	a	si,]	
229	[Si	solament	envejaves	les	coses	pertinents	a	tu,	e	que,	perdent-les	l´altre,	tu	les	poguesses	haver,	e	
d´açò	fosses	certa,	no	obstant	que	és	gran	pecat,	no	seria	tan	abhominable...]	
230	[Per	què,	trobant-se	abatut	e	desfavorit,	no	·s	metia	avant	axí	com	solia,	ans	s’estava	apartat,	de	què	
alguns	envejosos,	dels	quals	totes	les	cases	dels	grans	senyors	són	plenes,	havien	molt	gran	plaer.]	
231	[Los	envejosos,	torbats,	no	sabien	què	·s	fessen,	ne	podien	veure	cosa	que	de	rependre	fos,	sinó	la	
freqüentació	/f.6/	de	l’anar	e	venir	e,	semblantment,	lo	creximent	de	l’estat	de	Curial,	que	·ls	era	vijares	
que	d’ella	isqués.]	
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[f.77]	 Conforme	 haveis	 procedido	 pelo	 caminho,	 deveis	 pensar	 que	 tereis	
muitos	 inimigos,	 e	 invejosos,	 e	 que	 vos	 serão	 a	 pior	 companhia	 do	
mundo...232		
	
[f.122]	Não	suspeitava	que	os	cães	invejosos,	não	por	seu	bem,	mas	por	seus	
feitos,	 o	 tivessem	 tirado	 da	 selva,	 estimulando-o	 com	 diversas	 formas	 de	
latidos	e	muitas	mordidas...233	
	
	

Acrescente-se	 ainda	 que,	 no	 texto	 da	 novela,	 mais	 47	 vezes	 o	 adjetivo	

INVEJOSOS	marca	presença,	conquanto	omitido	por	silepse,	em	referências	a	Ansaldo	

e	Ambrósio,	que	foram	44	vezes	designados	como	“anciãos	[invejosos]”,	e	três	vezes	

como	“cavaleiros	[invejosos]”.		

	

O	 simples	 levantamento	 quantitativo	 vocabular	 já	 seria	 suficiente	 para	

caracterizar	a	utilização	da	inveja,	em	Curial	e	Guelfa,	como	 leitwort	–	palavra-chave,	

na	conceituação	de	Martin	Buber	(1878-1965),	para	designar	a	técnica	de	repetição	de	

palavras	utilizada	pelos	escritores	da	Bíblia	hebraica	e	muito	frequente	nas	modernas	

literaturas	 europeias.234	 A	 utilização	 de	 palavras-chaves	 temáticas	 é	 recurso	 que	 se	

tornou	 tão	 habitual	 que	 quase	 passa	 despercebido	 nas	 literaturas	 do	Ocidente,	 que	

sofreram	forte	influência	cultural	da	literatura	oriental.	

	

Entretanto,	 é	 na	 análise	 interna	 da	 trama	 da	 novela	 que	 se	 pode	 aquilatar	 o	

papel	fundamental	que	nela	tem	a	inveja,	esse	sinistro	elemento	que	tanto	influenciou	

a	vida	de	Curial,	e	que	de	certo	modo	até	condicionou	o	desenrolar	das	suas	aventuras	

e	desventuras.		

	

Desde	 o	 início	 da	 trama,	 Curial,	 o	 herói	 celebrado	 na	 obra,	 destacou-se	 pela	

beleza,	pela	inteligência,	pelo	valor	intelectual	e	moral,	assim	como	pela	valentia.	Essas	

qualidades	 não	 podiam	 deixar	 de	 atrair	 a	 inveja	 de	 pessoas	menos	 dotadas	 de	 seu	

entourage,	que	se	sentiam	 incomodadas	pelo	brilho	excepcional	do	protagonista	e	o	
																																																													

232	 [segons	ço	que	havets	obrat	pe	 lo	camí,	devets	pensar	que	haurets	molts	enemichs	e	envejosos,	e	
que	us	faran	la	pijor	companyia	del	món...]	
233	[Ne	pensava	que	los	cans	envejosos,	no	per	bé	del	Sanglier,	mas	per	fer	sos	fets	l´aguessen	tret	de	la	
selva,	stimulant-lo	ab	diverses	maneres	de	ladrars	e	còpia	de	morsos...]	
234	 O	 conceito	 de	 leitwort,	 explicitado	 pelo	 filósofo	 e	 linguista	 judeu	 Martin	 Buber	 (1878-1965),	 é	
elemento	importante	para	a	compreensão	da	literatura	oriental	in	genere,	e	da	bíblica	em	especial.	Ver	
a	 respeito	ALTER,	R.	A	arte	da	narrativa	bíblica.	 São	Paulo:	Companhia	das	 Letras,	 2007;	 e	ALTER,	R.;	
KERMODE,	F.	(orgs.).	Guia	Literário	da	Bíblia.	São	Paulo:	Editora	da	UNESP,	1997.	
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julgavam	 obstáculo	 a	 que	 elas	 próprias	 tivessem	 seus	 talentos	 reconhecidos	 e	

premiados	como	pretendiam.	

	

Todos	os	dissabores,	todas	as	aflições	e	vicissitudes	por	que	ele	sucessivamente	

passou,	 até	 o	 desfecho	 feliz	 em	 que	 conseguiu,	 afinal,	 casar	 com	 sua	 amada,	 têm	

origem,	 como	 veremos	 neste	 capítulo	 III,	 na	 inveja.	 Todo	 o	 drama	 de	 Curial	 –	 o	

afastamento	 físico	 de	 Guelfa,	 seu	 prolongado	 exílio	 como	 cavaleiro	 errante	 ou	

andante,235	as	mudanças	na	“roda	da	Fortuna”236	ao	 longo	desse	exílio,	os	cruciantes	

padecimentos	 que	 lhe	 infligiram	 os	 ciúmes	 doentios	 e	 nem	 sempre	 inteiramente	

infundados	da	possessiva	Guelfa,	os	riscos	físicos	por	que	passou	em	anos	seguidos	de	

lutas	e	torneios,	até	mesmo	o	longo	e	cruel	cativeiro	na	África	maometana	–	se	liga	à	

inveja	 malévola	 que	 logo	 no	 início	 da	 trama,	 ainda	 na	 corte	 de	 Montferrat,	

conceberam	por	Curial	dois	cavaleiros	velhos	roídos	pela	inveja.	Não	apenas	esses	anti-

heróis	desencadearam	o	processo	que,	por	 via	de	 consequência,	 determinou	 todo	o	

desenrolar	do	drama	de	Curial,	mas	alimentaram	continuamente	esse	processo,	nele	

																																																													
235	O	autor	de	Curial	e	Guelfa	utiliza	amiúde	a	expressão	“cavaleiro	errante”,	já	consagrada	na	tradição	
catalã	por	assim	a	terem	usado	outros	autores,	mas	manifesta	suas	reservas	quanto	à	propriedade	da	
expressão	no	proêmio	do	Livro	Segundo,	onde	escreve:	“Neste	livro	faz-se	menção	a	cavaleiros	errantes,	
embora	seja	incorreto	dizer	`errantes´,	 já	que	se	deve	dizer	`andantes´.	Erre	é	vocábulo	francês	e	quer	
dizer	 `caminho´,	e	errar	quer	dizer	 `caminhar´.	Contudo,	desejo	seguir	a	 formulação	daqueles	catalães	
que	trasladaram	os	livros	de	Tristão	e	Lancelote,	e	os	verteram	da	língua	francesa	para	a	língua	catalã:	
eles	 sempre	 disseram	 `cavaleiros	 errantes´,	 pois	 esse	 vocábulo	 `errante´,	 que	 quer	 dizer	 `andante´,	
nunca	 o	 alteraram,	 pelo	 contrário,	 o	mantiveram	 assim,	 não	 sei	 bem	 por	 quê.	 Dessa	 forma,	 trocarei	
`errar´	por	`caminhar´,	seguindo	o	costume	dos	antigos,	embora	fale	impropriamente	e	seja	um	pouco	
digno	de	repreensão.”	[En	aquest	libre	se	fa	menció	de	cavallers	errants,	jatsia	que	és	mal	dit	“errants”,	
car	deu	hom	dir	“caminants”.	Erre	és	vocable	francès,	e	vol	dir	`cami´,	e	errar	vol	dir	`caminar´.	Emperò	
yo	 vull	 seguir	 la	 manera	 d´aquells	 cathalans	 qui	 trasladaren	 los	 libres	 de	 Tristany	 e	 de	 Lançalot,	 e	
tornaren-los	 de	 lengua	 francesa	 en	 lengua	 cathalana,	 e	 tots	 temps	 digueren	 “cavallers	 errants”;	 car	
aquest	vocable	“errants”,	que	vol	dir	`caminants´,	nulls	temps	lo	volgueren	mudar,	ans	lo	lexaren	axí,	no	
sé	 la	 rahó	 per	 què.	 E	 axí,	 diré	 yo	 “errar”	 per	 “caminar”,	 seguint	 la	 costuma	 dels	 antichs,	 jatsia	 que	
parlaré	 impropri	 e	 seré	 algun	 poch	 digne	 de	 reprensió.]	 (f.49v)	 –	 Na	 verdade	 e	 a	 bem	 dizer,	 e	 sem	
embargo	da	alegada	e	duvidosa	aproximação	do	vocábulo	 francês	erre	com	a	palavra	caminho,	Curial	
em	 nenhuma	 parte	 da	 novela	 aparece	 como	 cavaleiro	 errante,	 propriamente	 dito,	 já	 que	 nunca	 foi	
errático,	ou	seja,	 jamais	caminhou	sem	rumo	definido.	Pelo	contrário,	em	suas	andanças,	sempre	teve	
meta	e	rota	definidas,	embora	sempre	se	tenha	mostrado	disposto	a	parar	pelo	caminho,	para	enfrentar	
os	 sucessivos	 adversários	 que	 se	 lhe	 iam	 aparecendo	 passo	 a	 passo,	 e	 nisso	 procedia	 à	maneira	 dos	
cavaleiros	errantes.	Sobre	a	cavalaria	andante,	ver	MATTOSO,	José	–	“Cavaleiros	andantes:	a	ficção	e	a	
realidade”.	In:	A	Nobreza	Medieval	Portuguesa.	A	família	e	o	poder.	Lisboa:	Círculo	de	Leitores,	2001,	p.	
259-271.	
236	 Ver,	 a	 respeito,	 COSTA,	 Ricardo	 da;	 ZIERER,	 Adriana.	 “Boécio	 e	 Ramon	 Llull:	 A	 Roda	 da	 Fortuna,	
princípio	 e	 fim	dos	 homens”.	 In:	Revista	 Convenit	 Internacional	 5	(Editora	Mandruvá).	Herausgegeben	
vom	 Forschungsprojekt	 Die	 Umbrüche	 In:	 der	 Wissenskultur	 des	 12.	 und	 13	 Jahrhunderts.	 Johann	
Wolfgang	Goethe-Universität	Frankfurt	am	Main	-	2000.	
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interferiram	e	procuraram	sempre	criar	obstáculos	a	Curial,	de	modo	a	envenenar	as	

relações	deste	com	Guelfa	e,	mais	amplamente,	com	toda	a	sua	roda	de	sociabilidade.		

	

Na	atuação	desses	dois	anti-heróis,	que	atravessa	de	lés	a	lés	toda	a	novela,	a	

inveja	 se	 faz	 sempre	 presente,	 e	 chega	 ao	 ponto	 de	 ser	 designada	 com	 inicial	

maiúscula,	personificada	antropomórfica	e	mitologicamente.	Ela	 também	aparece,	às	

vezes	explicitamente,	às	vezes	de	modo	implícito	(sob	a	forma	de	ciúmes,	de	ambição,	

de	competitividade	etc.),	em	muitas	passagens	do	enredo,	a	referir-se	a	personagens	

não	centrais	da	trama,	ou	a	circunstâncias	colaterais	do	seu	eixo	temático.		

	

Por	fim,	na	novela	também	se	notam	exemplos	pontuais	de	anti-inveja,	ou	seja,	

casos	de	pessoas	não	infectadas	pela	inveja,	que	se	revelam	capazes	de	admirar	com	

sinceridade	qualidades	alheias;	esses	espíritos	nobres	e	elevados,	a	contrastar	com	a	

baixeza	 dos	 invejosos,	 constituem	uma	espécie	 de	 confirmação	à	 rebours	 da	 tese,	 e	

devem,	por	isso	mesmo,	ser	objeto	de	especial	atenção.	

		

Para	 a	 demonstração	 cabal	 da	 tese	 proposta,	 impõe-se,	 como	 o	 único	

procedimento	metodológico	aplicável	ao	caso,	uma	análise	crítica	 textual	de	Curial	e	

Guelfa.	 É	o	que	 será	 feito	no	presente	 capítulo,	o	qual	 será	dividido	em	 três	partes,	

correspondentes	aos	três	livros	de	que	se	compõe	a	novela.	
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1.	LIVRO	PRIMEIRO	

	

	

1.1.	A	inveja:	desde	o	início,	causa	primeira	

	das	atribulações	de	Curial	

	

Logo	após	o	proêmio,	em	que	é	explicitamente	anunciado	o	objetivo	do	livro	–	

que	 é	 mostrar	 “quão	 grande	 é	 o	 perigo,	 quantas	 são	 as	 solicitudes	 e	 angústias	

daqueles	 que	 sofrem	 por	 amor”237	 –	 tem	 início	 a	 narrativa	 da	 vida	 de	 Curial,	 como	

exemplo	de	quanto	o	amor	fez	sofrer	a	ele	e	a	Guelfa,	até	que,	afinal,	“só	depois	de	

muito	tempo	conseguiram	o	galardão	de	seus	sofrimentos”.238	

	

Curial	nasce	na	Lombardia,	de	família	que	tem	origem	nobre,	mas	é	desprovida	

de	 recursos.	 Não	 falta,	 na	 narrativa,	 a	 nota	 de	 que	 seu	 nascimento	 foi,	 se	 não	

milagroso,	pelo	menos	bastante	excepcional,	uma	vez	que	nasceu	quando	seus	pais,	

apresentados	como	honrados	e	virtuosos,	 já	eram	velhos,	o	que	confere	à	pessoa	de	

Curial	 caráter	 algum	 tanto	mítico.239	 Essa	 circunstância,	 que	 remete	 naturalmente	 o	

leitor	à	 lembrança	dos	 relatos	bíblicos	dos	nascimentos	de	Samuel240	e	do	Precursor	

João	 Batista,241	 tem	 como	 efeito	 predispor	 o	 leitor,	 desde	 o	 início	 do	 relato,	 a	

considerar	a	existência	de	Curial	como	fruto	de	uma	como	que	predestinação	especial,	

algo	 que	 toca	 as	 raias	 da	 legenda.	 Curial	 já	 nasceu	 pelas	 vias	 da	 exceção,	 como	

excepcional	 será	 seu	 destino;	 seu	 nascimento	 já	 tem	 algo	 de	 maravilhoso,	 como	

maravilhosa	será	toda	a	sua	vida.			

	

																																																													
237	[quant	és	gran	lo	perill,	quantes	són	les	sol·licituts	e	les	congoxes	a	aquells	qui	·s	treballen	en	amor]	
(f.1))	
238	[aprés	lonch	temps	aconseguiren	lo	guardó	de	lurs	treballs.]	(f.1)	
239	Uma	das	múltiplas	interpretações	possíveis	de	Curial	e	Guelfa	seria	a	tentativa	de	inserir	o	percurso	
de	Curial	no	esquema	da	 “jornada	do	herói”,	de	acordo	com	a	discutida	 teoria	monomítica,	proposta	
pelo	antropólogo	norte-americano	Joseph	Campbell	(1904-1987)	em	seu	livro	The	Hero	with	a	Thousand	
Faces,	 lançado	 inicialmente	 em	 1949,	 pela	 Bollingen	 Foundation.	 Em	 recente	 edição	 brasileira,	 ver	
CAMPBELL,	Joseph.	O	herói	de	mil	faces.	São	Paulo:	Cultrix/Pensamento,	2015.	
240	1Sam	1,1-20.	
241	Lc	1,	5-57.	
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Morto	o	pai,	pretendeu	a	mãe	reter	o	filho	consigo,	mas	ele,	que	possuía	“um	

nobre	 coração,	 que	 se	 abriga	 em	muitos	 pobres	 homens”,242	 não	 se	 contentou	 com	

aquela	vida	sem	perspectivas	e	decidiu	fugir	de	casa.243	Realmente	o	fez,	deslocando-

se	 até	 o	Marquesado	 de	Montferrat,	 situado	 no	 norte	 da	 Itália,	 e	 apresentou-se	 na	

corte	 do	 jovem	 marquês,	 o	 qual,	 deslumbrado	 com	 a	 beleza	 incomum	 de	 Curial,	

imediatamente	simpatizou	com	ele	e	o	recebeu,	à	maneira	feudal,	como	seu	homem,	

para	entrar	no	 seu	 serviço	 como	camareiro.	Nesse	 cargo	de	 confiança,	Curial	 iniciou	

sua	vida	na	corte	de	Montferrat.	Ali	encantava	a	todos,	por	sua	beleza	pessoal,	“com	

tanta	 singularidade	 que	 era	 um	 provérbio	 corrente	 na	 corte	 que,	 quando	 alguém	

queria	referir	a	uma	enorme	beleza,	citava	a	de	Curial”.244		

	

O	marquês	de	Montferrat	tinha	uma	irmã,	de	nome	Guelfa,	que	era	belíssima	

(“incomparavelmente	 ultrapassava	 naquele	 tempo	 a	 beleza	 de	 todas	 as	 donzelas	 da	

Itália”)245	 e	 possuía,	 ademais,	 qualidades	 morais,	 pois	 era	 “muito	 sábia,	 meiga	 e	

moderada	 em	 	 seus	 gestos”.246	 Apesar	 de	 bem	 jovem,	 já	 era	 viúva.	 Casara-se,	 com	

apenas	 13	 anos	 de	 idade,	 com	 o	 duque	 soberano	 de	Milão,	 cuja	 irmã,	 Andreia,	 se	

casara	com	o	marquês	de	Montferrat.	O	casamento	de	Guelfa	pouco	durou,	pois	seu	

marido	morreu	menos	de	dois	anos	depois.	Como	amava	apaixonadamente	a	mulher,	

deixou-lhe	em	testamento	seus	domínios,	para	que	ela	“com	marido	ou	sem	marido,	

fosse	senhora	de	Milão	e,	depois	de	seus	dias,	lhe	sucedesse	aquele	ou	aqueles	que	a	

ela	agradassem.”247	 	Algum	tempo	depois	de	enviuvar,	Guelfa	retornou	a	Montferrat,	

																																																													
242	[Noble	cor,	emperò,	que	en	molts	pobres	hòmens	se	met]	(f.1v)	
243	 A	 fuga	 do	 ambiente	 caseiro	 em	demanda	 de	 um	destino	menos	 rotineiro	 e	mais	 elevado	 não	 era	
coisa	 rara	 em	 alguns	 modelos	 clássicos	 de	 heróis	 cristãos,	 até	 mesmo	 em	 personagens	 femininos.	
Lembre-se	o	 caso	de	 São	Bento	de	Núrcia	 (480-547),	 que	 fugiu	de	 sua	 casa	e	da	 ama	que	o	protegia	
para,	no	 isolamento	do	deserto,	 se	entregar	aos	combates	espirituais	e	à	oração	 (Cfr.	SÃO	GREGÓRIO	
MAGNO.	 Vida	 e	milagres	 de	 São	 Bento,	 p.	 15).	 Lembre-se	 ainda	 o	 caso	 de	 Santa	 Rosália,	 nascida	 no	
século	 XII	 de	 uma	 família	 nobre	 do	 sul	 da	 Itália	 que	 descendia	 remotamente	 do	 imperador	 Carlos	
Magno.	Com	14	anos	fugiu	ocultamente	de	casa,	sem	avisar	os	pais,	e	foi	refugiar-se	no	alto	do	Monte	
Pelegrino,	onde	durante	16	anos	levou	vida	de	oração	e	penitência.	Faleceu	com	30	anos	de	idade	e	é	
venerada	 como	 padroeira	 da	 cidade	 de	 Palermo	 (cfr.	 FRANÇA	 ANDRADE,	 A.	 de.	 Cada	 dia	 tem	 seu	
Santo...	São	Paulo:	Artpress,	2017,	p.	89).	
244	 [en	 tanta	 singularitat	 que	en	 comun	proverbi	 de	 la	 cort	 era	 caygut	que,	 quant	 alguna	grandíssima	
bellesa	nomenar	volien,	nomenaven	la	de	Curial.]	(f.1v)	
245	[sens	alguna	comparació	traspassava	en	aquell	temps	la	bellesa	/f.2/	de	totes	les	donzelles	de	Ytàlia]	
(f.1v-f.2)	
246	[molt	sàvia,	e	suau,	e	temprada	en	sos	moviments]	(f.2)	
247	[ab	marit	e	sens	marit,	fos	senyora	de	Milà,	e,	aprés	dies	d’ella,	fos	d’aquell	o	d’aquells	en	qui	a	ella	
plauria]	(f.2)	
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para	viver	com	seu	irmão	e	com	sua	cunhada	Andreia,	sem	abandonar	o	senhorio	de	

Milão,	que	fazia	dela	uma	das	damas	mais	ricas	e	cobiçadas	de	toda	a	Itália.	

	

Curial,	 entrementes,	 vivia	 discretamente	 na	 corte.	O	marquês	 gostava	 dele	 e	

apreciava	 seu	 serviço,	mas	 vivia	 fascinado	 pela	 própria	 esposa,	 Andreia,	 e	 em	 nada	

mais	pensava	a	não	ser	nela.	Com	 isso,	Curial	 foi	um	tanto	esquecido,	de	modo	que	

pareceu	desfavorecido	do	próprio	marquês.	

	

1.2.	Primeiras	manifestações	da	inveja	

	

Aconteceu	 então	 que	 “alguns	 invejosos,	 dos	 quais	 as	 casas	 dos	 grandes	

senhores	 estão	 cheias,	 tinham	 nisso	 um	 grande	 prazer”.248	 Essa	 primeira	 alusão	 à	

inveja	no	texto	da	novela	não	apenas	contém	uma	afirmação	sociológica	digna	de	nota	

(que	 as	 casas	 dos	 grandes	 senhores	 constituem	 um	 caldo	 de	 cultura	 ideal	 para	 a	

inveja),	mas	 também	mostra	que	a	beleza	de	Curial	 e	o	 grande	 favor	de	que	gozara	

junto	ao	marquês	haviam	desagradado	algumas	pessoas,	as	quais	se	alegraram	com	o	

desfavor	do	valido.		Como	se	verá	na	sequência	da	trama,	tudo	o	que	vem	a	seguir	é	

decorrência	dessa	inveja,	que	desde	o	início	rondava	à	volta	de	Curial.	

	

Este,	 entretando,	 não	 parecia	 dar-se	 conta	 disso,	 e	 aproveitou	 o	 tempo	 para	

aprimorar	 sua	 formação,	 aprofundando-se	 no	 conhecimento	 das	 Artes	 Liberais.	

Estudou	 Gramática,	 Lógica,	 Retórica	 e	 Filosofia.249	 Tornou-se	 conhecedor	 de	 todas	

essas	 disciplinas	 e,	 ademais,	 um	 grande	 poeta.	 Isso	 fez	 com	que,	 além	de	 admirado	

pela	 beleza,	 também	o	 fosse	 pela	 ciência	 –	 fato	 que	 ainda	mais	 açulou	os	 invejosos	

contra	sua	pessoa.		

	

																																																													
248	[alguns	envejosos,	dels	quals	totes	les	cases	dels	grans	senyors	són	plenes]	(f.2v)	
249	 Sobre	 a	 importância	 das	Artes	 Liberais	na	 Educação	 Medieval,	 ver	 COSTA,	 Ricardo	 da.	 “Las	
definiciones	 de	 las	 siete	artes	 liberales	y	mecánicas	en	 la	 obra	 de	 Ramon	 Llull”.	 In:	Revista	 Anales	 del	
Seminario	de	Historia	de	la	Filosofía.	Madrid:	Publicaciones	Universidad	Complutense	de	Madrid	(UCM),	
vol.	23	(2006),	p.	131-164.	Internet,	http://www.ricardocosta.com/pub/ASHF0606110131A.pdf.	–	acesso	
a	11/abr/2016.	
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Foi	 a	 essa	 altura	 que	 Guelfa	 retornou	 à	 corte	 de	 seu	 irmão.	 Era	 jovem,	 rica,	

bela,	culta,	nada	lhe	faltava	a	não	ser	um	marido.	Normalmente,	caberia	ao	marquês	

procurar-lhe	um	novo	esposo,	mas	ele	não	pareceu	preocupar-se	com	isso,	e	também	

a	Guelfa	não	pareceu	decoroso	solicitar	que	o	fizesse.	Mas,	“não	podendo	resistir	aos	

apetites	 naturais	 da	 carne	 que	 com	 contínuas	 agulhadas	 incessantemente	 a	

combatiam”,250	 decidiu	 amar	 secretamente	 algum	 jovem,	 como	 tantas	 mulheres,	

inclusive	de	alta	condição,	faziam.	Pôs-se,	então,	a	procurar	na	corte	do	irmão	algum	

candidato:		

	

E	assim	ela	deu	licença	aos	seus	olhos	para	que	olhassem	bem	todos	aqueles	
que	estavam	na	casa	de	seu	irmão.	E	como	não	olhava	a	limpeza	do	sangue	
nem	a	quantidade	de	riquezas,	muito	lhe	agradou	Curial	mais	que	qualquer	
outro,	pois	vendo-o	mui	gentil	de	coração	e	muito	 sábio	para	a	 sua	 idade,	
julgou	que	seria	um	homem	valoroso	se	dispusesse	dos	meios	necessários.	
Por	 isso	 imaginou	 assediá-lo	 e	 começou	 a	 se	 aproximar	 dele,	 chamando-o	
frequentemente	e	tratando	com	ele	muito	agradavelmente.251	

	

Esse	foi	o	início	do	romance	de	Guelfa	em	relação	a	Curial.	Entra	então	em	cena	

Melchior	de	Pandó,	“homem	muito	sábio,	discreto	e	valoroso”252	que	fará,	na	novela,	o	

papel	 de	 mentor	 de	 Curial,	 seu	 protetor	 e	 conselheiro,	 seu	 verdadeiro	 “anjo-da-

guarda”.253	Melchior	já	tinha	cinquenta	anos	de	idade,	o	que	significava,	na	época,	ser	

considerado	de	idade	provecta.	Como	procurador	de	Guelfa,	administrava	para	ela	as	

rendas	provenientes	do	seu	senhorio	milanês;	exercia,	ainda,	o	papel	de	confidente	e	

conselheiro	da	dama.		

	

Melchior	 era	 pessoa	 de	 bom	 caráter	 e	 de	 instintos	 nobres.	 Nada	 tinha	 de	

invejoso.	 Pelo	 contrário,	 vendo	 os	 dotes	 naturais	 de	 Curial,	 sua	 beleza	 física	 e	 seu	

talento	 para	 os	 estudos,	 sentia	 em	 relação	 a	 ele	 uma	 simpatia	 muito	 grande	 e	 um	

																																																													
250	 [no	 podent	 resistir	 als	 naturals	 apetits	 de	 la	 carn,	 qui	 ab	 contínuus	 punyiments	 incessantment	 la	
combatien]	(f.2v)	
251	[E	axí	donà	licència	als	hulls	que	mirassen	bé	tots	aquells	qui	eren	en	casa	de	son	frare.	E,	no	havent	
esguart	a	claredat	de	sanch	ne	a	multitut	de	riqueses,	entre	·ls	altres	li	plagué	molt	Curial,	car	veent-lo	
molt	gentil	[de]	la	persona,	e	assats	gentil	de	cor,	e	molt	savi	segons	la	sua	edat,	pensà	que	seria	valent	
home	si	hagués	ab	què.	Per	què	ymaginà	avançar-lo,	e	d’aquí	avant	començà’l-se	a	acostar,	e	cridava’l	
sovén	e	parlava	ab	ell	molt	volenterosament]	(f.2v-f.3)	
252	[home	molt	savi,	secret	e	valerós]	(f.3)	
253No	 esquema	 monomítico	 de	 Joseph	 Campbell,	 exposto	 no	 citado	 livro	 O	 herói	 de	 mil	 faces,	 tem	
grande	 importância	 a	 figura	 do	 mentor,	 aquele	 que	 revela	 ao	 herói	 a	 possibilidade	 de	 um	 futuro	
grandioso	e	o	orienta	rumo	a	ele.			
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desejo	 de	 ajudá-lo	 e	 favorecê-lo.	 Como	não	 possuísse	 filhos,	 desenvolveu	 por	 Curial	

um	 sentimento	 análogo	 ao	 da	 paternidade.	 Certo	 dia,	 conversando	 com	 Guelfa,	

aconteceu	de	falarem	incidentemente	sobre	o	jovem:		

	

	(...)	 veio-lhes	Curial	 à	memória,	 e	Melchior	o	 louvou	muito,	 amaldiçoou	a	
pobreza	do	 jovem	e	o	desconhecimento	do	marquês,	pois	 lhe	parecia	que,	
se	aquele	jovem	tivesse	alguns	poucos	bens,	sem	dúvida	tornar-se-ia	muito	
valoroso.	 Guelfa,	 mostrando	 compaixão,	 tomou	 a	 seu	 cargo	 ajudá-lo	 e,	 a	
despeito	de	 sua	pobreza,	 torná-lo	homem.	Assim,	 imediatamente	ordenou	
ao	 dito	Melchior	 que,	 sem	 que	 ele	 descobrisse	 de	 onde	 vinha	 a	 ajuda,	 o	
levasse	 à	 sua	 casa	 e	 lhe	desse	 tanta	prata	quanto	o	dito	Curial	 quisesse	 e	
soubesse	gastar.254	

	

Teve,	 assim,	 início	o	processo	de	aproximação	de	Guelfa	em	 relação	a	Curial,	

oculto	 e	 disfarçado:	 ela	 o	 ajudaria	 economicamente,	 mas	 interposita	 persona,	 por	

meio	de	Melchior,	figurando	este	como	benfeitor,	e	não	ela.		Melchior,	então,	chama	

Curial	em	privado	e	lhe	faz	uma	declaração	na	qual,	praticamente,	o	adota	como	filho:	

	

Curial,	eu	conheci	bem	teu	pai,	o	qual	foi	um	gentil-homem,	bom-homem	e	
grande	amigo	meu.	Presenciei	a	 tua	entrada	na	casa	do	marquês,	que	não	
prosseguiu	 conforme	 iniciou,	 e	não	me	parece	que	 se	disponha	a	 tal,	 pois	
ele	não	somente	se	esqueceu	de	ti,	mas	também	de	si	mesmo	e	de	todos	de	
sua	 casa.	 E	eu,	 sabendo	que	não	 tenho	 filho	nem	 filha,	nem	parentes	que	
me	 ajudem	 a	 despender	 o	 que	 Deus	 me	 deu,	 deliberei,	 e	 te	 comunico	
pessoalmente,	tanto	quanto	possa	dispor	de	minha	fortuna	em	vida	e	fazer	
com	que	alguém	tire	proveito	dela,	que	tu	recebas	uma	parte	de	meus	bens.	
E	se	vir	que	em	ti	esses	favores	não	se	perderão,	após	minha	morte	far-te-ei	
senhor	de	bens	muito	maiores.255	

																																																													
254	 [vench-los	 a	memòria	 Curial,	 lo	 qual	Me[l]chior	 loà	molt,	 e	malahí	 la	 pobretat	 del	 jove	 e	 la	 poca	
conexença	del	marquès,	car	vijares	li	era	que,	si	aquell	fadrí	hagués	alguns	pochs	de	béns,	sens	tot	dubte	
devendria	 molt	 valerós;	 de	 què	 la	 Güelfa,	 mostrant	 haver	 compassió,	 pres	 càrrech	 de	 ajudar-lo	 e,	 a	
despit	de	la	pobredat,	fer-lo	home.	E	tantost	manà	al	dit	Melchior	que	·l	se’n	menàs	a	casa	sua	e	que,	no	
descobrint-li	d’on	li	venia,	lo	metés	en	bon	estat,	e	li	donàs	de	l’argent	tant	com	lo	dit	Curial	ne	voldria	e	
·n	sabria	despendre.]	(f.3)	
–	Note-se	a	colocação	do	artigo	antes	do	nome	próprio:	“la	Güelfa”.	O	Prof.	Antoni	Ferrando	observou	
que	a	colocação	desse	artigo,	em	Curial	e	Guelfa,	se	dá	com	mulheres	italianas	(Guelfa,	Andreia,	Arta),	
não	porém	com	mulheres	de	outras	procedências	 (como,	por	exemplo,	 Láquesis),	e	ponderou	que	no	
catalão	da	época,	somente	se	usava	esse	artigo	antes	do	nome	quando	se	tratava	de	pessoas	de	baixa	
extração	social,	pelo	que	atribui	 sua	utilização,	no	caso	das	mulheres	 italianas	citadas,	à	 influência	do	
próprio	 idioma	 italiano.	 (Curial	 e	Guelfa,	 joia	da	narrativa	europeia	do	 século	XV.	 In:	Curial	 e	Guelfa	 -	
tradução	de	Ricardo	da	Costa,	p.	32	e	36).	No	português	coloquial	do	Brasil,	esse	artigo	antes	do	nome	é	
indicativo	de	proximidade	e	de	familiariedade,	mas,	curiosamente,	em	certas	regiões	do	Brasil	não	é	de	
bom	tom	usá-lo	quando	se	trata	de	pessoas	de	nível	social	ou	cultural	elevado.	
255	[—Curial,	yo	coneguí	bé	ton	pare,	lo	qual	fonch	gentil	home	e	molt	prom	e	gran	amich	meu.	He	vista	
la	entrada	que	fist	en	casa	del	marquès,	a	la	qual	lo	temps	no	ha	succeÿt	segons	li	havia	donat	principi,	
ne	·m	par	que	s’i	disponga,	car	lo	marquès	no	solament	ha	oblidat	tu,	ans	encara	si	mateix	e	tots	aquells	
de	casa	sua.	E	yo,	veent	que	fill	ne	filla	no	he,	ne	tals	parents	que	m’ajuden	a	despendre	ço	que	Déus	
m’à	donat,	he	deliberat,	si	possible	és	que	les	mies	fortunes	en	ma	vida,	e	yo	veent-ho,	aprofiten	a	/f.3v/	
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E	 imediatamente	 levou-o	 Curial	 até	 uma	 arca	 grande,	 cheia	 de	 tesouros	 de	

Guelfa	e,	sem	citar	o	nome	da	dama,	disse	ao	jovem:		

	

–	 Filho	 meu,	 vês	 aqui	 uma	 parte	 de	 meus	 bens;	 toma	 a	 teu	 gosto	 tanto	
quanto	 te	parecer	que	necessitas	para	colocar-te	em	uma	boa	condição,	e	
não	 penses	 que,	 porque	 não	 podes	 levar	 agora	 o	 tanto	 que	 desejas,	 não	
poderás	tomar	dessa	arca	da	próxima	vez;	pelo	contrário,	ela	sempre	estará	
às	 tuas	ordens,	 e	o	que	 tomares	hoje	 será	 reposto	amanhã,	de	modo	que	
nunca	 acabará.	 Contudo,	 filho	 meu,	 que	 sejas	 sábio	 e	 observes	 que	 os	
estamentos	requerem	uma	ascensão	gradativa,	pouco	a	pouco.256	

	

Essa	 última	 advertência	 tinha	 todo	 o	 propósito.	 A	 sociedade	 estamental	 do	

Medievo	 não	 era	 uma	 sociedade	 de	 castas,	 mas	 admitia	 alguma	 mobilidade	 social,	

desde	 que	 gradativa	 e	 temperante,	 como	 aconselha	 o	 prudente	 Melchior.	 Nada	 se	

fazia	bruscamente.	Assim,	a	ascensão	econômica	de	Curial	deveria	ser	comedida	e	não	

aparecer	 desde	 logo	 em	 toda	 a	 sua	 medida.	 Essa	 advertência	 também	 parecia	

premunir	Curial,	tacitamente,	do	perigo	dos	invejosos:	a	ascensão	não	deveria	chamar	

a	atenção	deles.	Melchior	era	experiente	e	conhecia	muito	bem	o	ambiente	em	que	

viviam.	Seu	conselho	não	podia,	pois,	ser	mais	acertado	e	oportuno.	

	

Curial,	 passado	 o	 primeiro	momento	 de	 estupefação	 pela	 inesperada	 fortuna	

que	 assim	 lhe	 caía	 nas	 mãos,	 obedeceu	 ao	 que	 Melchior	 lhe	 ordenara	 e	 procurou	

aprimorar	ainda	mais	sua	formação	pessoal:		

	

(...)	 vestiu-se	muito	 bem,	 adquiriu	 um	 cavalo	 e	 tomou	um	 servidor	 para	 a	
sua	 casa.	 E	 embora	 tivesse	 sido	 muito	 bem	 educado,	 tão	 logo	 viu-se	
ascender	 de	 estado,	 também	 ascendeu	 nas	 virtudes,	 e,	 deixando	 as	
maneiras	 que	 costumava	 ter,	 embora	 fossem	 boas,	 tornou-se	 muito	
prudente	e	hábil,	pois	rapidamente	transformou-se	em	um	belíssimo	cantor,	
aprendeu	 a	 tocar	 instrumentos	 –	 no	 que	 tornou-se	 muito	 famoso	 –	 e	
também	a	cavalgar,	trovar,	dançar,	justar,	adquirindo	todas	as	aptidões	que	
competem	 a	 um	 jovem	 nobre	 e	 valoroso.	 E	 como	 era	 muito	 belo	 e	 se	

																																																																																																																																																																																			
algun,	 comunicar-te	 de	 present	 alguna	 partida	 de	mos	 béns,	 e,	 si	 veuré	 que	 en	 tu	 los	 obsequis	 no	 ·s	
perden,	de	molt	major	bé,	aprés	de	mos	dies,	te	faré	senyor.]	(f.3-f.3v)	
256	[—Fill	meu,	vet	ací	una	partida	de	mos	béns;	pren-ne	a	ton	plaer	tant	com	te	serà	vijares	que	hages	
mester	 per	 a	metre’t	 en	 bon	 estat,	 e	 no	 penses	 que,	 perquè	 ara	 no	 ·n	 pusques	 portar	 tants	 com	ne	
voldries,	 que	 gens	 per	 axò	 aquesta	 caxa	 no	 ·t	 vedarà	 lo	 pendre’n	 altra	 vegada;	 ans	 tots	 temps	 serà	
presta	 a	 ta	 ordinació,	 e	 no	 ·n	 pendràs	 huy	 tants	 que	 demà	 no	 y	 sien	 ja	 tornats,	 en	manera	 que	 no	
s’acabaran.	Emperò,	fill	meu,	sies	savi	e	veges	que	los	estats	se	volen	graduar	e	muntar	per	escala	poch	
a	poch.]	(f.3v)	
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comportava	 sempre	 muito	 formosamente,	 era	 tão	 gentil	 que	 em	 toda	 a	
corte	 do	 marquês	 quase	 não	 se	 fazia	 menção	 a	 mais	 ninguém,	 fato	 que	
muito	 agradou	 ao	marquês,	 que	 pensou	 que	Melchior	 de	 Pandó	 o	 tivesse	
adotado	como	filho	e	fornecia	tudo	o	que	o	jovem	gastava.257	

	

Começa-se	 aqui	 a	 delinear	 bem	 a	 psicologia	 do	 marquês.	 Se	 ele	 podia	 ser	

criticado	por	se	deixar	absorver	tanto	por	seus	deveres	conjugais	a	ponto	de	esquecer	

outros	 assuntos	 da	 corte,	 ninguém	 podia	 dizer	 nada	 acerca	 de	 seu	 bom	 caráter	 e	

elevada	nobreza	de	alma.	É	digno	de	nota	 como	ele	 se	alegra,	 vendo	os	avanços	de	

Curial,	sem	nada	que	se	parecesse	com	inveja	ou	despeito,	por	ser	outro	e	não	ele	o	

benfeitor.	Mais	tarde,	quando	Curial	subir	vertiginosamente	no	conceito	público	e	na	

escala	 social,	 a	 ponto	 de	 se	 tornar	 condestável	 do	 Império,	 generalíssimo	 e	

comandante	 das	 tropas	 cristãs	 em	 grande	 e	 decisiva	 batalha	 contra	 os	 turcos,	 o	

marquês,	 modestamente,	 reconhecerá	 os	 grandes	 méritos	 de	 Curial,	 por	 eles	 se	

alegrará	 e	 se	 aproximará	do	 seu	 antigo	 serviçal	 em	atitude	modesta,	 de	quem	 trata	

com	um	superior.	A	esse	título,	na	novela	a	figura	do	marquês	pode	ser	 interpretada	

como	a	personificação	da	anti-inveja,	o	contraponto	dos	dois	cavaleiros	invejosos	que	

persistentemente	envenenaram	a	vida	de	Curial	ao	longo	de	toda	a	trama.	É	marquês	

e,	 enquanto	 tal,	 está	 altissimamente	 colocado	 na	 escala	 da	 sociedade,	mas	 não	 lhe	

repugna	que	outro	parta	de	um	ponto	muito	inferior,	o	alcance	e	até	o	supere:	o	amor	

próprio,	o	egoísmo,	as	paixões	baixas	e	mesquinhas	parecem	não	encontrar	a	menor	

guarida	no	ânimo	do	nobre	marquês	de	Montferrat.258	

	

Desde	 logo	 a	 como	 que	 adoção	 de	 Curial,	 por	 parte	 de	Melchior	 de	 Pandó,	

representou	uma	notória	ascensão	social	para	o	jovem.	Ele	passou	a	ser	definidamente	
																																																													

257	[e	vestí’s	molt	bé,	e	s’encavalcà,	e	pres	algun	servidor	en	casa	sua.	E,	no	obstant	que	ell	fos	molt	ben	
acostumat,	de		continent	que	·s	viu	créxer	d’estat,	cresqué	axí	mateix	en	virtut,	e,	lexada	a	un	depart	la	
altra	manera	que	tenir	solia,	si	bé	se	era	bona,	tornà	molt	prudent	e	abte;	car	tantost	fonch	molt	bell	
cantador,	e	aprés	sonar	esturments	–de	què	devench	molt	famós–,	axí	mateix	cavalcar,	trobar,	dançar,	
júnyer	e	totes	altres	abteses	que	a	noble	jove	e	valerós	se	pertanyían.	E,	com	fos	molt	bell	de	la	persona	
e	·s	portàs	molt	ornat,	fonch	tan	gentil	que	quasi	en	tota	la	cort	del	marquès	de	altri	no	·s	fehia	menció,	
de	què	lo	marquès	hach	molt	gran	plaer,	e	pensà	que	Melchior	de	Pandó	l’agués	adoptat	en	fill	/f.4/	e	li	
donàs	tot	ço	que	lo	jove	despenia.]	(f.3v-f.4)	
258	 Há	 uma	 única	 passagem	 da	 novela	 (Livro	 Primeiro,	 capítulo	 31)	 em	 que	 o	 marquês,	 longamente	
predisposto	 contra	 Curial	 pelos	 dois	 cavaleiros	 invejosos,	 não	 esconde	 estar	 tomado	 por	 certo	
desagrado	em	relação	à	grande	consagração	que	Curial	recebe	por	sua	vitória	em	combate,	alcançada	
na	Alemanha	diante	do	próprio	Imperador,	e,	aparentemente	esquecido	de	seus	deveres	feudais	como	
suserano,	 chega	 a	 provocar	 Curial	 e	 quase	 a	 desafiá-lo.	 Essa	 passagem,	 que	 mais	 adiante	 será	
examinada,	é	momentânea	e	única,	de	modo	que	não	 infirma	–	e	pelo	contrário	confirma	–	a	atitude	
invariavelmente	benévola	e	até	admirativa	do	fidalgo	em	relação	ao	seu	antigo	valido.		
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da	categoria	nobre.	Somente	mais	tarde	o	veremos	ser	armado	cavaleiro,	mas	desde	

então	 já	 “justava”,	 ou	 seja,	 combatia	 em	 torneios.	 Mais	 um	 passo	 fora	 dado,	

diminuindo	a	 imensa	distância	de	 situações	entre	Curial	 e	 sua,	por	enquanto	 ignota,	

benfeitora.	 Esta,	 cada	 vez	 mais	 apaixonada,	 vai	 aproximando	 Curial	 de	 si,	 sem,	

entretanto,	se	declarar	formalmente:	

	

Guelfa,	vendo	seu	Curial	crescer	em	beleza	e	em	virtude,	dia	após	dia	mais	
se	 aproximava	 dele,	 e	 o	 incentivava	 a	 se	 tornar	 cada	 vez	melhor	 e	maior,	
contando-lhe	 diversas	 histórias	 de	 muitos	 pobres	 que,	 por	 diferentes	
maneiras,	 tornaram-se	 grandes	 homens,	 e	 como	 isso	 os	 levou	 a	 viverem	
virtuosamente,	 o	 que	 está	 nas	 mãos	 de	 cada	 um,	 mormente	 daquele	 a	
quem	Deus	concede	a	graça	de	não	ter	sido	subjugado	pela	pobreza.259		

	

É	precisamente	nesse	momento	que	a	 inveja	 irrompe	abertamente	na	 trama.	

Até	então,	ela	estava	presente,	mas	de	modo	discreto	e	distante.	Agora,	ela	passa	a	

agir,	 por	 meio	 de	 dois	 personagens	 que	 representarão,	 na	 novela,	 um	 papel	 de	

primordial	 importância:	Ansaldo	e	Ambrósio,	dois	 velhos	cavaleiros	que,	despeitados	

pelo	 sucesso	 de	 Curial,	 lhe	 fazem	 sistemática	 oposição,	 prejudicando-o	 de	 todas	 as	

formas.	 Na	 psicologia	 dos	 dois,	 nas	 suas	 iniciativas	 e	 atitudes,	 nos	 discursos	 que	

proferem,	fica	bem	caracterizado	o	papel	do	vício	capital	da	inveja	precisamente	como	

o	concebia	a	Teologia	corrente	na	época,	ou	seja,	não	atuando	sozinha,	mas	sempre	

acompanhada	pelo	cortejo	de	sua	prole	espúria:	a	murmuração,	a	detração,	a	alegria	

com	 as	 desgraças	 do	 próximo,	 a	 tristeza	 com	 seus	 sucessos	 e	 o	 ódio.260	 Todo	 esse	

séquito	 de	 “filhas”	 da	 inveja,	 à	 maneira	 de	 “cortejo	 espúrio”	 sempre	 a	

acompanharam.261	

	

O	móvel	 imediato	 da	 ação	 dos	 dois	 cavaleiros	 invejosos	 foi	 ver	 que	 Curial	 se	

aproximava	 cada	 vez	 mais	 de	 Guelfa,	 o	 que	 os	 fazia	 perderem	 a	 ascendência	 que	

tinham,	ou	que	pretendiam	ter,	sobre	ela.	Julgaram-se,	pois,	preteridos	e	injustiçados,	

																																																													
259	 [E	 la	Güelfa,	veent	 lo	seu	Curial	créxer	en	bellesa	e	en	virtut,	més	de	 jorn	en	 jorn	 lo	s’acostava	e	 ·l	
confortava	 a	 devenir	 millor	 e	 major,	 comtant-li	 per	 diverses	 novelles	 com	 los	 hòmens,	 per	 diverses	
accidents,	moltes	vegades	de	pobre	estat	 vénen	a	ésser	grans	hòmens,	e	que	a	açò	 los	ha	amenar	 lo	
viure	 virtuosament,	 la	 qual	 cosa	 és	 en	 mà	 de	 cascú,	 majorment	 de	 aquell	 a	 qui	 Déus	 fa	 gràcia	 que	
pobretat	no	·l	té	sota	·l	peu.]	(f.4)	
260	Summa	Teologiae,	II-IIae,	q.36,	a.4.			
261	 SANTOS,	 A.	 A.	 dos.	 “A	 inveja	 e	 suas	 cinco	 filhas”.	 A	 Tribuna	 Piracicabana,	 Piracicaba	 SP,	 p.	 2,	
7/jun/2014.		
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de	modo	que	sentiram-se	desde	 logo	autorizados,	por	suas	consciências	não	retas,	a	

agirem	 contra	 Curial.	 Conceberam	 então	 a	 suspeita	 de	 que	 entre	 Guelfa	 e	 Curial	

houvesse	 algum	 amor	 oculto,	 coisa	 de	 que	 nem	 o	 marquês,	 que	 gostava	 muito	 de	

Curial	e	se	alegrava	na	sua	companhia,	nem	o	próprio	Curial	tinham	suspeitado.	Curial	

também	gostava	muito	de	Guelfa,	mas	sempre	ocultou	isso,	portando-se	em	tudo	com	

suma	discrição,	nunca	declarando	nem	mesmo	deixando	entrever	que	pudesse	ter,	em	

relação	a	Guelfa,	qualquer	sentimento	amoroso.	Isso	exasperava	Guelfa,	que	ardente	

de	paixão,	desejava	que	Curial	tomasse	a	iniciava	de	se	declarar,	já	que	não	cabia	a	ela,	

enquanto	dama	e	 sobretudo	por	 ser	de	 condição	 social	muito	 superior,	 fazê-lo.	Mas	

Curial	 continuava	 discreto	 e	 aparentemente	 distante	 e	 até	 indiferente	 em	 relação	 a	

Guelfa.	Os	 dois	 cavaleiros,	 entretanto,	 atiçados	 pela	 inveja	 entreviram	o	 que	 nem	o	

marquês	nem	o	próprio	Curial	viam.	E	comentaram	entre	si:	

	

–	 Certamente,	 de	 uns	 tempos	 para	 cá,	 esta	 senhora	 mudou	 muito	 a	 sua	
maneira	de	viver.	Era	uma	das	mais	honestas	damas	do	mundo,	e	agora	está	
totalmente	mudada,	pois	já	não	lhe	agrada	conselho	nem	nossa	companhia,	
mas,	pelo	contrário,	dilapida	seus	bens	e	os	dá	àquele	imoral	Curial,	que	lhe	
fará	perder	não	somente	a	honra,	mas	também	a	boa	fama.	Caso	não	corte	
esse	 mal	 pela	 raiz,	 a	 doença	 crescerá	 enormemente.	 E	 nós,	 que	 de	 nada	
sabemos,	 não	 poderemos	 receber	 qualquer	 punição,	 mas,	 caso	 não	
informemos	o	marquês,	seremos	dignos	de	recebê-la.262	

	

É	de	se	notar	que	os	dois,	açulados	pela	inveja,	não	apenas	conceberam	o	juízo	

temerário	e	 injusto	de	que	Guelfa	favorecia	sentimental	e	sexualmente	a	Curial,	mas	

se	convenceram	de	que	era	dela	que	provinham	as	riquezas	de	que	Curial	se	mostrava	

possuidor.	 Neste	 ponto	 concreto,	 tinham	 razão.	 Passaram,	 então,	 a	 observar	

sistemativamente	 as	 atitudes	 de	 Guelfa	 e	 Curial,	 na	 esperança	 de	 obterem	 assim	

algum	indício	de	culpa	que	lhes	permitisse	denunciá-los	ao	marquês.		

	

																																																													
262	 [—Certes,	aquesta	senyora	molt	ha	mudat	de	manera	de	viure	de	un	 temps	ençà.	Car	aquesta	era	
una	de	les	pus	honestes	dones	del	món	e	ara	és	tota	cambiada,	e	ja	no	li	plau	consell	ne	li	plau	nostra	
companyia,	ans	malmet	e	dóna	los	seus	béns	a	aquell	tacany	de	Curial,	lo	qual	li	farà	perdre	no	solament	
la	honor	ans	encara	la	fama.	E	si	en	aquests	principis	a	açò	no	és	ocorregut,	questa	malaltia	pendrà	molt	
gran	 creximent;	 e	 nós,	 qui	 res	 no	 y	 sabem,	 ne	 porem	 portar	 punició,	 de	 la	 qual	 serem	 dignes	 si	 lo	
marquès	no	n’asabentam.]	(f.4)	
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Guelfa,	 porém,	 cada	 vez	 mais	 apaixonada	 por	 Curial,	 exasperava-se	 com	 a	

extremada	discrição	do	jovem	amado.	Aos	poucos,	foi	perdendo	o	senso	do	decoro,	e	

chegou	a	queixar-se	com	Melchior	da	timidez	do	jovem.		

	

Curial,	que	não	sabia	nem	 imaginava	que	era	Guelfa	quem	 lhe	dava	o	que	
gastava,	 tinha	 seu	 pensamento	 muito	 distante	 do	 de	 Guelfa,	 embora	 a	
agradasse	com	suas	prazerosas	e	graciosas	palavras.	Contudo,	nunca	deu	a	
entender	 que	 a	 amava,	 nem	manifestou	 sinal	 de	 que	 percebia	 que	 ela	 o	
amava,	coisa	que	a	enamorada	senhora	suportava	com	pungente	dor.263	

	

Afinal,	depois	de	muito	tempo,	Guelfa	deixou	de	lado	seu	pudor	e,	chamando	

Curial	à	parte	declarou-lhe	seu	amor,	ao	mesmo	tempo	que	revelou	ser	ela	a	fonte	das	

benfeitorias	de	que	ele	era	objeto:		

	

(...)	um	dia	[Guelfa]	concluiu	que	só	a	vergonha	[de	Curial]	o	privava	de	seus	
prazeres,	 e	 que,	 como	não	 tinha	 nenhum	outro	 impedimento,	 pensou	 em	
vencê-la	para	alcançar	seu	desejo.	Enquanto	ela	cogitava	nisso,	procurando	
o	 caminho	 e	 a	 maneira	 de	 se	 livrar	 daquela	 vergonha	 cruel	 e	 vulgar,	 o	
marquês	 enviou	 Curial	 à	 irmã	 para	 pedir-lhe	 que	 fosse	 cear	 com	 ele.	 Ela,	
sem	deliberar,	pôs-se	de	pé	e,	deixando	todos	os	demais	seguirem	adiante,	
permaneceu	 mais	 atrás	 com	 Curial,	 que	 a	 tinha	 pelo	 braço,	 e,	 vendo	 a	
oportunidade,	falou-lhe	da	seguinte	maneira:	“–	Ah,	como	sou	infeliz!	Como	
consumi	mal	o	meu	amor	por	ti!	Eu,	infeliz,	há	tanto	tempo	te	amo	e	te	dou	
o	 que	 recebes	 de	Melchior	 e,	 em	meu	 íntimo,	 te	 fiz	 senhor	 de	mim	 e	 de	
meus	bens,	e	tu,	mais	cruel	que	Herodes,	como	um	ingrato	menosprezas	os	
dons	que	o	meu	amor,	mais	piedoso	contigo	do	que	tu	mesmo,	te	oferece!	
Ah,	 carne	 leprosa!	 Será	 que	 nunca	 entenderás	 as	 palavras	 pungentes	 que	
minha	boca	tantas	vezes	pronunciou	diante	de	ti?	Ah,	vergonha,	vem,	vem	a	
mim	 e	 foge	 desse	 insensato	 que	 parece	 nunca	 ter	 conversado	 com	 as	
pessoas!”.	Após	dizer	essas	palavras,	mal	reteve	as	lágrimas.264	

																																																													
263	 [Curial,	 qui	 no	 sabia	ne	pensava	que	 la	Güelfa	 li	 donava	 ço	que	despenia,	 tenia	 l’enteniment	molt	
apartat	d’aquell	de	la	Güelfa;	e	per	altra	via	la	solaçava	en	mots	plasents	e	burles.	Mas	que	ell	la	amàs	
nunca	lo	y	donava	entendre,	ne	mostrava	senyal	que	entenés	que	ella	amava	ell,	de	què	la	enamorada	
dona	portava	insoferible	pena.]	(f.4v)		
264	[E	sí	pensà	un	jorn	que	sola	vergonya	li	tolia	sos	plaers,	e	que,	puys	altre	impediment	no	y	havia,	ella	
la	 cuydava	 vençre	 e	 venir	 a	 fi	 de	 son	 desig.	 E	 estant	 imaginant	 en	 açò,	 cercant	 via	 e	manera	 com	 se	
tolgués	davant	aquella	cruel	e	desavisada	vergonya,	lo	marquès	tramés	Curial	a	la	Güelfa,	pregant-la	que	
anàs	menjar	ab	ell.	La	qual,	sens	pus	deliberar,	se	levà	dempeus,	e	faent	passar	davant	si	tots	los	altres,	
ella	e	Curial,	qui	del	braç	la	tenia,	romangueren	detràs,	e,	veent	oportunitat,	en	la	següent	forma	li	parlà:	
—A,	cativa	yo!	¡E	com	és	mal	esmerçada	la	mi·	amor	en	tu!	Yo,	mesquina,	tant	temps	ha	t’é	amat	e	t’he	
donat	ço	que	de	Melchior	has	reebut,	e	dins	la	mia	pensa	t’é	fet	senyor	de	mi	e	de	mos	béns,	e	tu,	pus	
cruel	que	Erodes,	axí	com	ingrat,	menysprees	los	dons	que	amor,	pus	piadosa	de	tu	que	tu	mateix,	t’à	
ofert.	A,	carn	de	mesell!	¿E	nunca	sentiràs	los	mots	punyents	que	yo	tantes	vegades	davant	tu	he	trets	
de	 la	 mia	 boca?	 A,	 vergonya,	 vine,	 vine	 a	 mi	 e	 fuig	 d’aquest	 insensat	 que	 par	 que	 nunca	 hage	
comunicades	 persones!	 E,	 dites	 aquestes	 paraules,	 anvides	 les	 làgremes	 retengué.]	 (f.4v)	 –	Note-se	 a	
sucessão	dos	gerúndios	em	um	mesmo	período	de	poucas	linhas:	“estant	imaginant	en	açò,	cercant	via	
...	pregant-la	...	faent	...	veent”.	O	gerúndio,	forma	nominal	do	verbo	com	a	terminação	-ndo,	usa-se	no	
português	 para	 exprimir	 uma	 circunstância,	 ou	 para	 formar	 verbos	 frequentativos	 (conjugadamente	
com	os	verbos	auxiliares	andar	e	estar),	ou	ainda	para	 indicar	a	ação	incoativa	de	um	verbo	associado	
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Seguiu-se	a	ceia,	à	mesa	do	marquês,	e	durante	ela	várias	vezes	se	encontraram	

os	olhares	de	Curial	e	Guelfa.	Durante	a	refeição,	pensando	no	que	ouvira	de	Guelfa	e	

compreendendo	 que	 ela	 era	 a	 sua	 benfeitora,	 Curial	 se	 deu	 conta	 daquilo	 que	 até	

então	procurara	não	ver	de	frente:	que	ele	também	nutria	um	sentimento	de	profundo	

amor	 em	 relação	 a	 ela,	 embora	 jamais	 o	 tivesse	 explicitado	 e,	menos	 ainda,	 tivesse	

consentido	nele.	E,	como	diz	o	texto	da	novela,	em	seu	“peito	gentil	no	qual	ainda	não	

havia	 entrado	 impressão	 prazerosa	 alguma	 de	 amor,	 subitamente	 se	 acendeu	 uma	

chama	ardente	que	não	pôde	se	apagar	até	à	morte”.265	

	

Ao	fim	da	ceia,	Guelfa	dirigiu	a	palavra	a	Melchior	e	a	Curial.	Ao	primeiro,	disse:	

“–	 Diz	 a	 Curial	 que	 responda	 ao	 que	 eu	 lhe	 disse	 hoje”.	 E	 a	 Curial:	 “–	 Falarás	 com	

Melchior	 assim	 como	 falarias	 comigo”.266	 Com	 isso,	 ficou	 modificado	 o	 papel	 de	

																																																																																																																																																																																			
aos	auxiliares	ir	e	vir.	O	gerúndio,	que	tem	origem	no	particípio	presente	latino,	é	muito	usado	no	texto	
da	novela	e	também	o	era	no	português	culto	do	século	XVI	–	como	o	atesta	seu	uso	frequentíssimo	no	
poema	Os	Lusíadas,	de	Luís	de	Camões.	E,	singularmente,	continua	a	sê-lo	no	português	falado	no	Brasil	
atual.	 Em	 Portugal,	 porém,	 acentuou-se	 nos	 últimos	 séculos	 a	 tendência	 a	 trocar	 o	 gerúndio	
circunstancial	e	o	de	certos	verbos	de	sentido	frequentativo	pela	forma	infinitiva	do	verbo,	precedida	da	
preposição	 “a”	 –	 costume	 esse	 que	 não	 foi	 seguido	 no	 Brasil,	 que	 conservou	 a	 preferência	 pela	
construção	mais	antiga.	No	Brasil,	porém,	muitas	vezes	o	gerúndio	é	usado	erradamente,	por	influência	
do	inglês,	em	locuções	verbais	postiças,	de	sentido	não	frequentativo,	mas	como	mera	substituição	do	
futuro	simples	ou	composto;	ou	é	usado	excessiva	e	desnecessariamente,	de	modo	a	sobrecarregar	e	
enfeiar	o	texto.	Sobre	o	uso	de	construções	gerundiais	no	catalão	antigo,	ver:	MONTSERRAT	I	BUENDIA,	
Sandra.	 “La	perífrasi	estar	+	gerundi	en	català	antic:	un	estudi	de	corpus”.	 In:	BÜRKI,	Yvette;	CIMELLI,	
Manuela;	 SÁNCHEZ,	 Rosa	 (orgs.).	 Lengua,	 Llengua,	 Llingua,	 Lingua,	 Langue	 –	 Encuentros	 filológicos	
(ibero)románicos	 (Estudios	 en	 homenaje	 a	 la	 profesora	 Beatrice	 Schmid.)	 München:	 Verlag	 Anja	
Urbanek,	 2012,	 p.	 309-323;	 e	WHEELER,	Max	W.	 (1971	 –	 1975	 [1980]),	 Estar	 i	anar	 amb	 gerundi	 en	
Tirant	 lo	 Blanc	 i	 en	 Curial	 e	 Güelfa,	 Estudis	 Romànics	 XVI,	 21-47.	 Disponível	 em:	
https://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/viewFile/238733/320991	.	–	acesso	a	9/set/2018.	Sobre	
o	uso	do	gerúndio	no	português,	ver	ALMEIDA,	Napoleão	Mendes	de.	Dicionário	de	questões	vernáculas.	
São	Paulo:	Editora	Caminho	Suave,	1981,	verbete	“Gerúndio”;	do	mesmo	autor,	Gramática	metódica	da	
Língua	Portuguesa.	São	Paulo:	Editora	Saraiva,	1973,	p.	505-507;	CUNHA,	Celso	Ferreira	da.	Gramática	
da	Língua	Portuguesa.	Rio	de	Janeiro:	FENAME,	1982,	p.	461-463.	Sobre	o	particípio	presente	latino,	ver:	
RAVIZZA,	 P.	 João.	 Gramática	 Latina.	 Niterói:	 Escolas	 Profissionais	 Salesianas,	 1918,	 p.	 288-292;	
ALMEIDA,	 Napoleão	 Mendes	 de.	 Noções	 fundamentais	 da	 Língua	 Latina.	 São	 Paulo:	 Editora	 Saraiva,	
1952,	p.	194-196.	 Sobre	a	diferenciação	dialetal	do	português	 falado	no	Brasil	 de	 sua	matriz	 lusitana,	
ver:	MELO,	Gladstone	Chaves	de.	A	Língua	do	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Livraria	Agir	Editora,	1946,	p.	11-32;	
do	mesmo	autor,	Alencar	e	a	“Língua	Brasileira”.	Rio	de	Janeiro:	Conselho	Federal	de	Cultura,	1972;	ver	
também	HOUAISS,	Antônio.	O	Português	no	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Editora	Graphos,	1988;	e	SILVA	NETO,	
Serafim	 da.	 Introdução	 ao	 Estudo	 da	 Língua	 Portuguesa	 no	 Brasil.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Presença	 Edições,	
1977.	
265	[lo	pits	gentil,	en	lo	qual	alguna	impressió	de	amorós	plaer	encara	no	era	entrat,	súbitament	s’encés	
una	flama	foguejant,	la	qual	fins	que	mort	lo	ocupà	no	·s	pogué	apagar.]	(f.5)	
266	 [—Digats	a	Curial	que	us	 respona	a	 les	paraules	que	yo	 li	diguí	vuy.	 (...)	—Parlaràs	ab	Melchior	axí	
com	ab	mi	faries.]	(f.5)	
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Melchior,	no	relacionamento	do	 jovem	par.	Ele	deixaria	de	ser	o	biombo	por	trás	do	

qual	se	ocultava	Guelfa,	e	passaria	a	ser	o	intermediário	e	o	conselheiro	de	ambos	os	

amantes.	 Procuraria	 proteger	 Guelfa,	 impedindo	 suas	 imprudências,	 e	 procuraria	

moderar	Curial,	evitando	que	também	ele	se	excedesse	ou	perdesse	a	cabeça	com	o	

amor	declarado	de	Guelfa,	um	novo	favor	que	lhe	caía	inesperadamente	dos	céus.		

	

Curial	 obedeceu	 a	 Guelfa	 e	 relatou	 a	 Melchior	 tudo	 quanto	 dela	 ouvira;	 e	

declarou	 que,	 ele	 também	 a	 amava.	 A	 declaração	 de	 amor,	 por	 parte	 de	 Guelfa,	

representava	 um	 passo	 a	 mais	 na	 vida	 de	 Curial,	 rumo	 ao	 que	 poderia	 de	 futuro	

caracterizar	uma	real	elevação	na	escala	da	sociedade.		

	

A	 transmissão	 do	 status	 e	 dos	 títulos	 de	 nobreza	 por	 casamento	 variou,	 de	

acordo	com	os	locais	e	ao	longo	dos	tempos.	Como	regra	geral,	a	mulher	de	condição	

inferior	adquiria	a	condição	do	marido,	na	forma	do	ditado	popular	francês	“le	roi	fait	

la	bergère	 reine”.	Em	Castela,	assim	o	determinava	o	código	das	Sete	Partidas:	 “que	

mangue	la	muger	fuese	de	vil	linaje,	si	casare	con	Rey,	dévenla	llamar	Reyna,	e	si	con	

Conde,	Condesa.	E	aun	después	de	muerto	su	marido,	 la	 llamarán	assí,	si	non	casare	

con	otro	de	menor.	Ca	las	onrras	e	las	dignidades	de	los	maridos,	han	las	mugeres	por	

razón	 dellos”	 (Ley	 7ª,	 Título	 2º,	 Partida	 2ª).	 Ainda	 como	 regra	 geral,	 a	 mulher	 de	

origem	 nobre	 que	 casasse	 com	 homem	 plebeu	 perdia	 sua	 nobreza,	 ou,	 em	 termos	

mais	precisos,	tinha-a	suspensa.	No	caso	de	Castela,	se	uma	mulher	fidalga	se	casava	

com	um	plebeu,	perdia	 sua	nobreza	 (ou	melhor,	 ficava	 com	ela	 suspensa)	 enquanto	

estivesse	casada.	Quando	enviuvava,	porém,	podia	recuperar	sua	condição	anterior	ao	

casamento,	desde	que	praticasse	um	curioso	ritual,267	estabelecido	pelo	Fuero	Viejo	de	

Castilla	(Lei	17,	Título	5º.,	Livro	1º):	

	

Que	la	Dueña	Fijadalgo,	que	casare	con	labrador,	que	sean	pecheros	los	suos	
algos;	 pero	 se	 tornarán	 los	 bienes	 esentos	 después	 de	 la	 muerte	 de	 suo	
marido,	 e	 deve	 tomar	 a	 cuestas	 la	 Dueña	 una	 albarda,	 e	 deve	 ir	 sobre	 la	

																																																													
267		Cfr.	LARÍOS	Y	MARTÍN,	Jesús.	Ciencias	complementarias	de	la	Nobiliaria,	In:	Apuntes	de	Nobiliaria	y	
Nociones	de	Genealogía	y	Heráldica	–	Primer	curso	de	la	Escuela	de	Genealogía,	Heráldica	y	Nobiliaria.	
Madrid:	Hidalguía,	1984,	p.	35-36.		
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fuesa	de	suo	marido,	e	deve	decir	tres	veces,	dando	con	el	canto	del	albarda	
sobre	la	fuesa:	Villano	toma	tu	villanía,	da	a	mí	mia	fidalguía.268		
	

											Essa	 regra	 geral	 que	 rebaixava	 a	 mulher	 à	 condição	 inferior	 do	 marido	

comportava	 muitas	 exceções,	 por	 força	 das	 quais	 o	 marido	 poderia	 ser	 elevado	 à	

condição	 da	 esposa,	 de	modo	 a	 compartilhar	 com	 ela	 privilégios	 e	 honras	maritalis	

nomine,	e	até	mesmo,	conforme	o	caso,	utilizar	jure	uxoris	algum	título	nobiliárquico.	

Em	Castela,	por	exemplo,	se	a	mulher	nobre	que	casasse	com	um	plebeu	fosse	rainha	

ou	tivesse	algum	título	de	nobiliárquico,	não	perdia	sua	condição	e,	pelo	contrário,	até	

a	transmitia	ao	marido.			

	

Curial	 não	 era	 propriamente	 um	 villano;	 pelo	 seu	 nascimento	 podia	 ser	

considerado,	 apesar	 da	 pobreza,	 como	 integrante	 de	 uma	 das	 faixas	 inferiores	 do	

estamento	social	da	nobreza;	mas,	sem	dúvida,	imensa	era	a	distância	que	o	separava	

de	Guelfa.	Esta	 tinha	nascido	na	mais	alta	nobreza,	era	 irmã	de	um	senhor	de	 feudo	

soberano,	e	era	ela	própria	duquesa	de	Milão,	com	direito	expresso,	no	testamento	do	

primeiro	marido,	de	transmitir	o	ducado	a	quem	bem	entendesse.	É	claro	que	o	amor	

declarado	dela	por	Curial	era	secreto	e	nada	fazia	imaginar	um	casamento	formal,	mas	

sem	 dúvida	 já	 constituía	 significativo	 prenúncio	 de	 uma	 futura	 ascensão	 social	 do	

jovem.	

	

De	qualquer	forma,	esse	passo	que	Curial	estava	a	dar	era	um	passo	arrojado	e	

não	 isento	 de	 riscos.	 Melchior	 de	 Pandó	 já	 previa	 que	 as	 coisas	 chegassem	 a	 esse	

ponto	 e,	 fiel	 ao	 seu	 papel	 de	 conselheiro	 e	mentor	 de	 Curial,	 recomendou-lhe	 que	

“fosse	 discreto,	 cauteloso,	 e	 que	 tivesse	 mais	 senso	 do	 que	 nunca,	 pois	 todos	 o	

olhavam	 como	 um	 espelho,269	 que	 já	 era	 muito	 invejado	 e	 agora	 o	 seria	 muito	

																																																													
268	 Fuero	 Viejo	 de	 Castiella,	 Ed.	 ASSO	 Y	 DEL	 RÍO,	 Ignacio	 Jordán	 de.	 Madrid:	 Joachin	 Ibarra,	 1771,	
disponível	em:	http://humanidades.cchs.csic.es/ih/paginas/fmh/fueroviejo.htm	–	acesso	a	10/jul/2017.	
269	“Todos	o	olhavam	como	um	espelho”	–	trata-se	de	referência	aos	famosos	Espelhos	dos	Príncipes,	ou	
Espelhos	 dos	 Reis	 –	 em	 latim,	 Specula	 Principum	 ou	 Specula	 Regum	 –	 gênero	 literário	 e	 pedagógico	
muito	frequente	ao	longo	de	toda	a	Idade	Média,	desde	o	século	VI,	com	o	mais	antigo	de	que	se	tem	
notícia,	 até	 à	 passagem	do	 século	 XV	 para	 o	 século	 XVI,	 quando	 deixaram	de	 ser	 produzidos	 porque	
entrou	 em	 voga	 outro	modelo	 de	 Príncipe,	 o	modelo	 renascentista	 e	 neo-paganizado	 de	Maquiavel.	
Embora	a	designação	das	obras	desse	gênero	como	specula	somente	se	tenha	generalizado	a	partir	do	
século	XII	(cfr.	LUPI,	João.	O	Espelho	dos	Reis	de	Sedúlio	Escoto.	Em	ZIERER,	Adriana;	XIMENDES,	Carlos	
Alberto	(orgs.).	História	Antiga	e	Medieval	–	Cultura	e	Ensino.	São	Luís:	Editora	UEMA,	2009,	p.	175-186),	
o	gênero	era	muito	praticado	desde	muito	antes.	Entre	os	anos	570	e	580,	 já	São	Martinho	de	Braga	
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mais”270.	 Mais	 uma	 vez	 faz-se	 presente,	 nos	 receios	 do	 prudente	 e	 experimentado	

Melchior,	a	inveja	de	que	Curial	já	era	alvo	e	que	a	partir	daquele	momento	somente	

tenderia	a	crescer.	

	

Guelfa	 decide,	 então,	 ter	 uma	 conversa	 franca	 com	 Curial,	 na	 presença	 de	

Melchior.	Nessa	 conversa,	 estabeleceria	 regras	para	o	 relacionamento	entre	os	dois,	

deixando	 claro	 que	 tudo	 faria	 para	 promover	 e	 elevar	 Curial,	mas:	 1)	 ficaria	 sempre	

senhora	da	situação,	cabendo	a	ela,	e	não	a	Curial	a	direção	dos	acontecimentos;	2)	

																																																																																																																																																																																			
(c.510-c.580)	estabelecia,	na	Formula	Vitae	Honestae,	dedicada	a	Miro,	rei	dos	Suevos,	qual	devia	ser	o	
modelo	 de	monarca	 cristão	 (cfr.	 SILVA,	 Leila	 Rodrigues	 da.	Monarquia	 e	 Igreja	 na	Galiza	 na	 segunda	
metade	do	século	VI.	Niterói:	EdUFF,	2008,	p.	87-135).	Santo	 Isidoro	de	Sevilha	(sécs.	VI-VII),	explicou,	
nas	Etimologias,	que	a	origem	da	palavra	REI	está	 ligada	à	 retidão	e	à	virtude.	Etimologicamente,	 são	
cognatos	o	substantivo	REX	(rei),	o	verbo	REGERE	(reger	ou	reinar)	e	o	advérbio	RECTE	(retamente).	O	
rei	é	quem	rege	e	rege	retamente.	O	rei	que	não	rege	verdadeiramente,	não	é	rei.	E	o	rei	que	não	rege	
retamente,	não	é	um	bom	rei.	Em	outras	palavras,	não	é	rei	no	sentido	pleno.	Na	própria	etimologia	da	
palavra	 REI	 está,	 pois,	 contido	 um	 elemento	moralizante	 e	 ético.	 Esse	 ensinamento	 de	 Santo	 Isidoro	
estava	no	substrato	dos	Specula.	 Segundo	 Jacques	Le	Goff,	 “todo	espelho	é	 instrumento	de	verdade	e	
nos	conduz,	assim,	ao	mais	profundo	do	imaginário	medieval.	Mas	na	maior	parte	das	vezes	o	espelho	
renuncia	à	sua	função	metafísica,	teológica,	para	se	tornar	um	gênero	normativo	ligado	ao	processo	de	
moralização,	de	ilustração	ética,	que	se	desenvolve	no	século	XII	e	se	generaliza	na	Idade	Média	tardia,	
no	século	XIII.	Todo	espelho	se	torna	exemplar”	(Uma	longa	Idade	Média.	Rio	de	Janeiro:	Ed.	Civilização	
Brasileira,	2008,	p.	223-224.).	Vemos	dessa	forma	que	a	metáfora	do	espelho,	contrariamente	ao	que	se	
poderia	pensar	inicialmente,	não	tem	sentido	passivo,	ou	seja,	não	é	o	espelho	que	reflete	passivamente	
a	realidade	da	pessoa	que	está	diante	dele,	mas	é	essa	pessoa	que	se	torna	passiva	diante	do	espelho;	é	
a	pessoa	do	príncipe	que	deve	procurar	reproduzir,	à	maneira	de	um	espelho,	o	ideal	contido	naquele	
imaginário.	 Não	 basta	 ao	 rei,	 salienta	 Le	 Goff	 resumindo	 o	 pensamento	 de	 Santo	 Isidoro	 (op.	 cit.,	 p.	
223),	 possuir	 todo	 o	 poder,	 ele	 deverá	 também	possuir	 e	 ser	 exemplo	 de	 todas	 as	 virtudes	 para	 seu	
povo.	 Em	 outros	 termos,	 não	 basta	 ao	 rei	 ter	 herdado	 ou	 conquistado	 uma	 coroa,	 ele	 somente	
legitimará	plenamente	seu	poder	se	for	virtuoso	e	colocar	sua	virtude	ao	serviço	do	seu	povo.	Mutatis	
mutandis,	 a	 todos	 os	 nobres	 correspondia,	 na	 sociedade,	 exercer	 o	 papel	 de	 espelho,	 de	modelo.	 É	
nesse	 sentido	 que	 deve	 ser	 entendida	 a	 afirmação	 de	Melchior	 de	 Pandó	 acerca	 de	 Curial.	 	 Sobre	 o	
gênero	 literário	 dos	 Specula,	 ver	 SANTOS,	 A.	 A.	 dos.	 Parlamentarismo,	 sim,	 mas	 à	 brasileira,	 com	
Monarca	e	com	Poder	Moderador	eficaz	e	paternal.	São	Paulo:	Artpress,	2015,	p.	382-387;	ver	também	
GUENÉE,	Bernard.	O	Ocidente	nos	séculos	XIV	e	XV:	os	Estados.	São	Paulo:	Livraria	Pioneira/Editora	da	
Universidade	 de	 São	 Paulo,	 1981,	 p.	 114-118;	 e	 SILVA,	Marcelo	 Cândido	 da.	A	Realeza	 Cristã	 na	 Alta	
Idade	Média.	São	Paulo:	Alameda	Casa	Editorial,	2008	(especialmente	capítulo	“O	rei	cristão	nos	escritos	
episcopais”,	p.	177-230).	 Sobre	um	Speculum	 catalão,	 ver	COSTA,	Ricardo	da.	A	Árvore	 Imperial	 –	Um	
Espelho	de	Príncipes	na	obra	de	Ramon	Llull	 (1232-1316)”.	Niterói:	Uff	 (tese	de	doutorado),	2000.	Ver	
também	COSTA.	Ricardo	da.	“Um	espelho	de	príncipes	artístico	e	profano:	a	representação	das	virtudes	
do	 Bom	 Governo	 e	 os	 vícios	 do	Mau	 Governo	 nos	 afrescos	 de	 Ambrogio	 Lorenzetti	 (c.1290-1348?)	 -	
análise	 iconográfica.”	 Em	 Utopía	 y	 Praxis	 Latinoamericana	 -	 Revista	 Internacional	 de	 Filosofìa	
Iberoamericana	 y	 Teoría	 Social	 8,	 23	 (octubre	 de	 2003):	 55-71.	
https://www.ricardocosta.com/artigo/um-espelho-de-principes-artistico-e-profano-representacao-das-
virtudes-do-bom-governo-e-os	–	acesso	a	14/jun/2018.	Curiosamente,	até	mesmo	entre	os	muçulmanos	
chegou	a	influência	dos	specula	principum	cristãos;	ver,	a	respeito,	RICHÈ,	Pierre.	De	l´éducation	antique	
à	 l´éducation	 chevaleresque.	 Paris:	 Flammarion,	 1968,	 p.	 118;	 ver	 também	 RICHTER,	 G.	 Studien	 zur	
Geschichte	des	älteren	arabischen	Fürstenspiegel.	Leipzig:	1932.	
270	[que	fos	secret	e	cautelós,	e	que	en	açò	havia	mester	més	seny	que	en	altra	cosa,	per	ço	que	tothom	
se	mirava	en	aquell	spill,	e	que	ja	era	molt	envejat	e	ara	ho	seria	molt	més.]	(f.5)	
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Curial	sempre	manteria	secreto	o	relacionamento	dos	dois.	A	presença	de	Melchior,	na	

conversa,	 tornava-o	 ao	 mesmo	 tempo	 fiador	 e	 fiscalizador	 das	 atitudes	 de	 Curial.	

Assim	 declarou,	 no	 encontro,	 a	 apaixonada,	 mas	 cônscia	 e	 segura	 de	 sua	 posição	

superior,	Guelfa:	

	

–	 Curial,	 decidi	 entregar-te	 todos	 os	meus	 tesouros	 e,	 sem	 dizer-te	 nada,	
principiei	a	tua	honra.	É	verdade	que	eu	te	amo,	e	assim	como	te	outorguei	
os	meus	bens,	dar-te-ei	outras	coisas	quando	perceber	que	deves	tê-las.	Por	
isso	 te	 peço	 que	 desejes	 esforçar-te	 para	 buscar	 o	 caminho	 pelo	 qual	 tua	
honra	possa	crescer.	E	não	receies	que	te	falte	dinheiro.	Contudo,	eu	desejo	
que	cumpras	a	seguinte	 lei:	que	 jamais	peças	mais	amor	a	mim	do	que	eu	
determine	 te	 dar.	 Por	 outro	 lado,	 aviso-te,	 e	 recorda-te	 bem,	 que,	 se	 em	
algum	 momento	 declarares	 que	 és	 meu	 servidor,	 perder-me-ás	 para	
sempre,	pois	te	privarei	do	bem	que	tu	esperas	ter	de	mim.	E	que	daqui	em	
diante	não	alegues	ignorância.271	

	

Em	 seguida,	 segurou-o	 pelas	maçãs	 do	 rosto	 e	 o	 beijou,	 o	 que	 deixou	 Curial	

imensamente	feliz.	Depois	disso,	prosseguiu	sua	vida	normal,	mas	sempre	observado	

pelos	 dois	 malevolentes	 cavaleiros,	 que	 permaneciam	 à	 espreita,	 à	 procura	 de	 um	

pretexto	para	falarem	contra	Curial	ao	marquês:		

	

Os	 invejosos,	 perturbados,	 não	 sabiam	 o	 que	 fazer,	 tampouco	 podiam	
presenciar	 nada	 que	 fosse	 repreensível,	 a	 não	 ser	 a	 frequência	 de	 idas	 e	
vindas	 de	 ambos	 e,	 de	 modo	 semelhante,	 a	 ascensão	 de	 estamento	 de	
Curial,	que	lhes	parecia	vir	dela.272	

	

Certo	dia,	porém,	aconteceu	que	Guelfa	deu	um	beijo	 furtivo	em	Curial.	Num	

momento	 em	que	 pareceu	 a	 ela	 que	 ninguém	os	 observava,	 ela	 se	 entregou	 a	 esse	

gesto	 amoroso,	 mas	 no	 momento	 em	 que	 os	 rostos	 se	 afastavam,	 os	 dois	 anciãos	

invejosos	acidentalmente	os	viram.		

	

																																																													
271	[—Curial,	yo	he	deliberat	comunicar	a	tu	tots	los	meus	thesors	e,	sens	dir-te’n	res,	he	donat	principi	a	
la	tua	honor.	És	ver	que	yo	t’am,	e,	axí	com	t’é	atorgats	los	béns,	te	donaré	altres	coses	quant	a	mi	serà	
vist	que	haver	ho	deges;	per	què	·t	prech	que	vulles	treballar	en	cercar	via	per	la	qual	la	tua	honor	créxer	
pusques.	 E	 no	 ·t	 faça	 dubte	 que	 diners	 te	 fàlleguen.	 Emperò	 vull	 que	 aquesta	 ley	me	 serves:	 que	 tu	
jamés	de	 la	mi·	 amor	no	 ·m	demanaràs	més	avant	de	ço	que	yo	 ·m	comediré	donar-te.	E	d’altra	part	
t’avís,	e	membre’t	bé,	que	si	tu	en	algun	temps	per	servidor	meu	te	publicaràs,	me	perdràs	per	a	tots	
temps	e	·t	privaré	del	bé	que	tu	speres	haver	de	mi.	E	d’aquí	avant	no	al·legues	ignorància.]	(f.5v)	
272	[Los	envejosos,	torbats,	no	sabien	què	·s	fessen,	ne	podien	veure	cosa	que	de	rependre	fos,	sinó	la	
freqüentació	de	l’anar	e	venir	e,	semblantment,	lo	creximent	de	l’estat	de	Curial,	que	·ls	era	vijares	que	
d’ella	isqués.]	(f.5v-f.6)	
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Confabularam	 entre	 si	 que	 era	 o	 momento	 adequado	 para	 falarem	 com	 o	

marquês,	 e	 de	 fato	 assim	 o	 fizeram,	 naquela	 mesma	 noite.	 O	 discurso	 dos	 dois	

intrigantes	merece	ser	analisado,	pois	revela	de	modo	muito	vivo	e	realista	a	psicologia	

da	inveja.	

	

Em	primeiro	lugar,	tomou	a	palavra	Ansaldo,	“que	falava	mui	belamente	e	era	

um	grande	orador”;	após	pedir	licença	ao	marquês,	assim	lhe	dirigiu	este	discurso:	

	

–	 Senhor,	 antes	que	a	minha	 língua	profira	 algo,	 eu	 te	peço	e	 suplico	que	
hajas	por	bem	me	ouvir	com	ouvidos	pacíficos,	e	que	as	coisas	que	eu	disser,	
mesmo	 que	 graves,	 não	 te	 movam	 de	 repente	 a	 fazer	 algo	 até	 que,	
deliberadamente	 e	 resguardada	 a	 tua	 honra,	 que	 te	 deve	 ser	muito	 cara,	
possas	 agir.	Nós,	 para	 a	 nossa	desventura,	 pois	 rogávamos	 a	Deus	que	 tal	
não	 acontecesse,	 estivemos	 a	 serviço	 de	Guelfa,	 tua	 irmã,	 a	 qual,	 por	 um	
tempo,	enquanto	lhe	agradaram	os	conselhos,	viveu	assaz	honestamente	e	
conforme	 a	 tua	 honra,	 tanto	 que	 nós	 estávamos	muito	 alegres,	 pensando	
dar	a	ti,	bom	conde,273	tua	honra.	Mas	acreditamos	que	se	não	estivéssemos	
à	tua	casa,	a	vida	dela	no	bem	teria	sido	mais	bem	conduzida.	Tu,	pensando	
estar	agindo	corretamente,	a	fizeste	vir	para	cá,	e	a	isso	nosso	conselho	foi	
favorável,	 pois	 nos	 disseste	 que,	 assim,	 a	 sucessão	 dos	 teus	 princípios	
receberia	 uma	 benfeitoria.	 E	 certamente	 assim	 teria	 acontecido,	 se	 um	
demônio,	 que	 aprouvesse	 a	 Deus	 não	 tivesse	 nascido,	 a	 isso	 não	 se	
contrapusesse.	É	verdade	que	nós	nos	opusemos	duramente	aos	contínuos	
e	 desonestos	 encontros	 entre	 Curial	 e	 Guelfa,	 sabendo	 antecipadamente	
que	veríamos	o	que	vimos,	e	estivemos	muitas	vezes	fortemente	inclinados	
a	 dizê-lo	 a	 ti,	mas,	 pensando	 que	 a	 ti	 desagradaria,	 nos	 calamos	 até	 este	
momento.	 Dos	 bens	 dela,	 que	 Curial	 prodigamente	 consome	 e	 gasta,	 não	
temos	 grande	 ânsia,	 pois	 pensamos	 mormente	 que	 tua	 magnificência	 o	
suprirá.	Mas	o	que	vimos	hoje,	e	prognosticando	razoavelmente	o	que	mais	
deve	haver,	deixou-nos	inteiramente	perturbados.	E	mesmo	duvidando	que	
com	 o	 nosso	 silêncio,	 crescendo	 o	mal,	 cresceria	 também	 o	 nosso	 delito,	
ainda	assim	não	abriríamos	a	boca	para	 falar.	Mas,	no	dia	de	hoje,	 ao	 ver	
Guelfa	 cear	 contigo,	 colocaste	 diante	 dela	 todos	 os	 homens	 que	 a	
acompanhavam,	 inclusive	 nós,	 que	 a	 costumávamos	 levar	 pelo	 braço,	 e	
permaneceram	somente	ela	e	Curial	quando,	ao	nos	voltarmos,	vimos	que	
ele	 a	 beijou,	 o	 que	 nos	 causou	 uma	dor	 quase	 intolerável,	 pois	 pensamos	
que,	em	nossa	velhice,	nós	viemos	para	cá	para	nos	tornarmos	alcoviteiros,	
coisa	que	a	Deus	não	agrada,	que	nós,	que	em	nossa	 juventude	pensamos	
ter	 vivido	 bem,	 agora	 presenciemos	 a	 vinda	 de	 ‘um	 não	 sabemos	 quem’	
para	 furtar-nos	 a	 glória	 de	 nossa	 honra	 e	 fama.	 Assim,	 nós	 te	 rogamos,	

																																																													
273	Causa	alguma	estranheza	que	o	marquês	seja	tratado,	pelo	ardiloso	intrigante,	como	“bom	conde”,	
pois	na	altura	em	que	a	novela	Curial	e	Guelfa	foi	escrita,	a	dignidade	de	marquês	já	era	definidamente	
superior	 à	 de	 conde.	 Provavelmente,	 a	 designação	 de	 conde	 se	 atribuía,	 na	 época,	 não	 somente	 aos	
condes	propriamente	ditos,	senhores	e	titulares	de	algum	condado,	mas	também	podia	ser	usada	mais	
amplamente,	com	um	sentido	resumitivo	e	abarcativo	de	todos	os	graus	da	nobreza.	Algo	do	gênero	se	
dá,	 ainda	 em	 dias,	 com	 a	 palavra	 soldado,	 que	 tanto	 serve	 para	 designar	 o	 posto	 mais	 baixo	 da	
hierarquia	militar	 como	 também	 designa,	 genericamente	 e	 com	 uma	 nota	 dignificante,	 todos	 os	 que	
honrosamente	recebem	soldo,	ou	seja,	todos	os	bons	militares	de	qualquer	grau.	É	nesse	sentido	que	se	
pode	dizer	até	de	um	general,	em	tom	elogioso,	que	é	“um	verdadeiro	soldado”.	
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admoestamos	 e	 requeremos	 que	 evites	 tal	 ocasião	 e	 afastes	 Curial,	 da	
melhor	maneira	 que	 te	 pareça,	 da	 casa	 dessa	 senhora,	 ou	 nos	 dispenses,	
pois	 sinceramente,	 permanecendo	 o	 feito	 nesses	 termos,	 não	 pensamos	
mais	suportá-lo.274	

	

A	 fala	 de	Ansaldo	 foi	 jeitosa	 e	 instigante;	 afetando	estar	 chocado	 com	o	que	

vira	 e	mostrando-se	 unicamente	 preocupado	 com	 a	 honra	 do	marquês,	 semeou	 no	

espírito	dele	a	suspeita	em	relação	ao	procedimento	de	sua	 irmã;	 foi	 temerária,	pois	

afirmou	como	fato	certo	algo	que	era	mera	suposição	da	qual	não	tinha	nem	podia	ter	

provas,	ou	seja,	que	provinham	de	Guelfa	os	bens	que	Curial	prodigamente	consumia	e	

gastava;	foi,	ademais,	caluniosa,	pois	declarou	mentirosamente	que	“vimos	que	ele	a	

beijou”,	 quando	 na	 verdade	 somente	 tinham	 visto	 os	 dois	 rostos	 se	 afastarem.	

Insinuou	ainda	que	as	relações	pecaminosas	dos	dois	amantes	 iam	muito	além	disso,	

“prognosticando	 razoavelmente	 o	 que	 mais	 deve	 haver”;	 e	 concluiu	 pedindo	 com	

muita	 ênfase	 –	 note-se	 a	 sucessão	 dos	 verbos	 utilizados	 na	 formulação	 do	 pedido:	

“rogamos,	admoestamos	e	requeremos”		–	que	Curial	fosse	afastado	ou,	se	não,	que	o	

fossem	 eles,	 acusadores,	 já	 que	 não	 podiam	 suportar	 tal	 afronta.	 Com	 esse	 último	

pedido,	mostrou-se	Ansaldo	desinteressado	e	movido	por	 sentimentos	de	pudor,	 de	

honra	e	de	elevação	de	espírito.	É	bem	o	procedimento	dos	invejosos,	de	acordo	com	

																																																													
274	[—Senyor,	abans	que	la	mia	lengua	res	diga,	te	prech	e	·t	suplich	me	vulles	oyr	ab	orella	pacífica,	e	
que	 les	 coses	 que	 yo	 ·t	 diré,	 jatsia	 greus,	 no	 ·t	 moguen	 repentinament	 a	 fer	 alguna	 cosa,	 fins	 que,	
deliberadament	e	guardada	la	tua	honor,	la	qual	deu	ésser	a	tu	molt	cara,	obrar	pusques.	Nosaltres,	per	
nostra	desaventura,	que	ja	plagués	a	Déu	fos	per	fer,	som	estats	en	servey	de	la	Güelfa,	ta	sor,	la	qual	
per	algun	temps,	mentre	consell	 li	ha	plagut,	ha	viscut	assats	honestament	e	a	honor	tua,	en	tant	que	
nosaltres	érem	molt	alegres,	pensant	donar	a	tu	bon	comte	de	la	sua	honor.	E	creem	que	si	a	casa	tua	
venguda	no	fos,	lo	seu	viure	de	bé	en	millor	fóra	anat.	Tu,	pens	que,	cuydant	ben	obrar,	la	fist	venir	ací,	
a	la	qual	cosa	nostre	consell	fonch	favorable,	tenint-nos	per	dit	que	la	successió	de	sos	principis	reebés	
millorament.	E,	certament,	axí	·s	fóra	fet,	si	un	demoni,	que	ja	plagués	a	Déu	fos	per	néxer,	a	açò	no	·s	
fos	 contraposat.	 Açò	 és	 ver	 que	 nosaltres	 fort	 durament	 havem	 sostenguda	 la	 inhonesta	 e	 contínua	
freqüentació	de	Curial	ab	la	Güelfa,	tenint-nos	per	dit	que	·n	veuríem	ço	que	n’havem	vist,	e	som	estats	
fort	prop	moltes	vegades	de	dir-ho	a	tu,	mas,	pensant	que	a	tu	plahia,	havem	fins	ací	callat.	Dels	béns	
d’ella,	los	quals	Curial	pròdigament	consuma	e	guasta,	no	havem	gran	ànsia,	majorment	pensant	que	la	
tua	magnificència	hi	suplís.	Mas	ço	que	huy	n’avem	vist,	e	pronusticant	rahonablement	que	més	hi	deu	
haver,	nos	ha	de	tot	en	tot	torbats.	E,	sinó	que	dubtam	que	per	nostre	silenci,	crexent	lo	mal,	crexeria	
nostre	delicte,	encara	no	obriríem	la	boca	per	parlar.	Ço	és,	que	huy	en	aquest	dia,	venint	 la	Güelfa	a	
dinar-se	ab	tu,	fets	metre	devant	ella	tots	los	hòmens	qui	la	acompanyaven	e	encara	nós,	qui	del	braç	la	
solíem	 dur,	 solament	 romasos	 ella	 e	 Curial,	 girant-nos,	 veem	 que	 la	 besà;	 de	 què	 nós	 haguem	
intol·lerable	dolor,	pensant	que	en	nostra	vellesa	siam	venguts	ací	per	ésser	alcavots,	la	qual	cosa	a	Déu	
no	plàcia,	que	nós,	qui	en	nostre	 jovent	cuydam	haver	ben	viscut,ara	venga	un	no	sabem	qui	a	furtar-
nos	 la	 glòria	 de	 nostra	 honor	 e	 fama.	 E	 axí	 ·t	 pregam,	 amonestam	 e	 requerim	 que	 tolgues	 la	 ocasió	
apartant	Curial,	en	la	manera	que	·t	serà	vijares,	de	la	casa	d’aquesta	dona,	o	hages	a	nós	per	escusats,	
car	verament,	romanint	lo	fet	en	aquests	térmens,	no	y	entenem	pus	aturar.]	(f.6-f.7)	
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o	que,	vimos,	deles	 falam	os	 teólogos	e	os	autores	espirituais	que	vimos	no	capítulo	

anterior.	

	

A	 intenção	 malevolente	 do	 acusador,	 presente	 em	 toda	 a	 sua	 fala,	 parece	

notar-se	também	no	verbo	transitivo	que	usou:	besar.	De	fato,	as	 línguas	neo-latinas	

foram	 gradualmente	 perdendo	 a	 memória	 da	 conotação	 muito	 clara	 que	 tinha,	 no	

latim	 antigo,	 o	 substantivo	 	 baccium,i	 que	 significava	 o	 beijo	 erótico	 e	 sensual,	 em	

contraposição	ao	osculum,i,	palavra	 latina	que	significava	o	beijo	dado	como	sinal	de	

afeto	 e	 sem	 qualquer	 conotação	 sexual,	 ou	 até	 mesmo	 como	 mera	 saudação	 ou	

cumprimento	formal,	à	maneira	daquilo	que	em	português	moderno	se	chama	“beijo	

social”.	 Etimologicamente,	 osculum	 proveio	 de	 os,oris,	 palavra	 latina	 que	 significa	

boca;	ao	pé	da	letra,	osculum	significa	boca	pequena.	No	catalão	atual,	ainda	conserva	

sentido	mais	 elevado	e	 até	 poético	o	 substantivo	òscul,	 em	 face	do	mais	 prosaico	 e	

vulgar	 substantivo	 besada;	o	mesmo	 se	 dá	 no	 português	 atual	 com	 os	 substantivos	

ósculo	e	beijo	e	os	verbos	oscular	e	beijar.	É	bem	possível	que	no	século	em	que	Curial	

e	Guelfa	foi	escrito	ainda	estivesse	mais	presente	a	conotação	originária	do	latim.	275	

	

Diante	da	fala	do	caviloso	depoente,	o	marquês	teve	um	primeiro	movimento	

de	cólera,	parecendo	a	ponto	de	agir	de	modo	impensado	e	violento.	Mas	Ambrósio,	o	

outro	ancião,	jeitosa	e	hipocritamente	o	deteve,	recomendando	cuidado	e	prudência:	

	

–	 Senhor,	 não	 te	 perturbes	 com	 o	 que	 ele	 disse,	 mas	 recorda	 que	 foste	
jovem	e	que	algumas	vezes,	por	mais	sábio	que	tenhas	sido,	agiste	como	um	
jovem.	 E	 se	 os	 jovens	 submetidos	 às	 forças	 do	 Amor	 cometem	 alguma	
loucura	 ou	 fazem	 o	 que	 não	 devem,	 nada	 fazem	 de	 novo,	 pelo	 contrário,	
pessoas	muito	mais	 sábias	 que	 eles	 já	 fizeram	 isso	muitas	 vezes.	 Por	 isso,	
tranquiliza-te,	tempera	teus	impulsos	e	pensa	bem,	sem,	contudo,	esquecer	
o	 assunto	 nem	deixá-lo	 sem	uma	 atitude.	 Contudo,	 rogo-te	 que	 hajas	 por	
bem	fazê-lo	com	estudo	e	conselho,	a	fim	de	que	tua	honra	possa	ser	mais	e	
melhor	 servida.	 Não	 permitas	 que	 aqueles	 que	 alienaram	 a	 tua	 honra	 te	
façam	 perder	 o	 senso	 com	 o	 qual	 Deus	 Nosso	 Senhor,	 por	 Sua	 graça,	
copiosamente	te	dotou	entre	os	jovens	da	Itália.276	

																																																													
275	 Denominava-se	 osculum	 também	 o	 ato	 pelo	 qual	 o	 vassalo,	 após	 prestar	 homenagem	 e	 jurar	
fidelidade	ao	seu	senhor	feudal,	o	beijava.	O	ósculo	feudal	era	praticado	sobretudo	na	França,	mas	há	
referências	a	esse	costume	nas	Flandres	e	no	Império	germânico	(GANSHOF.	F.	L.	Que	é	o	Feudalismo?	
Lisboa:	Publicações	Europa-América,	1959,	p.	104-107).	
276	 [—Senyor,	no	 ·t	vulles	 torbar	de	ço	que	aquest	 t’à	dit,	mas	 recorda’t	que	est	 jove	home	e	algunes	
voltes,	 per	 savi	 que	 sies,	 has	obrat	 com	a	 jove.	 E	 si	 aquells	 jóvens	 sotsmesos	 a	 les	 forces	d’amor	ans	
follia	han	fet	o	fan	ço	que	no	deuen,	en	tal	acte	no	fan	cosa	nova,	ans	és,	moltes	vegades,	per	molts,	pus	
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Como	seu	companheiro,	também	Ambrósio	foi	insinuante	na	sua	fala.	Começou	

por	adular	o	marquês	com	as	palavras	“recorda	que	foste	jovem	e	que	algumas	vezes,	

por	mais	 sábio	que	 tenhas	 sido,	agiste	como	 jovem”;	 como	todo	 jovem	gosta	de	ser	

considerado	mais	velho	e	experiente	do	que	realmente	o	é,	Ambrósio	quis	agradar	o	

marquês,	 atribuindo	 a	 ele	 a	 maturidade	 de	 quem	 já	 tinha	 de	 há	 muito	 deixado	 a	

juventude	 para	 trás;	 na	 verdade,	 embora	 em	 nenhuma	 passagem	 da	 novela	 seja	

informada	a	idade	exata	do	marquês,	deduz-se,	do	contexto	geral	e	do	fato	de	terem	

ele	e	a	irmã	contratado	ao	mesmo	tempo	casamento	com	o	casal	de	irmãos	milaneses,	

que	o	marquês	não	podia	ser	muito	mais	velho	do	que	Guelfa,	de	modo	que	ainda	era	

jovem	 quando	 se	 passou	 esta	 cena.	 Por	 outro	 lado,	 Ambrósio	 também	 se	 mostrou	

jeitoso	 quando	 recomendou	 ao	 marquês	 que	 se	 contivesse.	 Parecia,	 dessa	 forma,	

deitar	água	na	fervura	atiçada	pelo	primeiro	orador.	Na	realidade,	porém,	confirmou	o	

que	 o	 outro	 dissera	 e	 mais	 ainda	 assentou,	 no	 espírito	 do	 marquês,	 a	 suspeita	

venenosa	 que	 o	 outro	 levantara.	 Os	 ardis	 e	 as	 indústrias	 de	 que	 os	 invejosos	 são	

mestres,	 tão	bem	expostos	pelos	autores	 citados	nos	capítulos	anteriores,	 são	assim	

descritos	de	modo	vivo	no	texto	da	novela.	

	

O	marquês	retirou-se	então,	muito	contrafeito,	e	fechou-se	em	seus	aposentos,	

para	 refletir	 o	 que	 faria.	O	 procedimento	 dele,	 em	 relação	 a	 Curial,	 foi	moderado	 e	

fruto	de	muita	ponderação.	No	dia	seguinte,	entrou	com	Curial	em	uma	igreja	e	ali,	a	

sós	e	com	grande	pesar,	declarou-lhe	a	intenção	de	expulsá-lo	de	sua	corte:	

	

–	Curial,	até	hoje	eu	te	amei	muito,	e	te	antepus	a	todos	os	da	minha	casa,	
pensando	 que	 minha	 honra	 fosse	 a	 ti	 recomendada	 e	 por	 ela	 tu	 te	
submeterias	a	qualquer	perigo.	Agora	 foi-me	dito	que	 tu	amas	muito	mais	
os	 teus	 prazeres	 que	 a	 minha	 honra,	 coisa	 com	 o	 qual	 estou	 muito	
maravilhado.	Tu	deves	entender	que	Guelfa	é	minha	irmã,	e	que	tem	de	me	
afetar	 tudo	o	que,	 contra	a	minha	honra,	na	pessoa	dela	 se	 fizer.	Caso	eu	

																																																																																																																																																																																			
savis	que	ells	no	són,	estada	feta.	Per	què	reposa’t	e	tempera	tots	moviments	e	pensa-y	bé,	axí	emperò	
que	no	t’oblit,	ne	la	cosa	pas	sens	retribució,	mas	ab	estudi	e	consell	te	prech	que	fer	ho	vulles,	a	fi	que	
mills	e	més	a	ta	honor	hi	pusques	proveyr.	E	aquells	qui	han	alienada	la	honor	sua	no	facen	a	tu	perdre	·l	
seny,	 del	 qual	 nostre	 senyor	 Déu,	 per	 la	 sua	 gràcia,	 entre	 ·ls	 altres	 jóvens	 de	 Ytàlia	 copiosament	 t’à	
dotat.]	 (f.7)	–	Note-se	a	expressão	 “algunes	 voltes”;	o	 texto	 catalão	da	novela	usa	 indistintamente	as	
formas	 vegades	 e	 voltes,	 ambas	 remotamente	 provenientes	 do	 latim	 vicis.	 No	 português,	 usam-se	
comumente	a	palavra	vez	e	seu	plural	vezes,	mas	conserva-se	a	expressão	“volta	e	meia”,	que	significa	
muitas	vezes.	
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quisesse	agir	como	homem,	antes	que	te	separasses	de	mim,	faria	com	que	
tua	 boca	 cheirasse	 mal,	 a	 mesma	 boca	 que,	 ontem,	 quando	 vieste	 cear	
comigo,	beijaste.	E	como	de	mim	só	favor,	honra	e	proveito	recebeste,	neste	
caso	 eu	 deveria	 encrudelecer	 contigo.	Mas,	 pensando	que	 em	minha	 casa	
desde	criança	até	agora	eu	te	alimentei,	não	desejo	assim	desfazer	o	que	fiz	
com	 as	 minhas	 próprias	 mãos.	 Contudo,	 como	 desejo	 agora	 mais	 ter-te	
distante	 que	 próximo,	 digo-te	 que,	 a	 partir	 de	 hoje,	 deves	 ausentar-te,	
nunca	mais	retornar	à	minha	terra,	e	buscar	em	outra	parte	a	quem	conduza	
melhor	que	eu	a	tua	juventude	a	um	melhor	porto.277	

	

A	semente	lançada	no	espírito	pelos	dois	invejosos	germinara,	pois,	e	resultara	

naquela	 decisão.	 O	 marquês	 fez	 exatamente	 o	 que	 pretendiam	 os	 dois	 intrigantes.	

Curial,	porém,	respondeu	de	modo	ao	mesmo	tempo	respeitoso	e	tranquilo,	altaneiro	

e	 senhor	 de	 si,	 e	 ao	 fazê-lo	 denunciou	 explicitamente	 a	 inveja	 como	 a	 causadora	

daquele	 incidente.	 Curial	 não	 sabia	 de	 quem	 tinha	 partido	 o	 golpe	 contra	 ele,	 mas	

sentiu	que	só	podia	provir	de	alguém	que	lhe	tinha	inveja.	Normalmente,	os	espíritos	

nobres	são	incautos	em	relação	aos	invejosos,	porque	não	compreendem	a	inveja.	Não	

a	compreendem	porque	não	a	sentem	em	si	mesmos.	Somente	quando	sofrem	os	seus	

efeitos	 é	 que,	 agredidos	 pela	 realidade,	 se	 dão	 conta	 dela	 e	 passam	 a	 tomá-la	 em	

consideração.	Foi	o	que	aconteceu	com	Curial,	que	assim	falou:	

	

–	 Senhor,	 somente	 saberei	 responder	 plenamente	 caso	 saiba	 quem	 te	
informou	isso,	mas,	posso	fornecer	a	minha	verdadeira	e	simples	escusa,	e,	
depois,	 se	a	qualidade	dos	acusadores	assim	o	 requerer,	 seguindo-a,	estas	
duas	 mãos	 me	 quitarão	 da	 imputação	 que	 a	 mim,	 a	 grandes	 penas,	
falsamente	 impuseram.	 E	 nisso	 tu	 poderias	 ser	 um	 verdadeiro	 juiz,	 caso	
desejasses,	 e	 saber	 se	 aqueles	 ou	 aquelas	 que	 te	 disseram	 isso	 foram	
movidos	pela	 inveja	ou	para	 cair	 em	 tuas	 graças,	 porque	eu,	não	 sabendo	
quem	são,	não	 sei	o	que	pensar.	Creio	que	Guelfa,	que	é	 tua	 irmã,	é	uma	
senhora	valorosa,	e	eu	não	tenho	a	intenção	de	escusá-la,	neste	momento,	
pois	não	há	necessidade	disso	diante	de	ti.	De	minha	parte,	digo	que,	caso	
sejam	 cavaleiros	 ou	 gentis-homens	 a	 quem	 a	 presente	 resposta	 pertença,	
que	suas	gargantas	falsamente	mentem,	e	eu	os	combaterei	corpo-a-corpo,	
um	após	outro,	até	que	desta	blasfêmia,	a	 teu	 juízo,	eu	esteja	quite	daqui	
em	diante.	Se	 tu	me	favoreceste,	eu	creio	que	desde	que	me	conheço	por	
gente,	te	servi	bem,	e	tinha	a	intenção	de	servir-te	por	muito	mais	tempo.	O	

																																																													
277	[—Curial,	fins	ací	yo	t’é	amat	molt	e	t’é	avançat	devant	tots	aquells	de	ma	casa,	pensant	yo	que	ma	
honor	fos	a	tu	recomanada	e	per	aquella	te	sotsmetesses	a	tot	perill.	Ara	és-me	estat	dit	que	tu	ames		
molt	més	tos	plaers	que	no	ma	honor,	de	què	són	molt	maravellat.	E	pensar	deus	que	la	Güelfa	és	ma	
sor,	e	yo	he	a	haver	sentiment	de	tot	ço	que	contra	ma	honor,	en	 la	persona	d’aquella,	és	fet.	E	si	yo	
com	a	home	en	açò	obrar	volgués,	ans	que	ara	de	mi	 ·t	partisses,	te	faria	pudir	 la	sua	boca,	 la	qual	 ir,	
venint	 ab	mi	 a	 dinar-se,	 besist.	 E	 tant	 com	 de	mi	més	 favor,	 honor	 e	 profit	 has	 reebut,	 tant	més	 en	
aquest	cas	me	deuria	envers	tu	encruelir.	Però,	pensant	que	en	ma	casa	de	petit	infant	fins	en	aquesta	
edat	te	est	nodrit,	no	vull	axí	en	un	punt	desfer	la	factura	de	les	mies	mans.	Emperò,	amant	més	tenir-te	
luny	que	prop,	te	dich	que	en	aquest	punt	de	tota	la	mia	terra,	jamés	no	retornador,	te	hages	absentar;	
e	cerca	en	altra	part	qui	a	millor	port	arribe	lo	teu	jovent	que	yo	la	infantesa	no	he	fet.]	(f.7-f.7v)	
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ato	 de	 partir	 de	 tua	 casa	 não	 me	 dói,	 e	 sim	 o	 de	 distanciar-me	 de	 tua	
pessoa,	a	qual	amei	e	amo	de	todo	o	meu	coração,	pois	me	deste	razão	para	
isso.	Mas	 estejas	 seguro	 que	 onde	 eu	 estiver,	 tu	 poderás	 dispor	 de	meus	
serviços	como	até	hoje,	e	ainda	muito	melhor.278	

	

Curial	 se	 oferecia,	 pois,	 a	 demonstrar	 sua	 inocência	 lutando	 contra	 seu	

acusador.	 Ele	 poderia	 ter	 apelado	 à	 justiça	 senhorial,	 pedindo	 que	 o	 marquês	 o	

confrontasse	com	os	acusadores,	ouvisse	ambas	as	partes	e	como	senhor	ditasse	uma	

sentença;	poderia	também	ter	pedido	um	julgamento	entre	pares,	ou	seja,	a	reunião	

de	um	grupo	de	homens	livres	da	sua	mesma	condição,	para	ouvirem	ambas	as	partes	

e	tomarem	uma	decisão.279	Mas	preferiu	descartar	esses	meios	e	recorrer	à	 força	de	

seu	braço.	Quando	falou	ao	marquês	“nisso	tu	poderias	ser	um	verdadeiro	juiz”,	Curial	

não	estava	pedindo	que	ele	julgasse	o	feito,	mas	apenas	que	presidisse,	como	juiz,	ao	

combate.	Na	altura	em	que	a	novela	Curial	e	Guelfa	 foi	escrita,	ainda	estava	em	uso	

generalizado	nos	costumes	europeus,	embora	já	de	longa	data	censurada	pela	Igreja,	a	

prática	dos	duelos	 judiciários	 (chamados	monomachias)	 ,	 assim	 como	a	dos	ordálios	

(provas	 físicas	 de	 imersão	 em	 água	 fervente,	 ou	 de	 contato	 da	 pele	 com	 brasas	 ou	

ferro	incandescente)	e	análogos	sistemas	de	solução	de	pendências	que	a	mera	razão	

humana	 não	 era	 suficiente	 para	 resolver	 com	 segurança,	 e	 em	 que	 a	 mentalidade	

profundamente	 religiosa	 da	 época	 preferia	 confiar	 à	 decisão	 da	 Providência	 divina.	

Essas	 práticas,	 muito	 entranhadas	 nos	 costumes	 medievais,	 provinham	 em	 alguma	

medida	da	Antiguidade	clássica	e	em	boa	parte	de	velhas	tradições	germânicas.	Foram	

toleradas	e	até	mesmo	ritualizadas	liturgicamente	pela	Igreja	na	Alta	Idade	Média,	mas	

desde	 os	 séculos	 XI	 e	 XII	 passaram	 a	 ser	 desaconselhadas,	 e	 depois	 formalmente	

condenadas	 por	 canonistas,	 teólogos	 e	 Papas.	 No	 início	 do	 século	 XII,	 o	 canonista	
																																																													

278	[—Senyor,	no	sabent	yo	qui	d’açò	t’ha	informat,	anvides	sabré	respondre,	mas	pur	proveyré	a	la	mia	
vera	e	simple	escusació,	e	aprés,	si	la	calitat	dels	acusadors	ho	requerrà,	seguint	aquella,	aquestes	dues	
mans	me	faran	quiti	del	càrrech	que	és	a	mi,	a	gran	tort,	falsament	imposat.	E	en	açò	tu	pories	ésser	ver	
judge,	 si	 ·t	 volies,	 volent	 conèxer,	 aquells	o	aquelles	qui	 t’o	han	dit,	 si	 serien	empesos	d’enveja	o	per	
engraciar-se	a	tu,	car	yo,	no	sabent	qui	són,	no	ho	sé	pensar.	La	Güelfa,	la	qual	ta	germana	és,	crech	que	
sia	 valent	 dona,	 e	 a	 present	 no	 la	 entench	 a	 escusar,	 car	 devant	 tu	 no	 ho	 ha	 obs.	 De	mi	 dich	 que	 si	
cavallers	o	gentils	hòmens	són,	o	tals	hòmens	a	qui	la	present	resposta	pertanga,	que	menten	falsament	
per	les	goles,	e	yo	·ls	combatré	a	cors	per	cors,	un	aprés	d’altre,	fins	que	yo	d’aquest	blasme	a	ton	juyhí	
sie	quiti	d’aquí	avant.	Si	tu	m’as	avançat,	yo	·m	pens	que	des	que	·m	sé	regonèxer	t’o	he	ben	servit,	e	ho	
entenia	 a	 servir	molt	més	 d’ací	 avant.	 Lo	 partir-me	 de	 ta	 casa	 no	 ·m	 dol,	 e	 sí	 fa	 lo	 lunyar-me	 de	 ta	
persona,	la	qual	he	amada	e	am	de	tot	mon	cor,	havent-me’n	tu	donada	rahó.	Emperò	viu	en	segur,	que	
on	que	yo	seré	poràs	usar	de	mon	servey	en	la	manera	que	fins	ací	has	fet,	e	molt	millor.]	(f.7v-f.8)	
279	 Sobre	 as	 modalidades	 de	 aplicação	 da	 justiça	 na	 sociedade	 feudal,	 ver	 BLOCH,	 Marc.	 La	 societé	
féodale.	Paris:	Éditions	Albin	Michel,	1970,	p.	495-516.	
	



206	
	

Santo	Ivo	de	Chartres	(1040-1116)	já	condenava	formalmente	a	utilização	de	ordálios	

em	tribunais	eclesiásticos	e	também	nas	causas	civis	quando	existissem	outros	meios	

de	 ser	 apurada	 a	 verdade:	 “quamdiu	 habet	 homo	 quid	 faciat,	 non	 debet	 tentare	

Deum”;	declarava	serem	essas	práticas	verdadeiro	pecado	de	tentar	a	Deus,	ou	seja,	

forçavam	temerariamente	a	Deus	a	intervir	por	meio	de	prodígios	ou	milagres	no	curso	

da	 existência	 humana.	 Alexandre	 III,	 que	 foi	 Papa	 de	 1159	 a	 1181	 e	 também	 era	

canonista	 de	 formação,	 condenou	 indistintamente,	 em	 carta	 ao	 Bispo	 de	 Uppsala,	

tanto	 os	 ordálios	 como	 os	 duelos	 judiciários:	 “Ferventis	 aquae	 vel	 candentis	 ferri	

judicium,	sive	duellum	quod	monomachia	dicitur,	catholica	Ecclesia	non	admittit”.280	

	

A	resposta	de	Curial,	expressa	com	nobreza	e	lealdade,	calou	fundo	no	espírito	

do	marquês,	que	era	realmente	amigo	de	seu	valido	e	ao	qual	custava	crer	que	este	

tivesse	 realmente	seduzido	sua	 irmã.	“Sentiu	em	seu	coração	que	aquilo	poderia	ser	

inveja	 daqueles	 anciãos,	 pois	 não	 podia	 verdadeiramente	 crer	 que	 Curial	 tivesse	

cometido	tamanha	 falta”.281	Habituado	ao	mando	e	à	vida	de	corte,	sabia	que	não	é	

raro	serviçais	e	áulicos,	por	inveja,	acusarem	falsamente	companheiros	aos	seus	amos,	

competindo	aos	senhores	premunir-se	contra	tais	coisas.	E,	mudando	imediatamente	

de	tom,	reafirmou	ao	seu	vassalo	a	grande	afeição	que	lhe	tinha	e	revogou	a	ordem	de	

expulsão,	 determinando,	 porém,	 que	 Curial	 jamais	 fosse	 aos	 aposentos	 de	 Guelfa	 a	

não	ser	na	presença	dele,	marquês:	

	

–	 Agora	 vê,	 Curial:	 o	 grande	 amor	 que	 eu	 tenho	 por	 ti	 me	 é	 agradável	 e	
impõe	que	eu	abandone	estas	palavras	e	outras	coisas	mais,	e	que	não	vá	
adiante	a	esse	respeito.	Pois	agora,	seja	verdade	ou	não,	desejo	considerá-lo	
coisa	passada.	Mas	rogo	a	ti	que,	caso	seja	verdade	o	de	que	foste	acusado	
diante	de	mim,	te	resguardes	de	cair	em	tal	loucura	e,	se	porventura	não	for	
verdade,	desejo	mesmo	assim	que	te	guardes	de	dar	motivo	a	que	falem	de	
ti,	 a	 fim	de	que	eu,	em	defesa	de	minha	honra	e	de	minha	vergonha,	não	
tenha	que	fazer	coisas	que	me	desagradem.	E	não	penses	haver	recuado	o	
meu	 amor	 com	 todas	 essas	 palavras,	 pelo	 contrário,	 pois,	 com	 o	 mesmo	
rosto	e	o	mesmo	comportamento	com	que	foste	tratado	por	mim	até	agora,	

																																																													
280	 Ver,	 a	 respeito,	 BRICOUT.	 J.	 (org.).	 Dictionnaire	 Pratique	 des	 Connaissances	 Religieuses.	 Paris:	
Letouzey	et	Ané,	1927,	t.	V,	cols.	127-129,	verbete	“Ordalies”	;	e	Dictionnaire	du	Moyen	Âge	–	histoire	et	
société.	 Paris:	 Encyclopaedia	 Universalis/Albin	 Michel,	 1997,	 p.	 670,	 verbete	 “Ordalie”,	 assinado	 por	
François	Trémolières.	
281	 [caygué-li	en	 lo	cor	que	açò	poria	ésser	enveja	d’aquells	ancians,	 car	verament	ell	no	podia	creure	
que	Curial	tal	errada	fes]	(f.8)	
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continuarás	sendo	daqui	em	diante,	caso	te	escuses	de	ir	aos	aposentos	de	
minha	irmã,	a	não	ser	em	minha	companhia.282	

	

Naquela	noite,	o	marquês	ordenou	que	Curial	 se	sentasse	a	 seu	 lado	à	mesa,	

com	a	maior	naturalidade,	para	que	os	acusadores	percebessem	que	sua	acusação	não	

fora	 tomada	em	conta.	Mais	uma	vez,	a	psicologia	do	 invejoso	é	 revelada	na	 reação	

dos	 dois	 velhos,	 diante	 dessa	 atitude	 do	marquês:	 “ficaram	muito	 tristes	 e	 abatidos	

com	 isso,	 mas	 como	 eram	 homens	 de	 grande	 astúcia	 e	 só	 podiam	 se	 calar,	

dissimularam	e	esperaram	encontrar	uma	saída	para	esses	feitos”.283	Esqueceram	que,	

pouco	antes,	haviam	pedido	formalmente	o	afastamento	de	Curial	ou	o	deles	próprios,	

já	que,	nas	palavras	de	Ansaldo,	“permanecendo	o	feito	nesses	termos,	não	pensamos	

mais	 suportá-lo”.	 Em	 outras	 palavras,	 comprenderam	 que	 não	 havia	 dado	 certo	 a	

investida	e	decidiram	pragmaticamente	aguardar	outra	oportunidade	para	atuarem.		

	

Guelfa	tomou	conhecimento	desses	fatos,	informada	por	Melchior,	e	sentiu-se	

muito	desagradada	pelo	fato	de	Curial	não	mais	a	visitar,	mas	também	decidiu	esperar	

que	o	tempo	fizesse	tudo	aquilo	cair	no	esquecimento.	Quanto	a	Curial,	continuou	a	

participar	 de	 justas	 e	 torneios,	 em	 que	 sempre	 saía	 vencedor,	 de	 modo	 que	 foi	

constituindo	crescente	fama	como	grande	lutador,	corajoso	e	prudente.	

	

1.3.	A	inveja	na	origem	da	calúnia	desmascarada	em	Viena	por	Curial	

	

Algum	tempo	depois,	na	existência	de	Curial,	ocorre	uma	grande	modificação.	

Até	então,	sua	vida	se	passara	em	Montferrat,	mas	a	partir	de	determinado	momento,	

seu	campo	de	ação	se	amplia	consideravelmente.	Mais	uma	vez,	o	móvel	que	o	leva	a	

se	 afastar	 de	Montferrat	 pela	 primeira	 vez	 é	 a	 inveja.	 Desta	 feita,	 não	 é	 ele	 o	 alvo.	

																																																													
282	 [—Ara	vet,	Curial:	 la	 gran	amor	que	yo	 ·t	port	m’afalaga,	 requirint-me	que	yo	aquestes	paraules	e	
altres	 coses	 leix	anar,	e	que	 sobre	açò	més	avant	no	 ·s	 faça.	Per	què	ara,	 sie	ver	o	no	ver,	 yo	ho	vull	
haver	per	no	fet.	Mes	prech-te	que,	si	ab	veritat	est	estat	a	mi	acusat,	te	guarts	d’ací	avant	no	cages	en	
tal	follia,	e,	si	per	ventura	no	és	ver,	axí	mateix	te	vulles	guardar	de	donar	manera	de	parlar	de	tu,	a	fi	
que	yo,	en	defensió	de	ma	honor	e	de	la	mia	vergonya,	no	hage	a	fer	coses	que	·m	desplaurien.	E	per	
totes	aquestes	paraules,	no	·t	penses	haver	desavançat	res	en	la	mia	amor,	ans	ab	aquella	matexa	cara,	
ab	 aquell	mateix	 comport	 que	 fins	 ací	 est	 per	mi	 estat	 tractat,	 ho	 seràs	 d’ací	 avant,	 axí	 emperò	 que	
l’anar	e	venir	a	la	cambra	de	la	mia	sor	hages	per	escusat,	sinó	que	en	ma	companyia	hi	anasses.]	(f.8)	
283	[se	trobaren	fort	trists	e	·s	tengueren	per	abatuts.	Emperò,	com	fossen	hòmens	de	gran	astúcia	e	no	
haguessen	partit	sinó	de	callar,	dissimularen	la	cosa	sperant	quina	exida	haurien	aquests	fets.]		(f.8)	
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Trata-se	de	uma	 falsa	 acusação	de	 adultério,	 feita	 contra	Cloto,	 duquesa	da	Áustria,	

que	 em	 consequência	 foi	 condenada	 por	 seu	 marido	 a	 ser	 morta,	 queimada	 numa	

fogueira.	

	

Dois	cavaleiros	fortes	e	temidos	a	haviam	acusado,	apontando	como	cúmplice	e	

parceiro	de	seu	pecado	um	cavaleiro	do	qual	tinham	inveja,	de	nome	Jacó	de	Cleves,	e	

que	 se	 encontrava	 no	 estrangeiro,	 em	 peregrinação	 a	 Santiago	 de	 Compostela284.	

																																																													
284	 Tiveram	 grande	 importância,	 na	 Idade	 Média,	 as	 peregrinações	 a	 santuários,	 de	 pessoas	 que	
desejavam	obter	o	perdão	de	grandes	pecados	que	haviam	cometido,	ou	desejavam	atrair	as	bênçãos	
de	Deus	sobre	si	próprias	e	sobre	suas	famílias	(cfr.	CHÉLINI,	Jean;	BRANTHOMME,	Henry.	Les	chemins	
de	Dieu:	Histoire	des	pèlerinages	chrétiens,	des	origines	à	nos	jours.	Paris:	Hachette,	1982).	Numa	época	
em	que	não	havia	imprensa,	em	que	as	comunicações	eram	em	geral	muito	limitadas	e	toda	a	economia	
se	processava	a	nível	 local,	pouco	se	viajava.	A	 imensa	maioria	das	pessoas	nascia,	 vivia	e	morria	nos	
mesmos	 locais,	 sem	nunca	 verem	 terras	 e	 ambientes	 novos.	Havia	mercados	 locais	 e,	 quando	muito,	
feiras	regionais	ou	até	microrregionais.	As	notícias	demoravam	muito	para	se	espalharem,	pois	além	do	
analfabetismo	generalizado	não	havia	sistemas	regulares	de	correio.	Faziam,	entretanto,	contraponto	a	
esse	quadro	geral	de	estabilidade	as	peregrinações	religiosas,	que	constituíam	o	elemento	de	variedade,	
de	 mobilidade,	 de	 novidade.	 Os	 peregrinos	 medievais	 desempenharam	 uma	 função	 social	
importantíssima,	 como	 instrumentos	 de	 difusão	 de	 cultura	 popular,	 de	 legendas,	 de	 tradições,	 de	
ensinamentos,	de	ditos	e	histórias	que	iam	sendo	passados	de	geração	em	geração.	Entre	os	numerosos	
pontos	 de	 peregrinação	 que	 atraíam	 especialmente	 os	 romeiros	medievais,	 os	 três	 principais	 eram	 a	
Basílica	do	Santo	Sepulcro,	na	Terra	Santa,	a	Igreja	do	Apóstolo	São	Pedro,	em	Roma,	e	a	sepultura	do	
Apóstolo	 Santiago,	 em	Compostela.	 Genericamente,	 do	 ponto	 de	 vista	 sociológico	 e	 antropológico,	 o	
tema	das	peregrinações	medievais	foi	tratado	por	DUPRONT,	A.	em:	Du	sacré.	Croisades	et	pèlerinages.	
Images	 et	 langages.	 Paris:	 Gallimard,	 1987.	 Do	 ponto	 de	 vista	 histórico,	 ainda	 genericamente,	 ver	 LE	
GOFF,	 Jacques;	 SCHMITT,	 Jean-Claude	 (orgs.).	 Dicionário	 Temático	 do	 Ocidente	 Medieval.	 Bauru-SP:	
EDUSC	/	São	Paulo:	Imprensa	Oficial	do	Estado,	2002,	verbete	“Peregrinação”,	assinado	por	Michel	Sot	
(vol.	II,	p,	353-366);	e	SUMPTION,	Jonathan.	Pilgrimage:	an	Image	of	Medieval	Religion.	Londres:	Faber	
and	Faber,	1988.	Especificamente	sobre	Santiago	de	Compostela,	é	muito	ampla	a	literatura.	Relatos	de	
antigos	peregrinos	a	Santiago	de	Compostela,	entre	os	quais	cinco	do	século	em	que	foi	escrita	a	novela	
Curial	 e	 Guelfa,	 foram	 reunidos	 por	 Pierre	 BARRET	 e	 Jean-Noël	 GURGAN	 em	 Priez	 pour	 nous	 à	
Compostelle:	 La	 vie	 des	 pèlerins	 sur	 les	 chemins	 de	 Saint-Jacques	 (Paris:	 Hachette,	 1978).	 Um	 desses	
cinco	foi	Nompart	II	 (1391-1446),	senhor	de	Caumont,	de	Castelnau,	de	Castelculier	e	de	Berbiguières,	
que	 peregrinou	 a	 Santiago	 de	 Compostela	 em	 1414	 e	 à	 Terra	 Santa	 em	 1419-1420	 e	 deixou	 relatos	
escritos	dessas	duas	peregrinações.	Deixou	também	uma	obra	didática	intitulada	Dits	et	enseignements,	
redigida	 em	1416	para	 seus	 filhos.	O	 relato	 completo	 da	 viagem	a	 Santiago	pode	 ser	 encontrado	 em	
MANIER,	Guillaume;	BONNECAZE,	 Jean;	CAUMONT,	Nompar	de.	Sur	 le	 Chemin	de	Compostelle	 –	 trois	
récits	de	pèlerins	partis	vers	Saint-Jacques.	Paris:	Cosmopolle,	2001.	Ainda	sobre	o	mesmo	assunto,	ver	
também:	ANDRADE,	J.	M.	Pita.	Le	Chemin	de	Saint-Jacques.	Madrid:	Dirección	General	de	Promoción	del	
Turismo,	s/d;	BOTTINEAU,	Yves.	Les	chemins	de	Saint-Jacques.	Paris-Grenoble:	Arthaud,	1966;	Pilgrinage	
to	 Compostela,	 em	GROSVENOR,	Melville	 Bell;	 SHOR,	 Franc	 (orgs.).	The	 Age	 of	 Chivalry.	Washington:	
National	Geographic	 Society,	 1969,	 p.	 172-199;	 BROSEGHINI,	 Elena.	CEES	Nooteboom	Verso	 Santiago.	
Milano:	 Itinerari	 Spagnoli.	 Milano:	 Feltrinelli,	 1992;	 SINGUL,	 Francisco.	 O	 Caminho	 de	 Santiago:	 A	
Peregrinação	 Ocidental	 na	 Idade	 Média.	 Rio	 de	 Janeiro:	 EdUERJ,	 1999;	 PÉRICARD-MÉA,	 Denise.	
Compostelle	 et	 cultes	 de	 saint	 Jacques	 au	Moyen	 Âge.	 Paris:	 Presses	 Universitaires	 de	 France,	 2000;	
FALCÃO,	 José	 António	 (org.).	 Loci	 Jacobi	 /	 Lieux	 de	 Saint-Jacques	 /	 Lugares	 de	 Santiago.	 Beja:	
Departamento	 do	 Património	Histórico	 e	 Artístico	 da	Diocese	 de	 Beja,	 2011	 ;	 GOVERNALE,	 Antonino.	
San	Giacomo	apostolo.	Cascine	Vica:	Editrice	Velar,	2011;	FALCÃO,	José	António	(org.).	No	caminho	sob	
as	 estrelas:	 Santiago	 e	 a	 peregrinação	 a	 Compostela.	 Beja:	 Departamento	 do	 Património	 Histórico	 e	
Artístico	da	Diocese	de	Beja,	2012,	2	vols.;	e	SANTOS,	A.	A.	dos.	“Pelos	caminhos	de	Santiago”	(A	Tribuna	
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Quando	 Cloto	 foi	 condenada	 à	 morte,	 a	 rainha	 da	 Hungria,	 que	 era	 sua	 prima,	

intercedera	 por	 ela	 e	 conseguira	 a	 dilação	 da	 pena,	 até	 que	 Jacó	 de	 Cleves	 se	

apresentasse.	 Se	 ele	 estivesse	 disposto	 a	 defender	 a	 honra	 da	 duquesa	 e	 a	 própria	

inocência	 lutando,	 ao	 lado	 de	 algum	 companheiro	 que	 escolhesse,	 contra	 os	 dois	

acusadores,	a	infeliz	duquesa	teria	sua	vida	poupada.		

	

Cloto	escreveu,	então,	ao	cavaleiro	ausente,	 rogando	que	ele	se	apresentasse	

para	defendê-la.	Era	sua	última	esperança.	A	carta	de	Cloto,	porém,	foi	alcançar	Jacó	

de	Cleves	gravemente	enfermo,	sem	condições	de	lutar,	o	que	lhe	causou	uma	imensa	

dor.	 Estava	 esse	 cavaleiro	 enfermo	 e	 cheio	 de	 aflição	 por	 não	 poder	 socorrer	 a	

duquesa	ameaçada,	quando	recebeu	a	visita	do	marquês	de	Montferrat,	acompanhado	

de	 Curial	 e	 outros	 cavaleiros.	 Diante	 deles,	 o	 enfermo	 revelou	 que	 a	 causa	 de	 sua	

aflição	não	era	a	doença,	mas	o	fato	de	não	poder	defender	a	honra	da	duquesa	e	a	

dele	próprio.	E	mostrou	aos	visitantes	a	carta	que	havia	recebido.	

	

Sabendo	 que	 a	 duquesa	 fora	 acusada	 falsamente,	 por	 inveja,	 Curial	 sentiu	

intenso	 desejo	 de	 ir	 defendê-la.	 Retornou,	 pois,	 em	 nova	 visita	 ao	 enfermo	 e	 se	

ofereceu	para	acompanhá-lo	no	combate,	 logo	que	ele	 se	 recuperasse:	 “–	Cavaleiro,	

não	vos	conheço,	tampouco	a	essa	senhora	que	me	dizeis	injustissimamente	acusada,	

mas,	 se	 é	 assim	 como	 dizeis,	 e	 se	 vos	 agrada	 a	minha	 companhia,	 prazerosamente	

seria	vosso	companheiro	numa	jornada	como	essa”.285	

	

O	cavaleiro	doente	aceitou	e,	animado	pela	disposição	de	Curial,	 recuperou	a	

saúde.	Tanto	o	marquês	quanto	Guelfa	ficaram	muito	satisfeitos	com	o	oferecimento	

feito	 por	 Curial	 e	 o	 encorajaram,	 dando-lhe	 armamento	 e	 recursos	 para	 bem	

combater.	

	

																																																																																																																																																																																			
Piracicabana,	 Piracicaba	 SP,	 p.	 2,	 20/dez/2014,	 30/dez/2014	 e	 3/jan/2015).	 Sobre	 peregrinações	 a	
Jerusalém,	especificamente,	ver	GOUGUENHEIM,	Sylvain.	Le	Moyen	Âge	en	questions.	Paris:	Tallandier,	
2012,	capítulo	20	(Mourir	à	Jérusalem:	les	pèlerinages	dans	la	ville	la	plus	sainte),	p.	205-213.	
285	[—Cavaller,	yo	no	us	conech,	ne	encara	conech	aquexa	senyora	la	qual	me	diets	que	és	a	gran	tort	
acusada,	 però,	 si	 axí	 és	 com	 vós	 diets	 e	 us	 agrada	 ma	 companyia,	 volenterosament	 seria	 vostre	
companyó	en	una	tal	jornada	com	aquexa.]	(f.9)	
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Era	a	primeira	vez	que	Curial	de	afastava	de	Montferrat.	Guelfa	sentia	que	esse	

afastamento	 momentâneo	 era	 indispensável	 para	 a	 carreira	 de	 Curial,	 mas,	

paradoxalmente,	 ao	mesmo	 tempo	desejava	 e	 temia	 o	 sucesso	de	Curial.	No	 fundo,	

receava	que	outras	mulheres	o	atraíssem,	em	outros	ambientes.	Ela	sentia,	em	relação	

a	Curial,	um	movimento	de	alma	que	não	é	inveja,	mas	é	“primo”	da	inveja.	Ela	sentia,	

antecipadamente,	ciúmes	de	Curial...	Isso	ficou	muito	claro	no	momento	da	despedida,	

quando	disse	a	Curial:	

	

–	 (...)	desejo	 recordar	à	 tua	memória	que	 tu	és	meu,	e	que	eu	não	desejo	
outra	coisa	neste	mundo	a	não	ser	o	teu	progresso	e	o	crescimento	da	tua	
honra,	 porque	 eu,	 não	 encontrando	 outro	 caminho	 pelo	 qual	 tu	 melhor	
pudesses	 progredir	 a	 não	 ser	 este	 das	 armas,	 ao	 qual	 Nosso	 Senhor	 te	
conduziu,	 suportei	 com	 paciência,	 não	 sem	 grande	 dor	 em	 meu	 coração,	
que	 te	 oferecesses	 para	 participar	 desta	 grande	 batalha.	 Pois	 quanto	
maiores	são	o	perigo	e	o	pavor,	maior	a	honra	que	te	seguirá.	Tomaste	uma	
justa	 causa	 e,	 por	 isso,	 a	 Fortuna	 tem	 sido	 favorável,	 pois,	 segundo	 ouvi,	
batalharás	por	uma	das	mais	nobres	e	valorosas	mulheres	do	mundo,	a	qual,	
juntamente	 com	 aquele	 cavaleiro,	 foi	 injustamente	 acusada.	 Estejas	 certo	
de	que	saindo,	como	espero	em	Deus,	exitoso,	daqui	em	diante	não	haverá	
quem	 de	 ti	 e	 de	 mim	 ouse	 falar,	 após	 razoavelmente	 considerarem	 que	
aquele	 que	 defende	 a	 honra	 alheia,	 defenderá,	 com	 ânimo	 redobrado,	 a	
própria.	 Pensa	 que	 tu	 estarás	 diante	 de	muitos	 reis	 e	 príncipes,	 e	 que	 as	
mais	 nobres	 senhoras	 do	 mundo	 te	 contemplarão.	 Escreve-me	 com	
frequência,	 e	 que	 eu	 saiba,	 com	 os	 homens	 que	 estejam	 nas	 paradas,	 de	
todas	as	coisas.	Não	me	faças	morrer	de	desejo	de	saber	as	tuas	novidades,	
nem	 tenhas	 receio	 de	 que	 te	 falte	 algo,	 pois	 duvido	 que	 consigas	 gastar	
tanto	quanto	Melchior	te	dará.286	

	

O	combate	de	Curial	e	Jacó	contra	os	dois	acusadores	–	que	se	chamavam	Oto	

de	Cribaut	e	Parrot	de	Saint-Laydier287	–	foi	realizado	no	dia	de	São	Marcos	Evangelista	

																																																													
286	[te	vull	reduir	a	memòria	que	·t	membre	que	est	meu,	e	que	yo	altra	cosa	en	aquest	món	no	desig	
sinó	lo	teu	avançament	e	lo	creximent	de	la	tua	honor;	per	què	yo,	no	veent	altra	via	per	la	qual	tu	millor	
avançar	 te	 pusques	 sinó	 aquesta	 d’armes,	 a	 la	 qual	 nostre	 senyor	 Déu	 t’à	 aportat,	 he	 sostengut	 ab	
paciència,	no	emperò	sens	gran	dolor	de	mon	cor,	que	a	fer	aquesta	batalla	líberament	te	sies	ofert.	E	
tant	com	és	major	lo	perill	e	la	pahor,	tant	és	major	la	honor	que	te’n	seguirà.	Justa	causa	has	empresa,	
e	d’açò	és	stada	a	tu	la	fortuna	favorable,	que	batallaràs	per	una	de	les	pus	nobles	dones	del	món	e	pus	
valerosa,	segons	he	oÿt,	la	qual	ab	aquell	cavaller	a	gran	tort	han	acusada.	Vage’t	lo	cor	que,	si	de	açò,	
segons	yo	tench	sperança	en	Déu,	exiràs	ab	ta	opinió,	que	d’aquí	avant	no	serà	qui	de	tu	e	de	mi	gose	
parlar,	 havent	 esguart	 rahonable	 que	 qui	 la	 honor	 stranya	 defèn,	 ab	 doble	 cor	 defendrà	 la	 pròpria.	
Pensa	que	seràs	devant	molts	reys	e	prínceps,	e	que	les	pus	nobles	dones	del	món	te	miraran.	Scriu-me	
sovén,	 e	 sàpia	 yo,	 ab	hòmens	qui	 stiguen	en	parades,	 totes	 les	 coses.	No	 ·m	 faces	morir	 de	desig	 de	
saber	noves	de	tu,	ne	·t	faça	pahor	que	·t	fàllega	res,	car	yo	·m	dubte	que	tu	goses	despendre	tant	com	
Melchior	te	donarà.]	(f.9v)	
287	 Com	 alguma	 frequência,	 na	 novela	 Curial	 e	 Guelfa,	 os	 nomes	 têm	 algum	 significado	 alusivo	 à	
personalidade	ou	caráter	do	personagem.	Cribaut,	no	caso,	parece	significar	aquele	que	grita	alto	 (no	
francês,	crie	 haut;	 no	 catalão:	crida	alt);	 e	 Parrot,	 no	 francês	 atual,	 significa	papagaio,	 psitacídeo	que	
repete,	sem	pensar,	vozes	e	sons	alheios.	A	ser	verdadeira	essa	interpretação	meramente	hipotética,	o	
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(25	de	abril),	diante	do	Imperador,	que	era	casado	com	uma	prima	de	Cloto,	a	duquesa	

acusada.		

	

No	dia	do	combate,	diante	da	grande	multidão	que	acorrera	para	o	presenciar,	

foi	 armada	 uma	 imensa	 pilha	 de	 lenha,	 e	 sobre	 ela,	 amarrada,	 ficou	 a	 duquesa	

acusada.	Se	a	sorte	do	combate	decidisse	em	favor	dos	acusadores,	ela	seria	queimada	

viva.	Se,	pelo	contrário,	vencessem	os	defensores	de	sua	honra,	ela	seria	considerada	

inocente	 e	 teria	 a	 vida	 poupada.	 Antes	 de	 iniciar	 o	 combate,	 Curial	 pediu	 que	 o	

Imperador	o	sagrasse	cavaleiro.	Até	aquele	momento,	na	ordem	da	Cavalaria	ele	era	

apenas	escudeiro288.	O	 Imperador	de	bom	grado	acedeu	ao	pedido,	pois	a	boa	 fama	

dos	feitos	do	postulante	lhe	era	conhecida,	de	modo	que	Curial	entrou	em	combate	já	

no	grau	de	cavaleiro.	

	

Ser	armado	cavaleiro	pelas	próprias	mãos	do	Imperador	constituía	uma	imensa	

honraria.	É	interessante	notar	que	Curial	se	tenha	aproveitado	da	ocasião	para	solicitá-

la,	 em	 lugar	 de	 ter	 esperado	 uma	 ocasião	 futura	 em	 que,	 mais	 razoavelmente,	 o	

armasse	 cavaleiro	 aquele	 que	 era	 seu	 protetor	 e	 senhor	 natural,	 o	 marquês	 de	

Montferrat.	De	um	lado,	fica	patente	que	Curial	tinha	sempre	em	vista	aumentar	sua	

honra	e	não	perdia	oportunidade	para	tal;	de	outro,	 tinha	também	certeza	de	que	o	

marquês,	nobre	e	de	espírito	elevado,	não	se	sentiria	ofendido	pelo	fato	de	seu	vassalo	

e	protegido	ter	pedido	a	outro,	que	não	ele,	a	honra	de	o	armar	cavaleiro.	O	retorno	

de	Curial	à	Montferrat,	vitorioso	e	já	armado	cavaleiro	pelo	próprio	Imperador,	parece	
																																																																																																																																																																																			

primeiro	 cavaleiro	 teria	 apregoado,	 alto	 e	 bom	 som,	 uma	 acusação	 que	 sabia	 ser	 falsa:	 e	 o	 outro,	
irrefletidamente,	fez-lhe	eco	e	a	repetiu.	De	fato,	quando	pressionado	pelo	vencedor	Curial	a	confessar	
por	que	acusara	falsamente	a	duquesa,	Parrot	lhe	respondeu	que	perguntasse	a	Oto,	porque	ele	próprio	
de	nada	sabia,	apenas	tinha	sido	o	ajudante	de	Oto	e	lhe	repetira	a	fala.	
288	 Sobre	 os	 sucessivos	 graus	 para	 o	 ingresso	 na	 Cavalaria,	 ver	GAUTIER,	 Léon.	 La	 Chevalerie	 (édition	
préparée	 et	 adaptée	 par	 Jacques	 Levron).	 Paris:	 Arthaud,	 1959	 -	 especialmente	 nos	 capítulos	 “La	
jeunesse	du	baron“	(p.	105-125)	e	“L´Entrée	dans	la	Chevalerie“	(p.	127-155).	A	Cavalaria	constituía	uma	
imensa	 fraternidade	 cujos	 membros	 mantinham	 entre	 si	 uma	 “relação	 de	 pseudoparentesco”	
(GUERREAU,	Alain.	O	Feudalismo:	um	horizonte	teórico.	Lisboa:	Edições	70,	1980,	p.231).	Embora	numa	
perspectiva	horizontal	fossem	teoricamente	iguais	todos	os	cavaleiros,	pelo	simples	fato	de	o	serem,	a	
cerimônia	 de	 ingresso,	 com	 a	 figura	 do	 padrinho,	 acrescentava	 um	 traço	 de	 verticalidade	 a	 essa	
igualdade,	sacralizando	o	que	LE	GOFF	denominou	“uma	hierarquia	de	iguais”	(“Les	gestes	symboliques	
dans	 la	vie	 sociale.	 Les	gestes	de	 la	vassalité“.	Settimane	di	 studio	del	Centro	 italiano	di	 studi	 sull’alto	
Medioevo,	XXIII,	Spoleto,	3-9	aprile	1975,	Spolète,	1976,	p.	679-788).	Sobre	a	cerimônia	de	adoubement	
do	 novo	 cavaleiro,	 e	 os	 rituais	 que	 a	 acompanhavam,	 ver	 BLOCH,	 Marc.	 La	 société	 féodale.	 Paris:	
Éditions	Albin	Michel,	1970,	p.	435-444.	Sobre	a	hierarquia	social	entre	cavaleiros,	ver	DUBY,	Georges.	
La	Société	Chevaleresque.	Hommes	et	structures	du	Moyen	Âge.	Paris:	Flammarion,	1988.	
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ter	 sido	 desejado	 por	 Curial	 como	 uma	 forma	 bastante	 adequada	 de	 afrontar	 os	

invejosos,	que	ainda	não	sabia	quais	eram,	mas	de	cujas	maquinações	já	tinha	sofrido	

os	efeitos.			

	

Curial	 e	 Jacó	 saíram	 vencedores.	 Um	 dos	 acusadores,	 ao	 ser	 derrubado	 em	

combate	 por	 Curial	 e	 pressionado	 por	 este,	 confessou	 que	 acusara	 falsamente	 a	

duquesa	porque	tinha	inveja	de	Jacó,	que	gozava	mais	da	intimidade	do	duque	do	que	

ele.	Na	confissão	do	mau	cavaleiro,	mais	uma	vez	a	 inveja	é	apontada,	como	a	causa	

de	toda	a	intriga	que	quase	vitimara	a	inocente	duquesa	Cloto:	

	

A	seguir,	Curial	perguntou	a	Oto:	“–	Diz,	cavaleiro	desleal,	o	que	a	duquesa	
te	 fez?	 Por	 que	 a	 trouxeste	 até	 tal	 ponto?”.	 Oto	 respondeu:	 “–	 Ela?	
Certamente	nada,	mas	Jacó	despojou-me	de	minha	honra,	afastando-me	da	
intimidade	do	duque,	e	eu,	não	sabendo	como	me	vingar,	pensei	que	dessa	
forma	poderia	derrotá-lo	e,	confiante	na	cavalaria	de	Parrot,	empreendi	esta	
batalha	 sem	 pensar	 que	 chegaria	 a	 tal	 ponto”.	 Curial	 disse:	 “–	 Então	 a	
duquesa	não	 cometeu	o	 crime	de	que	 a	 haveis	 acusado?”.	 “–	 É	 certo	 que	
não”	 –	 respondeu	 Oto.	 “–	 Ah,	 malvado	 cavaleiro	 –	 disse	 Curial	 –	 “quão	
pouco	comungas	com	Deus	e	com	a	honra	da	cavalaria!”.289	

	

Os	dois	cavaleiros	vencidos	“morreram	uma	cruel	e	vergonhosa	morte”.290	No	

mundo	 medieval,	 a	 justiça	 era	 rápida	 e	 eficiente,	 não	 se	 fazia	 esperar.	 Foram	

queimados	na	mesma	fogueira	que	tinha	sido	preparada	para	a	duquesa	Cloto.	Bem	o	

mereciam.	

	

Seguiram-se	 alguns	 dias	 de	 grandes	 festividades,	 sendo	 Curial	 o	 centro	 das	

atenções.	O	imperador	e	o	duque	da	Baviera,	pai	da	duquesa	salva	por	Curial,	cobriram	

o	herói	de	atenções,	honras	e	presentes.	O	duque	chegou	a	oferecer	a	Curial	a	mão	de	

sua	filha	Láquesis,	que	tinha	15	anos	de	idade	e	era	de	beleza	deslumbrante.	Ofereceu,	

mais,	a	Curial	a	metade	de	seus	domínios,	para	que	reinasse	sobre	eles	depois	de	sua	

morte.	 Láquesis	 ficou	 instantaneamente	 apaixonada	por	Curial	 e	 assediou-o	 durante	
																																																													

289	[E,	continuant,	Curial	dix	a	Othó:	—Digues,	cavaller	desleal,	¿e	què	t’havia	fet	la	duquessa?	¿Per	què	
a	aquest	punt	la	has	amenada?	Respòs	Othó:	—	Certes,	ella	no-res,	mas	Jacob	m’avia	tret	de	ma	honor,	
lançant-me	de	la	privadesa	del	duch,	e	yo,	no	sabent	com	venjar	me’n	pogués,	pensí	que	per	aquella	via	
lo	poria	sobrar,	e,	confiant	de	la	cavalleria	de	Parrot,	emprís	aquesta	batalla,	no	pensant	que	a	aquest	
punt	 vengués.	Dix	 Curial:	—Donchs,	 ¿la	 duquessa	 no	 ha	 comès	 lo	 crim	de	 què	 la	 havets	 acusada?	—
Certes	—respòs	Othó—,	no	pas.	—¡Ha,	malvat	cavaller	—dix	Curial—,	e	com	has	poca	part	en	Déu	e	en	
honor	de	cavalleria!]	(f.17-f.17v)	
290	[moriren	a	cruel	e	vergonyosa	mort]	(f.18)	
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muito	 tempo.	 Levou	 esse	 assédio	 até	 o	 limite	 da	 inconveniência,	 porque	 chegou	 a	

oferecer	 a	 Curial,	 como	 presente,	 o	 leito	 em	 que	 ela	 própria	 costumava	 dormir,	 e	

ofereceu-lhe,	 também,	 um	 vestido	 que	usara,	 com	a	 recomendação	de	 que	Curial	 o	

mandasse	desmanchar	para,	 com	seu	 rico	 tecido,	 serem	confeccionados	gibões	para	

seu	uso.	A	mãe	de	Láquesis,	da	mesma	forma,	fez	quanto	estava	ao	seu	alcance	para	

aproximar	a	filha	de	Curial,	ao	qual	era	muito	grata,	porque	lhe	salvara	a	outra	filha	de	

morrer	na	fogueira,	e	o	desejava	ter	como	genro.	

	

Tudo	isso	chegou	a	produzir	certo	efeito	sobre	ele,	mas	Melchior	de	Pandó,	que	

entretanto	 chegara	 de	 Montferrat,	 entregou-lhe	 uma	 carta	 do	 próprio	 punho	 de	

Guelfa,	e	a	lembrança	desta	falou	mais	alto	a	Curial,	exorcisando	momentaneamente	o	

fascínio	 que	 Láquesis	 exercia	 sobre	 ele.	 Mas	 Láquesis	 voltou	 à	 carga	 e	 longamente	

Curial	hesitou,	entre	aceitar	a	linda	enamorada	que	ali	estava	ao	seu	imediato	alcance	

e	lhe	parecia	inteiramente	dócil	e	submissa,	e	retornar	a	Montferrat,	para	as	incertezas	

da	 paixão	 pela	 também	 lindíssima,	 mas	 sempre	 dominadora	 Guelfa.291	 Não	 foram	

poucas	as	aflições	de	Melchior,	até	conseguir,	afinal,	que	Curial	se	afastasse	daquele	

ambiente	tão	perigoso	para	ele,	como	também	para	Guelfa,	pois	Melchior	bem	sabia	

que	ela,	se	perdesse	Curial,	igualmente	perderia	a	vida.	

	

Durante	 a	 ausência	 de	 Curial,	 Guelfa	 acompanhou	 à	 distância,	 sempre	 com	

enorme	aflição,	as	notícias	e	os	rumores	que	lhe	chegavam,	a	respeito	das	aventuras	

de	seu	amado.		Intensificou	os	atos	de	piedade	para	alcançar	do	Céu	a	vitória	de	Curial:	

“estava	em	contínuas	orações	e	jejuns	por	sua	saúde	e	todos	os	dias	do	mundo	ouvia	

																																																													
291	 Como	 observou	 Abel	 Soler	 no	 já	 citado	 artigo	 que	 publicou	 no	 Archivio	 Storico	 per	 le	 Province	
Napoletane,	 Láquesis	 representou	 longamente	um	polo	de	 atração	para	Curial,	 que	 se	 viu	 forçado	 “a	
escolher	entre	a	senda	da	virtude	e	o	caminho	do	vício:	ou	a	platônica	Guelfa,	ou	a	sensual	Láquesis.”	
(art.	 citado,	 p.	 45).	 No	 mesmo	 sentido,	 veja-se	 HAUF,	 Albert,	 “Láquesis:	 La	 personificación	 de	 la	
seducción	en	el	Curial	e	Güelfa”,	in	FOLKE,	Gernert	(org.).	Letteratura	cavalleresca	tra	Italia	e	Spagna	(da	
Orlando	al	Quijote).	Salamanca,	Seminario	de	Estudios	Medievales	y	Renacentistas,	2004,	p.	261-284;	e,	
do	mesmo	autor,	“Seducció	(Làquesis),	versus	elecció	i	gràcia	prevenint	(Güelfa):	El	dilema	de	Curial	(Mt	
6,22-24)”.	In:	FERRANDO,	Antoni	(org.).	Estudis	lingüístics	i	culturals	sobre	Curial	e	Güelfa.	Vol.	1,	p.	327-
362.	A	referência	bíblica	feita	no	subtítulo	do	estudo	de	Hauf	é	do	Evangelho	de	São	Mateus:	“Ninguém	
pode	 servir	 a	dois	 senhores;	porque	ou	há	de	odiar	um	e	amar	o	outro,	ou	há	de	afeiçoar-se	a	um	e	
desprezar	o	outro”.	
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três	 missas.”292	 Sabendo	 que	 o	 combate	 se	 daria	 na	 festa	 litúrgica	 de	 São	 Marcos,	

mandou	esculpir	uma	imagem	desse	santo,	fez	voto	de,	todos	os	anos,	jejuar	a	pão	e	

água	na	vigília	de	sua	festa,	e	também	mandar	edificar	uma	 igreja	em	seu	 louvor,	se	

ele	 obtivesse	 de	 Deus	 uma	 grande	 vitória	 para	 Curial.	 Mais	 ainda,	 “por	 todos	 os	

hospitais	 e	 outros	 lugares	 [em]	 que	 sabia	 que	 existia	 pobreza,	 distribuía	 muitas	

esmolas,	 e	 continuamente	 rogava	 a	Nosso	 Senhor	 Jesus	Cristo	 e	 a	 Sua	 gloriosa	Mãe	

para	 que	 ajudassem	 Curial	 e	 lhe	 dessem	 uma	 grande	 vitória”.293	 Transferiu-se	 do	

palácio	 a	um	convento	de	monjas,	 no	qual	 podia	mais	 à	 vontade	entregar-se	 a	 seus	

atos	 devocionais	 e	 no	 qual	 contava,	 também,	 com	 o	 apoio	 psicológico	 da	 madre	

abadessa,	que	lhe	era	muito	devotada	e	fiel	confidente.		No	dia	da	batalha,	convidou	

os	pobres	da	região	e,	com	os	pés	descalços,	por	suas	próprias	mãos	e	ajudada	pelas	

monjas,	lhes	serviu	uma	refeição.		

	

Todos	esses	atos	de	piedade	e	devoção	não	foram	suficientes	para	abrandar	a	

profunda	 angústia	 que	 sentia,	 diante	 da	 incerteza	 de	 qual	 seria	 o	 resultado	 do	

combate.	 Profundamente	 angustiada,	 desfaleceu	 e,	 quase	 morta,	 adormeceu;	 teve,	

então,	um	sonho	tranquilizador.	Sonhou	que	uma	dama	abandonada	e	desamparada	

de	 todos,	 sem	 vestes,	 estava	 sendo	 atacada	 por	 duas	 raposas	 e	 estava	 a	 ponto	 de	

perecer,	quando	dois	leões	apareceram	e	afugentaram	as	agressoras.	Apareceu,	então,	

no	sonho,	o	Evangelista	São	Marcos,	que	é	tradicionalmente	representado	pela	figura	

de	um	leão,294	e	lhe	anunciou	que	Curial	tinha	saído	como	vencedor	da	luta	mortal.	

																																																													
292	[estava	en	contínues	oracions	e	dejunis	per	la	salut	de	aquell,	e	tots	dies	del	món	hoÿa	tres	misses,]	
(f.29v)	
293	 [per	 tots	 los	 spitals	 e	 altres	 lochs	 on	 podia	 sentir	 pobretats	 feya	molt	 grans	 almoynes,	 e	 pregava	
contínuament	nostre	senyor	 Jesuchrist	e	 la	gloriosa	Mare	sua	que	ajudassen	a	Curial	e	 li	 fessen	haver	
victòria.]	(f.30)	
294	Os	quatro	Evangelistas	são	tradicionalmente	representados,	pela	arte	cristã,	com	figuras	de	quatro	
seres	vivos:	Mateus,	por	um	homem;	Marcos,	por	um	leão;	Lucas,	por	um	touro;	e	João,	por	uma	águia.	
No	Apocalipse	esses	mesmos	quatro	seres	animados	são	apresentados	como	tributários	da	glória	divina:	
“O	primeiro	animal	era	semelhante	a	um	leão;	o	segundo	animal	semelhante	a	um	novilho;	e	o	terceiro	
animal	tinha	um	rosto	como	de	homem;	e	o	quarto	animal	era	semelhante	a	uma	águia	voando.”	(Ap	4,	
7-8)	Desde	os	primeiros	séculos	da	Era	Cristã,	autores	eclesiásticos	começaram	a	associar	esses	quatro	
símbolos	aos	quatro	Evangelistas.	São	Mateus	é	simbolizado	pelo	homem,	porque	seu	Evangelho	inicia	
com	a	genealogia	humana	de	Jesus	Cristo	(Mt	1,1-16);	São	Marcos	inicia	seu	Evangelho	falando	de	São	
João	Batista,	como	“a	voz	que	clama	no	deserto”	 (Mc	1,3),	à	maneira	de	um	 leão;	São	Lucas,	 logo	no	
princípio	do	seu,	 fala	do	sacrifício	de	Zacarias	no	Templo	 (Lc	1,8-22),	que	remete	à	 ideia	do	novilho	–	
futuro	touro	–	imolado;	e	São	João	é	associado	à	águia	porque,	assim	como	a	águia	ousa	fitar	o	próprio	
Sol,	ele	principia	o	seu	contemplando	o	próprio	Deus,	com	estas	palavras:	"No	princípio	era	o	Verbo,	e	o	
Verbo	estava	em	Deus,	e	o	Verbo	era	Deus"	(Jo	1,	1).	Heraldicamente,	o	leão	de	São	Marcos	é	às	vezes	
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Este	é	o	segundo	dos	oito	sonhos	inseridos	no	texto	de	Curial	e	Guelfa,	no	qual	

representam	papel	de	importância,	como	na	literatura	clássica	em	geral.	Em	todas	as	

épocas	e	lugares,	nas	mais	diversas	culturas,	sempre	se	observou	a	tendência	para	os	

sonhos	serem	entendidos	não	apenas	como	fenômenos	naturais	e	fisiológicos,	mas	se	

inserirem	numa	dimensão	simbólica	e	religiosa,	pois	o	mistério	que	os	envolve	suscita,	

por	si	mesmo,	inquietação	e	curiosidade	no	espírito	humano	com	relação	ao	futuro	e	à	

vida	 após	 a	 morte.	 Numa	 perspectiva	 antropológica,	 os	 sonhos	 sempre	 foram,	 por	

assim	dizer,	portas	ou	janelas	por	onde	se	buscou	acesso	a	uma	ordem	de	realidades	

transcendentes,	que	ultrapassam	a	vida	concreta	do	dia-a-dia.	295	

	

A	certeza	de	que	o	sonho	era	realmente	veraz	chegou	logo	depois	a	Guelfa,	por	

um	meio	 inesperado:	 a	 abadessa	 tivera	 o	 mesmo	 sonho	 e	 o	 relatou	 a	 Guelfa	 e	 ao	

marquês	 que	 fora	 ao	 convento	 visitar	 a	 irmã.	 Guelfa	 não	 revelou	 ao	 irmão	 que	 ela	

também	 sonhara	 o	 mesmo,	 e	 até	 aparentou	 relativa	 indiferença,	 para	 não	 dar	 a	

																																																																																																																																																																																			
denominado	“leão	vêneto”,	por	ser	Veneza	padroado	do	Evangelista	e	porque	abriga	a	mais	 famosa	e	
grandiosa	das	igrejas	a	ele	dedicadas.	O	leão	vêneto	se	representa	passante	e	alado	(CADENAS	Y	VICENT,	
Vicente	de.	Diccionario	Heráldico	–	Términos,	piezas	y	 figuras	usadas	en	 la	ciencia	del	blasón.	Madrid:	
Hidalguía,	1989,	p.	115).	Outras	vezes	é	representado	como	“leão	deitado,	com	uma	auréola	de	ouro,	
que	volta	a	cabeça	para	o	espectador	e	tem	entre	as	suas	patas	um	livro	aberto	com	as	palavras	`Pax	tibi	
Marce	Evangelista	meus´”	(RIETSTAP,	Johannes	Baptista.	Armorial	Général	précédé	d´un	dictionnaire	des	
termes	du	blason.	Gouda:	G.	B.	van	Goor	Zonen,	1884-1887,	Planche	V	(hors-texte),	53;	MOYA,	Salvador	
de.	Simbologia	Heráldica.	São	Paulo:	Biblioteca	Genealógica	Latina,	1961,	p.	476).	O	leão	de	São	Marcos	
era	o	símbolo	tradicional	da	Sereníssima	República	de	Veneza	e	continua	a	sê-lo	da	cidade	e	da	província	
de	Veneza.		
295	 Ver,	 a	 respeito:	 SANTOS,	 A.	 A.	 dos;	 Silva,	 Deborah	 Azevedo	 da.	Os	 sonhos	 na	 Bíblia.	 In:	 COSTA,	
Ricardo	da	 (org.);	Os	Sonhos	na	História.	1.	ed.	Alicante	/	Madrid:	e-Editorial	 IVITRA	Poliglota.	Estudis,	
Edicions	i	Traduccions	/	Atenea,	2014,	p.	22-33.	Disponível	em:		
https://www.ricardocosta.com/sites/default/files/livros/pdf/ossonhosnahistoria_1.pdf.	 –	 acesso	 a	
10/mai/2016;	BETTENCOURT,	D.	Estevão.	“Os	sonhos	na	Bíblia”.	Revista	Pergunte	e	Responderemos,	no.	
475.	Rio	de	Janeiro,	2001,	p.	567ss;	KELSEY,	Morton	T.	Deus,	sonhos	e	revelação	–	 interpretação	cristã	
dos	sonhos.	São	Paulo:	Paulus,	1996;	VIGOUROUX,	Fulcran.	Dictionnaire	de	 la	Bible.	Paris:	 Letouzey	et	
Ané,	 Éditeurs,	 1911.	 Fasc.	 XXXVII.	 Verbete	 “Songe”.	 Especificamente	 sobre	 o	 papel	 simbólico	 dos	
sonhos,	ver:	CHEVALIER,	 Jean;	GHEERBRANT,	Alain.	Dizionario	dei	Simboli	–	miti,	 sogni,	 costumi,	gesti,	
forme,	figure,	colori,	numeri.	Milão:	Rizzoli	Libri,	1986.	Verbete	“Sogno”;	Enciclopedia	Universal	Ilustrada	
Europeo-Americana.	Verbete	“Sueño”.	Sobre	o	papel	dos	sonhos	na	História,	ver:	COSTA,	Ricardo	da.	As	
Projeções	Oníricas	na	História.	 In:	Ricardo	da	Costa.	(Org.).	Os	Sonhos	na	História.	p.	13-21;	Disponível	
em:	 https://www.ricardocosta.com/sites/default/files/livros/pdf/ossonhosnahistoria_1.pdf.	 –	 acesso	 a	
10/mai/2016.	Ver	ainda	COSTA,	Ricardo	da.	Os	sonhos	e	a	História:	Lo	somni	 (1399)	de	Bernat	Metge.	
Revista	de	lenguas	y	literaturas	catalana,	gallega	y	vasca,	v.	XVII,	p.	15-30,	2012.	Disponível	em:		
https://www.ricardocosta.com/sites/default/files/livros/pdf/ossonhosnahistoria_1.pdf.	 –	 acesso	 a	
10/mai/2016;	 LE	 GOFF,	 Jacques.	 L´Imaginaire	 Médiéval,	 in:	 Un	 autre	 Moyen	 Âge.	 Paris:	 Éditions	
Gallimard,	2006.		
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entender	que	 tinha	especial	 interesse	na	pessoa	de	Curial.	Na	 resposta	de	Guelfa	ao	

irmão,	mais	uma	vez	 retorna,	à	maneira	de	 leitmotiv	 ou	 leitwort,	 a	 figura	 sinistra	da	

inveja:	

	

Guelfa	olhou	para	a	abadessa,	pois	viu	que	seu	sonho	era	o	mesmo	que	ela	
tivera,	e	teve	a	certeza	de	que	Curial	era	o	vencedor.	Então	disse:	“–	Senhor,	
meu	 irmão,	 hoje	 em	 dia	 são	 tantos	 os	 homens	 que,	 por	 inveja	 ou	 outra	
coisa,	 levantam	 calúnias	 contra	 as	 damas,	 que	 não	 se	 pode	 contar;	 e	 se	
esses	 acusaram	 injustamente	 aquela	 senhora,	 não	 espereis	 senão	 boas	
novas,	porque	Deus	é	justo	e	não	permite	que	a	vara	dos	pecadores	esteja	
muito	tempo	sobre	a	sorte	do	justo,	para	que	o	justo	não	estenda	a	sua	mão	
sobre	coisas	ilícitas.	Assim,	deixai-os	estar;	eu	desejaria	estar	bem	curada.	Se	
Deus	assim	o	quer,	que	vençam	os	leões	do	sonho	da	abadessa”.296	

	

Poucos	 dias	 depois,	 chegou	 a	 Guelfa	 carta	 de	Melchior	 de	 Pandó,	 na	 qual	 o	

missivista	relatava	como	tinha	ocorrido	o	combate	e	falava	da	admiração	geral	que	o	

valoroso	Curial	despertara	na	Alemanha,	assim	como	das	homenagens	que	recebera.	

Sempre	 prudente	 e	 assisado,	 Melchior	 silenciou	 os	 pormenores	 que	 pudessem	

despertar	os	 ciúmes	e	preocupações	de	Guelfa.	Omitiu,	 pois,	 a	oferta	de	 casamento	

feita	pelo	pai	de	Láquesis	e,	sobretudo,	as	vacilações	perigosas	de	Curial.	

	

Outro	 mensageiro,	 entretanto,	 chegou	 alguns	 dias	 após	 e	 relatou	 tudo	 ao	

marquês,	 desdobrando-se	 em	elogios	 a	Curial,	 sem	ocultar	 a	 oferta	que	o	duque	da	

Baviera	 fizera	a	Curial,	 da	mão	de	 sua	 filha	e	de	metade	de	 suas	 terras.	O	marquês,	

sem	se	dar	conta	de	quanto	isso	afetava	a	irmã,	quis	que	o	mensageiro	tudo	repetisse	

diante	dela.	

	

Guelfa	ouviu	em	silêncio,	mas	a	 semente	da	dúvida,	 lançada	em	seu	espírito,	

logo	germinou.	A	partir	daí,	ela	sempre	desconfiou	de	Curial.	Desenvolveu,	em	relação	

a	ele,	um	sentimento	de	ciúmes	que,	como	se	verá	no	decorrer	da	novela,	se	acentuou	

																																																													
296	 [La	Güelfa,	 girant	 lo	 cap	 vers	 la	 abadessa,	 viu	que	 lo	 somni	 concordava	 ab	 lo	que	ella	 havia	 fet,	 e	
tengué’s	per	dit	en	tot	cas	que	Curial	ere	vencedor.	E	dix:	—Senyor	germà,	tants	són	vuy	los	hòmens	qui,	
per	enveja	e	en	altra	manera,	 lleven	 infàmies	a	 les	dones,	que	no	 ·ls	poria	hom	comptar;	e	si	aquests	
injustament	acusaven	aquella	senyora,	no	·n	sperets	sinó	bona	nova,	car	Déus	és	just	e	no	permet	que	
longament	stiga	la	verga	del	pecador	sobre	la	sort	del	just,	per	ço	que	lo	just	no	stena	les	mans	a	coses	
il·lícites;	e	axí,	lexats-los	estar;	voldria	yo	ésser	ben	guarida,	e	si	·s	vol	vencessen	los	leons	del	somni	de	
la	abadessa.]	(f.31-f.31v)	
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com	 o	 tempo	 e	 chegou	 ao	 paroxismo	 de	 quase	 odiar	 aquele	 que,	 entretanto,	 não	

podia	deixar	de	amar	de	todo	o	coração.	

	

Guelfa	nada	comentou	diante	do	mensageiro	e	de	seu	irmão,	mas	depois	que	

se	viu	a	sós	com	a	amiga	abadessa,	teve	um	longo	desabafo,	no	qual	manifestou	toda	a	

sua	tristeza.	É	um	discurso	longo,	no	qual	não	ocultou	seu	despeito	e	até	mesmo	uma	

ponta	de	inveja	em	relação	a	Láquesis,	que	já	via	como	rival	perigosa,	a	lhe	disputar	o	

coração	 de	 Curial,	 sobre	 o	 qual	 até	 então	 exercera	 ela	 mesma	 o	 total	 e	 exclusivo	

domínio:	

	

Quando	a	abadessa	e	Guelfa	ficaram	a	sós,	sem	as	outras,	Guelfa	começou	a	
dizer:	 “–	 Ah,	minha	mãe,	 estou	morta!	 Certamente	 eu	 não	 verei	 o	 dia	 de	
amanhã!	Ah,	homem	mau!	Para	quem	eu	te	fiz?	Com	certeza	Láquesis	não	
merece	que	eu	tenha	feito	esse	cavaleiro	para	que	ela	o	 levasse!	Ah,	vida!	
Por	que	continuas	comigo?	Desampara-me,	te	rogo,	para	que	eu	não	escute	
a	 outra	 dor	 que	me	 espera	 depois	 do	 que	 ouvi	 hoje.	 Ah,	 Láquesis,	minha	
irmã!	Por	que	te	interessaste	pelo	que	é	meu,	e	de	tão	longe	me	roubaste	a	
vida?	 Eu,	 desventurada	 que	 sou,	 socorri	 a	 tua	 irmã	 que	 esperava	 ser	
queimada,	 e	 tu,	 em	 paga,	 me	 mataste!	 Ah,	 por	 ter	 feito	 sempre	 o	 bem	
recebi	o	mal!	Ah,	Cloto!	Por	que	não	me	devolves	o	que	te	emprestei,	isto	é,	
o	meu	 Curial?	 Eu	 não	 tinha	 joia	mais	 preciosa	 para	 te	 enviar,	 joia	 que	 te	
valeu	a	ti	contra	o	fogo	que	te	teria	queimado,	e	tu	a	furtaste	e	deste	à	tua	
irmã.	Fizeste	um	bom	negócio	com	o	que	nada	te	custou!	Ah,	Medeia	nobre	
e	 valorosa!	 Agora	 te	 quero	 bem,	 pois	 soubeste	 te	 salvar	 diante	 da	 falsa	
Creúsa,	acendendo	o	fogo	que	a	queimou297.	Mas	eu,	para	apagar	o	fogo	de	
outra,	acendi	o	meu,	no	qual	certamente	morrerei.	Mas	por	que	eu	desejo	
mal	a	Láquesis?	Qual	donzela	que	tenha	sentimento	não	se	interessaria	por	
Curial,	vendo-o	na	posição	em	que	eu	o	coloquei?298	

																																																													
297	 Trata-se	de	 referência	 ao	mito	helênico	de	 Jasão	e	 seus	 argonautas,	 em	busca	do	 Tosão	de	Ouro.	
Medeia	e	Creúsa	foram	duas	mulheres	rivais	no	amor	do	herói.	Medeia,	conhecedora	de	artes	mágicas,	
ajudou	 Jasão	 a	 atingir	 seus	 objetivos	 e	 com	 ele	 chegou	 a	 se	 casar,	 mas	 depois	 de	 algum	 tempo	 foi	
repudiada	pelo	herói,	que	preferiu	desposar	Creúsa,	princesa	de	Corinto.	Para	vingar-se,	Medeia	enviou	
a	 Creúsa	 uma	 túnica	 e	 um	 diadema	 envenenados.	 Quando	 vestiu	 a	 túnica	 e	 colocou	 o	 diadema	 que	
Medeia	 lhe	 oferecera,	 viu-se	 abrasada	 de	 um	 fogo	 devorador	 que	 a	 consumiu	 por	 inteiro.	 Ver,	 a	
respeito,	 AUGÉ,	 Claude;	 AUGÉ,	 Paul	 (orgs.)	 Nouveau	 Petit	 Larousse	 Illustré.	 Paris:	 Libraire	 Larousse,	
1951,	verbete	“Medée”.	
298	[Mas,	com	la	abadessa	e	la	Güelfa	romanguessen,	fetes	les	altres	apartar,	la	Güelfa	començà	a	dir:	—
A,	mare	mia,	morta	 són!	 Certes,	 yo	 no	 veuré	 lo	 jorn	 següent.	 A,	mal	 home!	 ¿E	 per	 a	 qui	 t’é	 yo	 fet?	
Certes,	Làquesis	no	m’avia	merescut	que	yo	fes	aquest	cavaller	per	a	que	ella	·l	se’n	portàs.	A,	vida!	¿E	
per	què	estàs	pus	 ab	mi?	Desempara’m,	 yo	 te’n	prech,	 e	no	oja	 yo	 la	 altra	dolor	que	esper	 aprés	de	
aquesta	que	huy	he	oÿda.	A,	 Làquesis,	 germana	mia!	¿E	per	què	 t’altist	de	ço	del	meu,	e	de	 tan	 luny	
m’as	robada	la	mia	vida?	Yo,	desaventurada,	tramís	socors	a	la	tua	sor,	la	qual	sperava	ésser	cremada,	e	
tu,	per	guardó,	has	morta	a	mi.	Ay,	que	per	 fer	bé	tots	temps	haguí	mal!	Ay,	Cloto!	¿E	per	què	no	 ·m	
tornes	ço	que	t’he	prestat,	ço	és,	lo	meu	Curial?	No	tenia	pus	preciós	joyell	que	·t	trametés.	Aquest	ha	
valgut	a	tu	contra	·l	foch	que	t’haguera	cremada,	e	tu	has-lo’m	furtat	e	donat	a	la	tua	sor.	¡Bon	mercat	li	
has	fet	de	ço	que	no	·t	costava	res!	A,	Medea	noble	e	valerosa!	Ara	·t	vull	bé,	que	·t	sabist	toldre	davant	
la	falsa	Creusa,	sabent	encendre	lo	foch	que	la	cremà;	mas	yo,	per	apagar	lo	foch	d’altri,	é	encès	lo	meu,	
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A	abadessa,	na	tentativa	de	acalmá-la,	argumentou	que	a	oferta	do	duque	fora	

sem	 dúvida	 feita,	 mas	 Curial	 não	 a	 tinha	 aceitado.	 Guelfa,	 entretanto,	 não	 se	

convencia,	pois	respondeu	à	confidente:		

	

–	(...)	e	pensais	vós	que	Láquesis	não	tem	olhos	e	não	viu	em	Curial	o	que	eu	
vi?	Ademais,	quem	seria	louco	de	recusar	um	partido	tão	nobre	e	vantajoso	
como	 ter	 Láquesis	 como	mulher,	 trazendo	 consigo	 todo	 o	 ducado	 de	 seu	
pai?	Ah,	como	sou	miserável!”	–	repetia	Guelfa	–	“melhor	seria	que	Láquesis	
tivesse	iniciado	o	que	eu	fiz,	e	que	fosse	seu!”.299	

	

Alguns	 dias	 depois,	 Melchior	 de	 Pandó	 chegou	 a	 Montferrat.	 Interrogou-o	

Guelfa,	 sem	 rebuços,	 se	 Láquesis	 era	 realmente	 bela	 e	 se	 já	 tinha	 ocorrido	 o	

casamento	dela	 com	Curial.	O	 cauteloso	 conselheiro	 compreendeu	 imediatamente	o	

estado	de	espírito	de	Guelfa,	que	já	tinha	sido	 informada	de	que	algo	ocorrera	entre	

Láquesis	 e	 Curial	 e	 se	 mostrava,	 explicavelmente,	 magoada	 e	 despeitada,	 por	

considerar	 Curial,	 acima	 de	 tudo,	 um	 ingrato.	 Com	 tacto,	 Melchior	 procurou	

tranquilizar	Guelfa;	respondeu	que	Láquesis	era	realmente	de	grande	beleza	e	que	seu	

pai	 a	 oferecera	 a	 Curial,	mas	 este	 em	 nenhum	momento	 havia	 sequer	 pensado	 em	

aceitá-la.	 Acrescentou	 que	 na	 própria	 corte	 imperial	 outros	 grandes	 senhores	 se	

opunham	a	tal	projeto	de	casamento,	o	qual	já	estava,	aliás,	há	tempos	esquecido.		

	

Guelfa,	entretanto,	atormentada	pelos	ciúmes,	não	pareceu	muito	convencida	

com	a	resposta	de	Melchior,	e	ainda	insistiu	no	temor	de	que	Láquesis	“com	seus	laços	

o	prenda	outra	vez	e	o	faça	voltar”;300	categórico,	Melchior	enfatizou	que	o	corpo	de	

Curial	“estava	distante	dela	mais	de	oitenta	léguas,	mas	o	coração	nunca	se	aproximou	

a	menos	de	mil	léguas”.301	

	
																																																																																																																																																																																			

en	 lo	 qual	 morré	 certament.	 Mas	 ¿per	 què	 desige	 yo	 mal	 per	 a	 Làquesis?	 ¿Qual	 és	 la	 donzella	 que	
sentiment	hage	que	de	Curial	no	s’altàs,	veent-lo	en	lo	punt	que	yo	l’he	mès?]	(f.33)	
299	 [¿e	pensats	vós	que	Làquesis	no	hage	hulls,	e	no	veja	en	Curial	ço	que	yo	hi	he	vist?	E,	més	avant,	
d’altra	part,	¿qual	orat	seria	que	tan	noble	e	tan	avantajós	partit	rebujàs	com	haver	Làquesis	per	muller,	
la	 qual	 ab	 si	 aporta	 tot	 lo	 ducat	 de	 son	 pare?	 Ay,	 mesquina	 yo!	 —replicà	 la	 Güelfa—.	 ¡E	 hagués-li	
Làquesis	fet	lo	principi	que	yo	li	he	fet,	e	fos	seu!]	(f.33-f.33v)	
300	[ab	los	seus	llaços,	lo	prenga	altra	volta	e	·l	faça	tornar	del	camí]	(f.34)	
301	 [era	 luny	d’ella	més	de	huytanta	 legües,	mas	 lo	cor	nulls	 temps	s’i	acostà	ab	tornes	de	mil	 legües.]	
(f.34)	
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Receoso	 dos	 ciúmes	 de	 Guelfa,	 Melchior	 escreveu	 imediatamente	 a	 Curial,	

“rogando-lhe	 que	 não	 vestisse	 mais	 os	 gibões	 feitos	 do	 vestido	 de	 Láquesis,	 nem	

dormisse	 no	 leito	 que	 ela	 dera,	 pois	Guelfa	 ficaria	muitíssimo	 contrariada”.302	 Curial	

obedeceu,	 desfazendo-se	 dos	 gibões	 e	 viajando	 a	 toda	 pressa	 até	Montferrat.	Mas,	

como	se	verá	pelo	desenrolar	da	novela,	conservou	consigo	outros	presentes,	inclusive	

roupas,	que	havia	recebido	da	princesa	alemã.	

	

1.4.	Na	volta	a	Montferrat,	novas	articulações	dos	invejosos	

	

A	 chegada	de	Curial	 a	Montferrat	 foi	 celebrada,	por	desejo	do	marquês,	 com	

pomposas	 festividades,	 tendo	 como	 atração	 principal	 um	 grande	 torneio.	 O	 relato	

dessas	festividades,	extensamente	descrito	na	novela,	deve	ter	seus	pormenores	aqui	

elencados,	 não	 só	 porque	 teve	 grande	 importância	 no	 desenrolar	 da	 trama,	 mas	

também	 porque,	 pode-se	 dizer,	 essas	 festividades	 foram	 marcadas	 pela	 presença	

multiforme	e	multifária	da	 inveja,	que	se	manifestou	em	todos	os	personagens,	 sem	

excluir	Curial	e	o	próprio	marquês.	

	

Como	convidado	principal	do	torneio	compareceu	um	rico	e	poderoso	cavaleiro	

napolitano,	de	grande	valor	nas	armas,	 ilustre	pelo	berço	e	pela	fama	de	seus	feitos.	

Chamava-se	Boca	de	Far.	Vinha	“muito	bem	montado,	ricamente	adornado,	com	uma	

notável	companhia”.303	O	texto	da	novela	logo	a	seguir	a	essas	palavras	esclarece	com	

que	 intenção	viera	ele,	e	por	 indústria	de	quem:	“...	e	que	viera	ao	torneio	mais	por	

amor	a	Guelfa	do	que	pela	festa,	pois	pensava	tê-la	como	mulher	graças	à	negociação	

dos	dois	anciãos”.304	

	

Vê-se,	por	essa	referência,	que	enquanto	Curial	lutava	e	brilhava	por	seu	valor	

na	 Alemanha,	 seus	 dois	 inimigos	 invejosos,	 Ansaldo	 e	 Ambrósio,	 na	 corte	 de	
																																																													

302	[pregant-lo	que	no	vestís	los	jupons	de	la	roba	de	Làquesis,	ne	dormís	en	lo	llit	que	ella	li	havia	donat,	
sinó	que	fos	cert	que	la	Güelfa	hi	trobaria	tant	enuig	que	seria	molt.]	(f.34v)	
303	[molt	ben	muntat	e	ricament	aparellat	e	ab	notable	companyia]	(f.34v)	Em	Boca	de	Far,	assim	como	
em	vários	outros	personagens	citados	na	novela,	Abel	Soler	conseguiu	identificar	pessoas	que	tiveram,	
direta	ou	indiretamente,	relações	com	Enyego	D´Àvalos.	A	nomenclatura	dos	personagens	foi	de	grande	
importância	para	a	identificação	do	autor.		
304	[lo	qual	era	vengut	al	torneig	més	per	amor	de	la	Güelfa	que	de	la	festa,	cuydant-la	haver	per	muller,	
tractant	los	dos	ancians.]	(f.34v)	
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Montferrat	 haviam	 continuado	 a	 tecer	 sua	 trama,	 sempre	 com	 vistas	 a	 afastá-lo	 de	

Guelfa.	Foi	por	negociação	dos	dois	que	Boca	de	Far	–	um	rival	à	altura	de	Curial,	pela	

força	 e	 coragem,	 e	 muito	 superior	 a	 ele,	 pelo	 nascimento	 e	 pela	 riqueza	 –	 viera	 a	

Montferrat,	atraído	pela	beleza	e	pela	fortuna	da	viúva	duquesa	de	Milão.	

	

De	 fato,	 de	 todos	 os	 pontos	 de	 vista	 Boca	 de	 Far	 seria	 um	excelente	 partido	

para	 a	 mão	 da	 jovem	 viúva:	 sem	 dúvida,	 constituía	 um	 rival	 de	 grande	 peso,	 que,	

pensavam	os	dois	 invejosos,	 facilmente	suplantaria	Curial.	Durante	a	ausência	deste,	

os	 dois	 invejosos	 cavaleiros	 não	 tinham	 ficado	 ociosos,	 mas	 aproveitaram	 o	 tempo	

para	erguerem	um	obstáculo	que	 julgavam	 intransponível	 ao	amor	que	Guelfa	 tinha	

pelo	seu	protegido.		

	

Não	 contentes	 com	 isso,	 os	 dois	 intrigantes,	 às	 ocultas,	 tinham	 insuflado	 o	

orgulho	 e	 a	 rivalidade	 de	 Boca	 de	 Far	 em	 relação	 a	 Curial,	 como	 se	 evidenciará	 na	

continuação	do	relato.	E,	ao	que	parece,	também	habilmente	conseguiram	despertar	

no	próprio	marquês	um	 sentimento	mesquinho	que	 até	 então	não	 se	manifestara	 e	

que,	depois	disso,	 também	não	 reapareceria:	o	 sentimento	de	despeito	pela	notória	

superioridade	 de	 Curial,	 por	 seu	 valor	 como	 cavaleiro,	 superioridade	 essa	 que,	 pela	

primeira	e	única	vez,	pareceu	 incomodá-lo.	Curial	 também,	espicaçado	por	 isso,	 teve	

algumas	atitudes	menos	respeitosas	em	relação	ao	marquês,	e	de	tudo	isso	produziu-

se	uma	situação	extremamente	desagradável	que	acabou	por	ter	um	desfecho	trágico,	

como	se	verá	a	seguir.	Por	trás	de	todo	esse	 imbroglio,	envenenando	tudo,	nota-se	a	

atuação	cavilosa	e	malevolente	dos	dois	cavaleiros	invejosos.	

	

Para	se	aquilatar	o	alcance	dessa	atuação,	há	que	examinar	em	pormenor	como	

se	 passaram	 os	 fatos.	 Logo	 no	 início	 do	 torneio,	 o	 marquês	 fez	 um	 comentário	

imprudente	em	que	deixou	entrever	que	estava	um	tanto	desagradado	com	Curial:	

	

O	marquês	era	um	cavaleiro	belo	e	corajoso,	muitíssimo	valente	e,	naquele	
dia	 e	 lugar,	 encontrava-se	 num	 momento	 muito	 aprazível	 e	 pensava	 que	
poderia	 falar	 à	 vontade;	 então	 ousou	 proferir	 palavras	 não	 tão	 discretas	
como	 as	 que	 são	 adequadas	 e	 condizentes	 a	 tal	 senhor,	 e	 disse:	 “–	 Eu	
preferiria	que	Curial	estivesse	no	outro	bando,	pois	 juro,	pela	senhora	que	
eu	amo,	que	eu	lhe	faria	entender	neste	torneio,	em	um	combate	corpo-a-
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corpo,	que	ele	não	é	amado	por	uma	senhora	tão	bela	quanto	a	minha,	nem	
é	tão	leal	como	eu	sou”.305	

	

De	 acordo	 com	 os	 costumes	 cavalheirescos	 do	 tempo,306	 sustentar	 que	 sua	

dama	era	mais	 bela	 que	 a	 do	outro	 cavaleiro	 era	 a	 forma	de	desafiar	 o	 outro	 a	 um	

combate.	 Nenhum	 cavaleiro	 podia	 ouvir	 alguém	 desmerecer	 a	 própria	 dama	 sem	

sentir-se	imediatamente	obrigado	a	defendê-la	de	armas	na	mão,	sob	pena	de,	não	o	

fazendo,	perder	ao	mesmo	tempo	o	amor	da	dama	e	a	própria	honra.	Aos	que	ouviram	

o	 imprudente	 comentário	 do	 marquês,	 este	 não	 pode	 ter	 deixado	 de	 parecer	

interpretável	como	sendo	um	verdadeiro	desafio	a	Curial.	

	

A	 afirmação	 do	 marquês,	 entretanto,	 além	 de	 imprudente	 era	 também	

despropositada.	De	forma	alguma	o	marquês	poderia	ter,	em	relação	a	Curial,	que	era	

seu	homem	e	seu	vassalo,	 tal	atitude,	que	revela	despeito	e	que	somente	se	explica	

por	 uma	 insistente	 atuação	 dos	 dois	 invejosos,	 no	 sentido	 de	 indispor	 Curial	 em	

relação	a	seu	senhor.	

	

Espicaçado	em	seu	amor-próprio	e	desejoso	de	mostrar	que	seu	valor	não	era	

inferior	ao	de	Curial,	o	marquês,	no	 torneio,	 investiu	contra	alguns	adversários,	 com	

grande	 e	 desmedida	 fúria,	 o	 que	 fez	 Curial	 comentar,	 em	 voz	 alta:	 “O	 marquês	 é	

certamente	 um	 cavaleiro	 muito	 valoroso,	 mas	 o	 que	 faz	 agora	 mais	 parece	 uma	

batalha	mortal	do	que	um	torneio!”.307	Até	esse	momento,	aparentemente,	Curial	não	

se	tinha	dado	conta	de	que	o	marquês	tinha,	em	relação	a	ele,	alguma	má	disposição.	

	

Ocorreu	então	que	um	gentil-homem	da	corte	se	aproximou	e	contou	a	Curial	

as	palavras	que	o	marquês	proferira	pouco	antes	a	seu	respeito.	A	intriga	surtiu	efeito,	

pois	Curial,	 “inflamado	pela	 ira,	 se	alterou	completamente,	mas	não	disse	nada	para	

																																																													
305	[Era	lo	marquès	bell	cavaller	assats,	e	molt	valent	de	la	persona,	e	trobant-se	molt	delitós	e	en	bon	
punt,	cuydant	parlar	secret,	assajà	de	dir	paraules	no	tan	discretes	com	de	tal	senyor,	en	tal	jorn	e	en	tal	
loch,	se	pertanyien,	ço	és:	—Yo	voldria	que	Curial	fos	de	la	altra	part,	car	yo	jur,	per	la	senyora	que	yo	
am,	que	yo	 li	 faria	conèxer,	de	mon	cors	contra	·l	seu,	en	aquest	torneig,	que	ell	no	és	amorós	de	tan	
bella	senyora	com	yo,	ne	li	és	tan	leal	com	yo	són	a	la	mia.]	(f.34v)	
306	Note-se	que,	aqui,	se	está	tratando	mais	do	tempo	em	que	a	novela	foi	escrita	(meados	do	século	XV)	
do	que	do	tempo	histórico	em	que	se	situa	a	trama	da	novela,	ou	seja,	o	final	do	século	XIII.	
307	 [—Certes,	 lo	marquès	és	molt	 valerós	 cavaller,	mas	 ço	que	ara	 fa,	més	 sab	a	mortal	 batalla	que	a	
torneig.]	(f.35)	
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não	 se	 confundir	 em	 seus	 feitos,	 embora	 tenha	 pensado	 que	 o	marquês,	 de	 acordo	

com	o	que	dissera,	provavelmente	o	louvara	por	ódio”.308	

	

Vê-se,	 assim,	 que	 a	 intriga,	 insuflada	 e	 alimentada	 pela	 inveja,	 fora	 bem	

sucedida.	 Conseguira	 lançar	 um	 contra	 o	 outro	os	 dois	 personagens	que,	 em	 toda	 a	

novela,	sempre	tiveram	atitude	nobre	e	cavalheiresca,	de	suprema	elegância.	Fizera	o	

marquês	esquecer	 seu	dever	de	 suserano	e	Curial	 esquecer	 seu	dever	de	 vassalo.	O	

pacto	 feudal,	 o	 mais	 poderoso	 elemento	 de	 ligação	 da	 tessitura	 social	 da	 nobreza,	

estava	seriamente	ameaçado.	Atingido	pelo	veneno	da	intriga,	da	rivalidade,	da	inveja,	

ele	perigava.	

	

Animado	 com	 seu	 sucesso,	 o	marquês	 teve,	 ainda,	 a	 infelicidade	 de	 dirigir	 a	

Curial	uma	apóstrofe	irônica	que,	no	contexto	psicológico	em	que	foi	feita,	não	podia	

senão	ser	entendida	como	um	desafio	direto:	

	

O	marquês,	dirigindo-se	às	arquibancadas	e	fazendo	muitas	maravilhas,	feria	
tão	 fortemente	 com	 sua	 espada	 que,	 por	 onde	 passava,	 encontrava	 o	
caminho	aberto.	Ao	se	aproximar	de	onde	estava	Curial,	lhe	disse:	“–	Curial,	
nós	 que	 não	 estivemos	 na	 Alemanha,	 não	 sabemos	 justar	 com	 as	 armas,	
nem	 ferir	 com	 a	 lança	 ou	 a	 espada.	 Por	 isso,	 tende	 paciência,	 se	 não	
procedermos	 tão	 bem	 como	 vós	 e	 os	 que	 estão	 mais	 acostumados	 com	
isso”.309	

	

Entra,	então,	em	cena	Boca	de	Far,	igualmente	desejoso	de	mostrar	seu	valor,	e	

investe	contra	o	marquês,	derrubando-o	do	cavalo:	

	

Entretanto,	Boca	de	Far,	com	seu	cavalo	chamado	Saladino	–	o	mais	altivo,	
forte	e	o	melhor	de	todos	no	torneio	–	que	procurara	o	marquês	por	muito	
tempo	no	 torneio	e	não	o	encontrara,	nesse	exato	momento	 foi	até	perto	
das	 arquibancadas	 e	 viu	 o	 marquês	 que,	 após	 conversar	 com	 Curial	
esporeava	seu	cavalo	para,	com	uma	 lança	na	mão,	 ferir	um	cavaleiro.	Por	
isso,	Boca	de	Far	intrometeu-se	e	golpeou	o	marquês	tão	violentamente	no	
centro	do	escudo	que	o	 jogou	tão	 longe	da	sela	quanto	o	comprimento	de	
sua	 lança,	 e	 isso	diante	de	Andreia,	 sua	mulher,	Guelfa,	 sua	 irmã,	Curial	 e	

																																																													
308	[encès	de	ira,	tot	se	cambià,	e	no	respòs	per	no	barrejar	sos	fets;	mas	pensà	que	lo	marquès,	si	tot	lo	
festejava,	lo	devia	haver	per	odiós	segons	ço	qu·	avia	dit.]	(f.35)	
309	[Ladonchs	lo	marquès,	venint	vers	les	loges,	faent	moltes	maravelles	de	sa	persona,	ab	la	spasa	feria	
tan	fort	que	per	qualsevol	loch	que	ell	passava	trobava	camí	ubert.	E,	com	s’acostàs	vers	aquella	part	on	
Curial	era,	dix:	—Curial,	nosaltres,	qui	no	som	stats	en	Alamanya,	no	sabem	fer	armes	ne	sabem	ferir	de	
lança	ne	d’espasa;	e	axí,	prestats	paciència	si	no	ho	fem	tan	bé	com	vós	e	los	altres	qui	més	ho	havets	
usat.]	(f.35)	
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todos	 nas	 arquibancadas,	 além	 de	 muitos	 outros,	 o	 que	 fez	 com	 que	
houvesse	uma	grande	gritaria	e	agitação	nas	arquibancadas,	e	 isso	foi	uma	
grande	maravilha.310	

	

Humilhado,	o	marquês	conseguiu,	a	duras	penas	e	ajudado	pelos	seus	homens,	

novamente	subir	à	sela	e	voltou	ao	torneio,	procurando	a	todo	custo	tirar	desforra	de	

Boca	de	Far:	

	

O	marquês,	inflamado	por	uma	raivosa	ira,	chegou	e	feriu-o	com	a	lança	no	
meio	 de	 seu	 escudo,	mas	 não	 o	 derrubou	 da	 sela,	 pelo	 contrário,	 acabou	
partindo	 sua	 lança	 em	 pedaços.	 Boca	 de	 Far,	 que	 conhecia	 o	 marquês,	
esporeou	 seu	 cavalo,	 se	 aproximou	 dele	 e,	 entre	 os	 seus,	 deu-lhe	 com	 a	
espada	um	golpe	tão	 forte	na	cabeça	que	o	marquês,	 inclinando	a	cabeça,	
abraçou	o	pescoço	de	seu	cavalo,	pois	pensou	que	iria	cair.311	

	

Mais	 uma	 vez,	 Boca	 de	 Far,	 que	 era	 realmente	 ótimo	 cavaleiro	 e	 estava	

montado	no	excelente	Saladino,	atingia	vitoriosamente	o	marquês	e	o	teria	subjugado	

se	 não	 interviesse	 “um	 cavaleiro	 catalão	 muito	 forte	 e	 que	 cavalgava	 um	 cavalo	

robusto	e	muito	valente”,312	o	qual	abalroou	Boca	de	Far	com	o	peito	de	seu	cavalo,	de	

modo	tão	violento	que	os	dois	caíram	ao	solo.		

	

Ergueram-se	 e	 continuaram	 a	 combater	 a	 pé,	 com	 visível	 superioridade	 do	

catalão,	diante	do	qual	Boca	de	Far	 já	parecia	cansado	e	enfraquecido,	mas	nem	por	

isso	deixava	de	lutar.	O	marquês,	entretanto,	tomara	posse	do	cavalo	de	Boca	de	Far	e	

o	levou,	à	maneira	de	troféu,	até	Curial,	ao	qual	o	ofereceu.	Na	verdade,	não	era	bem	

pelo	 seu	 mérito	 que	 Boca	 de	 Far	 fora	 derrubado	 da	 sela,	 mas	 graças	 ao	 catalão.	

																																																													
310	[En	aquest	mateix	punt,	Boca	de	Far,	ab	lo	seu	cavall	apellat	Saladí,	lo	qual	era	lo	pus	sobrer,	pus	fort	
e	millor	que	altre	algú	que	fos	en	lo	torneig,	com	hagués	cercat	lo	marquès	longament	per	lo	torneig	e	
no	l’hagués	encara	trobat,	vench	a	les	loges	e	viu	que,	lexat	lo	parlament,	ab	una	lança	en	la	mà	brocava	
lo	cavall	per	ferir	un	cavaller.	Mas	Boca	de	Far,	metent-se	en	mig,	encontrà	 lo	marquès	axí	asprament	
per	mig	l’escut	que	·l	tragué	de	la	sella,	e	·l	llançà	del	cavall	tan	luny	com	la	lança	havia	de	lonch,	veent	
açò	l’Andrea,	sa	muller,	e	la	Güelfa,	sa	sor,	e	Curial,	e	tota	la	gent	de	les	loges	e	molts	altres.	De	què	·s	
mes	tan	gran	crit	e	tanta	remor	en	les	loges	que	açò	fonch	una	gran	maravella.]	(f.35)	
311	[Lo	marquès,	ab	molt	gran	afany,	ajudat	dels	seus	muntà	a	cavall,	e,	mesclant-se	per	lo	torneig,	pres	
una	molt	grossa	lança,	e	tant	cercà	amunt	e	avall	que	ell	trobà	Boca	de	Far,	qui	ab	gran	afany	se	defenia	
dels	cavallers	de	casa	del	marquès	qui	·l	volien	apresonar.	Mas	lo	marquès,	encès	de	rabiosa	ira,	vench	e	
ferí’l	de	la	lança	per	mig	l’escut,	emperò	de	la	sella	no	·l	mudà,	ans	volà	la	lança	tota	en	peces.	Boca	de	
Far,	qui	conegué	lo	marquès,	ferint	dels	sperons	s’acostà	a	ell,	e	en	mig	dels	seus	li	donà	tan	gran	colp	
de	la	spasa	pel	cap,	que	lo	marquès,	enbroncant-se,	tot	abraçant	lo	coll	cuydà	caure	del	cavall.]	(f.35v)	
312	 [un	cavaller	cathalà,	 lo	qual	era	molt	forts	de	 la	persona,	e,	cavalcant	un	cavall	 forts	e	molt	valent]	
(f.35v)	
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Cegado	pela	paixão,	o	marquês,	de	ordinário	 tão	equilibrado	e	 senhor	de	 si	mesmo,	

estava	creditando	a	si	uma	vitória	que	fora	de	outro.		

	

Curial	alegrou-se	por	ter	recebido	aquele	cavalo	de	grande	valor,	mas	o	clima	

estava	pesado	e	parecia	prenunciar	mais	tempestade.	A	pedido	de	Curial,	o	marquês	

deu	 por	 concluídos	 os	 combates	 daquele	 dia	 e	 ordenou	 que	 as	 trombetas	 assim	 o	

anunciassem.	 Boca	 de	 Far	 e	 o	 catalão,	 entretanto,	 não	 obedeceram	 ao	 sinal	 e	

continuaram	engalfinhados	em	rude	combate.	Só	com	muito	esforço	foram	separados	

pelos	homens	do	marquês.		

	

Curial,	 que	 era	 o	 homenageado	 do	 torneio	 e	 em	 honra	 do	 qual	 todos	 os	

combates	tinham	sido	travados,	parece	não	ter	lutado	nesse	dia,	ou	pelo	menos	não	se	

destacou	na	luta	a	ponto	de	merecer	menção	especial	no	relato	novelesco.	O	marquês,	

entretanto,	 que	 lhe	 havia	 oferecido	 o	 cavalo	 de	 Boca	 de	 Far,	 surpreendentemente	

elogiou	de	público	a	Boca	de	Far:		

	

O	marquês	 fez	 vir	 Boca	 de	 Far	 e	 rendeu-lhe	 imensas	 honras,	 dizendo	 que	
fora	 o	melhor	 cavaleiro	 que	 estivera	 no	 torneio,	 e	 o	 que	mais	 dera	 de	 si.	
Disse	Boca	de	Far:	“–	Marquês,	vós	poderíeis	dizer	isso	se	eu	tivesse	levado	
o	vosso	cavalo,	assim	como	vós	levastes	o	meu”.	O	marquês	riu,	abraçou-o	e	
o	 festejou	muito.	 Enquanto	 isso,	 um	 grande	 jantar	 foi	 preparado,	 e	 todos	
foram	tomar	assento.313	

	

O	clima	continuava	tenso.	Curial,	“muito	irado”,	sentia	que	havia	sido	cometida	

uma	 injustiça	 contra	 o	 cavaleiro	 catalão	 que	 era,	 na	 verdade,	 o	 grande	 herói	 da	

jornada.	Aproximou-se,	então,	desse	cavaleiro	e	soube	seu	nome:	chamava-se	Dalmau	

de	Oluge.	

	

Curial	lhe	fez	uma	grande	festa,	por	tê-lo	visto	fazer	coisas	muito	bonitas	no	
torneio,	especialmente	a	investida	que	fizera	contra	Boca	de	Far	e,	como	se	
fora	 movido	 por	 uma	 grande	 cortesia,	 o	 ajudou	 a	 se	 levantar	 e	 depois	 o	

																																																													
313	[Lo	marquès	féu	venir	Boca	de	Far,	e	féu-li	grandíssima	honor,	dient	que	era	lo	millor	cavaller	qui	en	
lo	tornejament	fos	estat	e	lo	qui	més	havia	fet	de	son	cors.	Dix	Boca	de	Far:	—Marquès,	açò	poguérets	
vós	dir	si	yo	me	n’hagués	menat	vostre	cavall,	axí	com	vós	vos	en	menàs	lo	meu.	Ladonchs	lo	marquès	
ris,	e	abraçà’l	e	festejà’l	molt.	Ab	tant,	lo	gran	sopar	fonch	aparellat,	e	tothom	vench	a	seure.]	(f.36)	
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combateu	 valorosamente;	 em	 seu	 coração	 Curial	 julgou	 que	 ele	 fora	 o	
melhor	e	mais	valente	cavaleiro	do	torneio.314	

	

Desejoso	de	que	a	injustiça	fosse	reparada,	Curial	se	aproximou	do	marquês	“e	

rogou-lhe	 que	 festejasse	 muito	 aquele	 cavaleiro,	 pois	 ele	 o	 merecia	 e	 em	 breve	

poderia	 aproveitá-lo.	O	marquês	 assim	o	 fez:	 aproximou-se	 do	 cavaleiro	 catalão	 e	 o	

festejou	muito.”315	 Era	 obrigação	 do	 vassalo	 prestar	 a	 seu	 senhor	 não	 somente	 o	

concurso	do	seu	braço,	mas	também	o	do	seu	conselho.	No	sistema	feudal,	o	consilium	

era	 uma	 das	 obrigações	 que	 o	 vassalo	 tinha	 em	 relação	 ao	 seu	 senhor,	 não	 apenas	

quando	 convocado	 para	 opinar	 ou	 decidir	 sobre	 algum	 assunto,	 mas	 também	 por	

iniciativa	 própria,	 sempre	 que	 julgasse	 oportuno	manifestar	 seu	modo	de	 pensar	 ao	

suserano,	com	vistas	a	ajudá-lo	no	bom	exercício	de	suas	funções.	O	consilium	era,	na	

verdade,	 uma	 forma	 de	 serviço	 que	 o	 vassalo	 prestava	 ao	 senhor.316	 Curial,	 pois,	

procedeu	como	bom	vassalo	aconselhando	o	marquês,	e	este	tomou	com	naturalidade	

e	 pareceu	 atender	 de	 imediato	 a	 observação	 de	 Curial.	 Mas,	 como	 se	 verá	 pela	

continuação	 do	 relato,	 continuou	 a	 favorecer	 Boca	 de	 Far.	 O	 clima	 permaneceu	

carregado	e	o	mal-estar	era	difuso	no	ambiente,	durante	o	banquete	que	se	seguiu.	

	

Ao	 final	 da	 ceia,	 o	 marquês	 ofereceu	 um	 bacinete	 –	 ou	 seja,	 um	 elmo	 ou	

capacete	 –	 muito	 rico	 a	 Boca	 de	 Far,	 proclamando-o	 “o	 melhor	 e	 mais	 valente	

cavaleiro	do	torneio”.317	Consumava	assim,	e	oficializava,	a	injustiça	contra	Dalmau	de	

Oluge,	 que	 “ficou	 muito	 perturbado	 e	 disse:	 –	 Em	má	 hora	 vieram	 os	 estrangeiros	

desconhecidos”.318	

	

Curial	 igualmente	 sentiu	 a	 injustiça.	 Sentiu	 também	 que	 a	 inferferência	 que	

fizera,	 pouco	 antes,	 junto	 ao	 marquês	 e	 em	 favor	 do	 catalão	 não	 fora	 bem	 aceita.	

Somente	então	parece	ter-se	dado	conta	de	que	o	notório	favoritismo	do	marquês	em	

																																																													
314	 [Curial	 li	 féu	molt	gran	 festa,	axí	com	aquell	qui	havia	vistes	moltes	belles	coses	per	ell	 fetes	en	 lo	
torneig,	e,	senyaladament,	l’ahurt	que	havia	fet	a	Boca	de	Far,	e	com,	mogut	de	gran	cortesia,	lo	ajudà	a	
llevar,	e	puys	lo	combaté	molt	valerosament;	e	dins	son	cor	se	tengué	per	dit	aquest	ésser	lo	millor	e	pus	
valent	cavaller	que	en	lo	torneig	fos	estat.]	(f.36)	
315	[lo	pregà	que	li	fes	gran	festa,	car	bé	s’i	merexia,	e	per	temps	li	porie	profitar.	Lo	marquès	ho	féu	axí;	
per	què,	acostant-se	lo	cavaller	català,	lo	festejà	molt.]	(f.36)	
316	Ver,	a	respeito,	GANSHOF.	F.	L.	Que	é	o	Feudalismo,	p.	122.	
317	[pus	valent	e	millor	cavaller	del	torneig]	(f.36v)	
318	[se	torbà	tot,	e	dix:	—Mala	y	són	venguts	los	strangers	no	coneguts.]	(f.36v)	
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relação	a	Boca	de	Far	tinha	algo	a	ver	com	Guelfa...	e	deu-se	também	conta	de	que	o	

napolitano	era	o	grande	rival	com	o	qual	teria	que	se	haver	a	partir	daquele	momento.	

Decidiu	então	intervir,	frontalmente	contra	a	decisão	do	Marquês:	

	

Ao	 ouvir	 isso,	 Curial,	 que	 percebia	 que,	 em	 sua	 opinião,	 o	 marquês	 não	
julgava	o	prêmio	corretamente	e,	por	outro	 lado,	via	que	Boca	de	Far	não	
tirava	 os	 olhos	 de	 Guelfa	 e	 lhe	 dizia	 muitas	 palavras	 pelas	 quais	 todos	
percebiam	que	estava	enamorado,	logo	pegou	uma	espada	sua	que	lhe	fora	
dada	 pelo	 duque	 da	 Áustria	 e	 cuja	 ornamentação	 não	 poderia	 ser	
rapidamente	estimada,	e	deu-a	ao	cavaleiro	catalão,	dizendo:	“–	Ficai	 com	
esta	 espada,	 como	o	 cavaleiro	 que	melhor	 e	mais	 forte	 feriu	 os	 que	 eu	 vi	
hoje	no	torneio”.319	

	

Curial	 era,	 recorde-se,	 o	 homenageado	 do	 torneio.	 Foi	 para	 celebrar	 seu	

retorno,	depois	da	vitória	obtida	na	Alemanha,	que	este	se	realizava.	Isso	explica	que	

ele	tenha	tomado	a	liberdade	de	também	oferecer	uma	dádiva	a	um	dos	circunstantes,	

quase	se	colocando	em	condição	de	paridade	com	o	marquês,	que	era	o	anfitrião	e	o	

mais	graduado	de	todas	as	pessoas	presentes.	

	

De	qualquer	forma,	foi	ousada	e	perigosa	a	atitude	de	Curial,	porque	se	atreveu	

a	 presentear	 alguém	 que	 não	 era	 o	 escolhido	 pelo	 marquês,	 o	 que	 marcou	 sua	

oposição	 aberta	 e	 sua	 independência	 em	 relação	 ao	 marquês	 e,	 indiretamente,	

constituiu	um	desafio	ao	próprio	Boca	de	Far.	Este	ficou	profundamente	desagradado	

pela	interferência	de	Curial	e,	“movido	pela	inveja”320,	como	registrou	explicitamente	o	

texto	da	novela,	disse	em	voz	alta:	“–	Pela	minha	fé,	eu	diria	que	o	cavaleiro	feriu	bem	

com	a	sua	espada,	mas	outros	fizeram	tanto	quanto	ele,	segundo	meu	parecer”.321	

	

A	 discórdia	 estava	 a	 ponto	 de	 explodir.	 O	marquês	 impôs	 silêncio	 a	 todos	 e	

mudou	 o	 rumo	 da	 conversação.	 O	 catalão,	 porém,	 não	 se	 conteve	 e,	 algum	 tempo	

depois,	voltou	a	provocar	Boca	de	Far:		
																																																													

319	[Curial,	oynt	açò,	veent	que	lo	marquès	no	judgava	lo	pris	rahonablement,	a	sos	vijares,	e	d’altra	part	
hach	vist	que	Boca	de	Far	nulls	 temps	partia	 los	ulls	de	 la	Güelfa,	e	 li	 deya	alguns	mots	per	 los	quals	
tothom	havia	conexença	que	n’era	namorat,	 tramés	cuytadament	per	una	espasa	 sua,	 la	qual	 li	havia	
donada	 lo	 duch	 d’Ostalriche,	 lo	 guarniment	 de	 la	 qual	 no	 ·s	 fóra	 stimat	 leugerament;	 e,	 donant-la	 al	
cavaller	 cathalà,	 li	 dix:	 —Tenits	 aquesta	 spasa,	 axí	 com	 aquell	 qui	 mills	 e	 pus	 fort	 n’avets	 ferit	 que	
cavaller	que	yo	hage	vist	vuy	en	lo	torneig.]	(f.36v)	
320	[mogut	d’enveja]	(f.36v)	
321	[—Per	ma	fe,	yo	·m	tench	per	dit	que	lo	cavaller	hage	ben	ferit	de	la	sua	spasa,	emperò	d’altres	n’i	ha	
qui	han	fet	tant	com	ell,	segons	lo	meu	parer.]	(f.36v)	



227	
	

	

–	Cavaleiro,	nem	a	cobiça	pelo	vosso	bacinete,	nem	a	cobiça	por	roubar-vos	
a	pouca	honra	que	credes	ter	ganhado	me	faz	falar,	mas	sim	o	vosso	grande	
orgulho,	o	qual	eu	não	posso	suportar.	Por	isso,	digo-vos	que	o	marquês	não	
julgou	corretamente	ao	dar-vos	o	bacinete	como	prêmio,	pois	há	outros	que	
mereceram	mais	que	vós.	E	embora	nesse	caso	eu	não	faça	menção	a	mim,	
por	 ser	 cavaleiro	 de	 poucos	 feitos,	 contudo	 estaria	 disposto,	 da	 maneira	
como	 vós	 dispusésseis,	 a	 retornar	 à	 praça	 e	 mostrar-vos,	 em	 combate	
corpo-a-corpo,	que	vós	não	merecestes	o	prêmio	que	vos	foi	outorgado.322	

	

Boca	 de	 Far	 ficou	 muito	 desagradado	 com	 essas	 palavras,	 especialmente	

porque	tinham	sido	ditas	na	presença	de	Guelfa,	que	ele	em	vão	tentava	impressionar	

e	atrair.	 Julgava-se,	por	outro	 lado,	de	categoria	muito	superior	ao	catalão,	de	modo	

que	preferiu	evitar	o	confronto.	Respondeu,	pois,	a	Dalmau	de	Oluge:	

	

–	Amigo,	eu	não	desejo	agora	combatê-lo,	especialmente	por	um	caso	como	
esse,	 já	 que	 sei	 com	certeza	que	o	marquês	deu-me	o	prêmio	mais	por	 sua	
graça	do	que	por	meus	méritos,	pois	sem	dúvida	ele	o	merece	mais	que	eu.	
Mas	como	a	ele	não	pareceu	coisa	honesta	pronunciar-se	como	o	melhor,	o	
quis	encarregar	a	mim,	o	que	me	dá	mais	vergonha	que	honra.323	

	

Boca	de	Far	encontrou,	com	elegância,	essa	 forma	de	sair	de	modo	airoso	de	

uma	situação	deveras	embaraçosa.	O	catalão,	porém,	desejoso	de	levar	o	caso	adiante,	

replicou	 com	 vivacidade:	 “–	Mas	 o	marquês	 tampouco	 foi	 o	melhor	 cavaleiro	 desta	

jornada,	nem	o	prêmio	caberia	a	ele”.324	

	

Foi	 o	 marquês	 que	 ficou,	 então,	 na	 pouco	 agradável	 situação	 de	 ter	 seu	

duvidoso	mérito	no	torneio	questionado	de	público	por	alguém	que	todos	sabiam	–	e	

inclusive	o	próprio	marquês	o	reconheceria	se	procedesse	com	justiça	e	honestidade	–	

ter	sido	o	melhor	cavaleiro	do	feito.	

																																																													
322	 [—Cavaller,	 ni	 cobdícia	 de	 vostre	 bacinet,	 ni	 cobdícia	 de	 furtarvos	 aquella	 poca	 honor	 que	 huy	
cuydat[s]	haver	guanyada	me	fa	parlar,	e	sí	fa	vostre	gran	ergull,	lo	qual	yo	no	poria	soferir;	e	per	ço	us	
dich	que	lo	marquès	no	ha	judgat	dret	en	donar	a	vós	lo	bacinet	per	via	de	pris,	car	altres	hi	ha	que	l’han	
mills	que	vós	merescut.	E,	jatsia	que	en	aquest	cas	yo	no	faça	menció	de	mi,	com	sie	cavaller	de	pobre	
fet,	 emperò	 totavia	 seria	 prest,	 com	 vós	 ho	 deliberàssets,	 tornar	 en	 la	 plaça	 e	 fer-vos	 conèxer,	 per	
batalla	de	mon	cors	contra	·l	vostre,	que	vós	no	merexets	lo	pris	que	us	és	estat	atorgat.]	(f.37)			
323	 [—Amich,	 yo	ara	no	he	desig	de	 combatre,	majorment	per	 tal	 cas	 com	aquest,	 sabent	 cert	que	 lo	
marquès	m’à	donat	lo	pris	més	per	sa	gràcia	que	per	mos	mèrits,	car	sens	tot	dubte	ell	 lo	mereix	mills	
que	yo;	mas,	com	a	ell	no	parega	cosa	honesta	pronunciar	ell	ésser	lo	millor,	ha-ho	volgut	carregar	a	mi,	
de	què	m’o	tench	més	a	vergonya	que	a	honor.]	(f.37)	
324	[—Ne	encara	lo	marquès	és	estat	 lo	millor	cavaller	aquesta	jornada,	ne	lo	pris	se	pertanyeria	a	ell.]	
(f.37)	
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Boca	de	Far,	então,	pensou	um	pouco	e	 respondeu:	“–	Cavaleiro,	 já	vos	disse	

que	 neste	 momento	 eu	 não	 desejo	 combater,	 mas	 se	 vós	 desejais	 manter	 o	 que	

dissestes,	 dar-vos-ei	 um	 cavaleiro	 de	 minha	 casa,	 o	 qual	 combaterá	 convosco	 por	

isso”.325	

	

Nessa	 resposta,	 o	 napolitano	 foi	 cruel	 com	 o	 catalão.	 Não	 o	 julgava	 de	 sua	

igualha,	mas	apenas	digno	de	terçar	armar	com	alguém	de	categoria	inferior.	Dalmau	

respondeu,	então,	no	mesmo	 tom:	 “–	E	eu	darei	 a	esse	 cavaleiro	outro	 cavaleiro	de	

minha	linhagem,	de	meu	nome	e	de	minhas	armas,	que	aqui	está	e	vos	combateirei	a	

toda	hora,	pois	o	outro	que	propusestes	não	me	ofendeu	em	nada”.326		

	

O	diálogo	subia	de	tom	e	se	aproximava	do	seu	clímax.	Boca	de	Far	não	mais	

podia	contemporizar,	pois	já	estava	a	um	passo	de	ser	interpretada	como	covardia	sua	

recusa	de	bater-se	com	o	antagonista	que	o	desafiava.			

	

O	 marquês,	 porém,	 ainda	 tentou	 fazer	 o	 catalão	 se	 calar	 e	 reafirmou	

superioridade	de	Boca	de	Far:	“–	Cavaleiro,	eu	não	estou	nada	satisfeito	com	o	que	vós	

dizeis,	 pois	 vos	 esforçareis	 em	 abater	 um	 dos	 cavaleiros	 que	 mais	 me	 honraram	

naquela	 praça”.327	Dalmau,	 porém,	 no	 auge	 da	 cólera,	 investiu	 com	 ironia	 contra	 o	

próprio	marquês:	

	

–	Marquês,	ele	não	vos	honrou,	vós	é	que	o	haveis	honrado,	pois	ele	brandiu	
a	sua	 lança	em	frente	à	arquibancada	e	depois	vos	o	humilhastes	com	sua	
espada;	 porventura	 vós	 o	 teríeis	 honrado	 mais	 ainda	 caso	 eu	 não	 me	
opusesse,	pois	eu	respondi	por	vós	melhor	do	que	vós	fazeis	por	mim	agora,	
e,	 por	 isso,	 continuais	 honrando-o.	 Vejo	 que	 Deus	 não	 vos	 cansaria	 de	
honrar	aqueles	que	vos	desonram.328	

																																																													
325	[—Cavaller,	ja	us	he	dit	que	yo	a	present	no	he	volentat	de	combatre,	emperò	si	vós	volets	mantenir	
ço	que	dit	havets,	yo	us	donaré	de	mon	ostal	un	cavaller	qui	us	combatrà	sobre	aquest	cas.]	(f.37)	
326	[—E	yo	donaré	a	aqueix	cavaller	altre	cavaller	de	mon	linatge,	de	mon	nom	e	de	mes	armes,	qui	ací	
és,	e	yo	combatré	a	vós	totaora,	car	l’altre	que	·m	proferits	no	m’és	/f.37v/	de	res	offès.]	(f.37-f.37v)	
327	[—Cavaller,	yo	no	us	sé	grat	de	ço	que	diets,	car	vos	esforçats	a	abatre	un	dels	cavallers	qui	m’an	més	
honrat	en	aquesta	plaça.]	(f.37v)	
328	 [—Marquès,	 ell	 no	 us	 ha	 honrat,	 mas	 vós	 havets	 honrat	 a	 ell,	 qui	 fes	 loch	 a	 la	 sua	 lança	 davant	
aquesta	 loja	e	aprés	vos	humiliàs	a	 la	 sua	spasa,	e	per	ventura	 l’aguérats	més	honrat	 si	 yo	no	m’i	 fos	
contraposat,	qui	 responguí	per	vós	mills	que	vós	no	 fets	ara	per	mi,	e	encara	ara	 l’onrats;	e	 veig	que	
Déus	no	us	fartaria	de	honrar	aquells	qui	us	desonren.]	(f.37v)	
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Curial,	então,	embora	cada	vez	mais	envolvido	no	clima	de	confrontação,	ainda	

tentou	apelar	ao	marquês,	em	favor	do	catalão:	“–	Senhor,	havei	por	bem	contentar-

vos	com	o	que	foi	dito	até	aqui,	pois	este	cavaleiro	merece	outras	honras	que	as	que	

vós	lhe	brindastes”.329		

	

Antes	que	o	marquês	pudesse	responder,	 fê-lo	Boca	de	Far,	o	qual,	“sabendo	

que	ambos	 tinham	os	mesmos	 interesses”,330	 partiu	para	o	desafio	direto:	 “–	Curial,	

dizei	o	mesmo	que	esse	cavaleiro	disse,	e	a	vós	eu	vos	responderei”.331	

	

Boca	de	Far	já	estava	ciente,	portanto,	de	que	Curial	era	seu	rival	no	amor	de	

Guelfa.	Sabia	“que	ambos	tinham	os	mesmos	 interesses”,	ou	diretamente	 informado	

pelos	 dois	 cavaleiros	 invejosos	 que	 estavam	 por	 trás	 de	 toda	 a	 trama	 e	 sem	 cuja	

atuação	 não	 se	 teria	 chegado	 àquele	 impasse,	 ou	 indiretamente,	 por	 lhe	 terem	

chegado	 rumores	 do	 favor	 com	 que	 Guelfa	 tratava	 Curial.	 	 Em	 qualquer	 caso,	 era	

sempre	a	inveja	que	estava	na	raiz	de	tudo.		

	

Diante	do	desafio	de	Boca	de	Far,	Curial	respondeu	tranquilamente.	Aceitou-o.	

Mas	 ainda	 uma	 vez,	 como	 vassalo	 que	 era	 do	marquês,	 ressalvou	 a	 autoridade	 e	 o	

prestígio	do	seu	legítimo	senhor:		“–	Boca	de	Far,	eu	não	digo	nada	do	marquês,	mas,	

no	 que	 diz	 respeito	 a	 vós,	 digo	 que,	 em	 meu	 juízo,	 o	 cavaleiro	 catalão	 foi	 melhor	

cavaleiro	do	que	vós,	fez	mais	e	melhor	do	que	vós	e	merecia	o	prêmio”.332	

	

Boca	de	Far	respondeu	a	Curial	dizendo	que	ele	“mentia	pela	gorja”333	–	o	que	

era	 o	 pior	 insulto	 que,	 de	 acordo	 com	 os	 costumes	 do	 tempo,	 se	 podia	 fazer	 a	 um	

																																																													
329	[—Senyor,	plàcia-us	que	bast	ço	que	s’és	dit	fins	ací,	car	aquest	cavaller	altres	honors	mereix	que	vós	
no	li	procurats.]	(f.37v)	
330	[sabent	que	abdosos	volían	tirar	a	una	palatera,]	(f.37v)	
331	[—Curial,	digats	vós	ço	que	aqueix	cavaller	diu,	que	yo	us	respondré.]	(f.37v)	
332	[—Boca	de	Far,	yo	no	dich	res	del	marquès,	mas,	tant	com	toca	a	vós,	dich	que	a	mon	juyhí	lo	cavaller	
cathalà	és	estat	huy	millor	 cavaller	que	vós,	 e	més	ha	 fet	que	vós	de	gran	 res	e	mills	mereix	 lo	pris.]	
(f.37v)	
333	[mentia	per	la	gola]	(f.37v)	
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cavaleiro.334	E	acrescentou	que	ele	e	um	companheiro	seu	aceitariam	combater	contra	

Curial	e	Dalmau.	Seria,	pois,	um	combate	de	dois	contra	dois.	Boca	de	Far	se	entendia	

igual	 a	 Curial,	 e	 colocava	 Dalmau	 no	mesmo	 nível	 inferior	 de	 um	 companheiro	 que	

escolheria.	Curial	respondeu	devolvendo,	a	Boca	de	Far,	o	mesmo	insulto:		

	

–	Boca	de	Far,	eu	digo	a	verdade	e	vós	é	que	haveis	mentido.	Mentis	agora	e	
mentireis	 todas	 as	 vezes	que	 repetirdes	 isso.	 Eu	estou	muito	 contente	em	
combater	 corpo-a-corpo	 por	 esse	 motivo.	 Caso	 agrade	 a	 este	 cavaleiro	
catalão	combater	contra	o	vosso	companheiro,	prazer	terei;	caso	contrário,	
me	ofereço	para	buscar	outra	companhia.335	

	

De	modo	 delicado	 e	 cortês,	 Curial	 tinha	 querido	 salvar	 a	 susceptibilidade	 de	

Dalmau,	 caso	este	 se	ofendesse	em	 figurar	 no	 combate	em	posição	 secundária,	 não	

equiparado	ao	próprio	Boca	de	Far,	mas	a	um	cavaleiro	inferior.	Mas	o	catalão,	“todo	

inflamado	 e	 molhado	 de	 suor,	 se	 adiantou	 e	 disse:	 “–	 Boca	 de	 Far,	 falastes	 em	

demasia;	agora	veremos	se	vós	sereis	homem	para	manter	o	que	dissestes,	pois	eu	lhe	

farei	companhia	enquanto	minha	alma	estiver	em	meu	corpo”.336	

	

																																																													
334	 A	 mentira	 era	 extremamente	 mal	 vista	 na	 cultura	 medieval,	 e	 esse	 horror	 se	 manifestava	 pela	
extraordinária	 riqueza	 do	 vocabulário	 medieval	 para	 designar	 os	 incontáveis	 modos	 de	 faltar	 com	 a	
verdade,	assim	como	o	número	infinito	de	mentirosos	(cfr.	LE	GOFF.	Jacques.	A	civilização	do	Ocidente	
medieval.	Lisboa:	Editorial	Estampa,	1983,	vol.	2,	p.	119).	A	expressão	insultante	“mentes	pela	gorja!”,	às	
vezes	 completada	 pelo	 vocativo	 depreciativo	 (“mentes	 pela	 gorja,	 vilão!”),	 era	 muito	 frequente	 no	
Medievo	 português.	Uma	 antiga	 oração	 francesa	 ao	 rei	 São	 Luís,	 de	 autoria	 atribuída	 ao	 condestável	
Bertrand	Du	Guesquin	(c.1320-1380),	também	exprimia	com	repulsa	a	ideia	de	que	a	mentira	não	podia	
passar	 pela	 garganta	 do	 homem	 honesto,	 ainda	 que	 dizer	 a	 verdade	 lhe	 custasse	 a	 vida:	 “Vous	 que	
teniez	 votre	 parole	 même	 donnée	 à	 un	 infidèle,	 faites	 que	 mensonge	 ne	 passe	 par	 ma	 gorge,	 dût	
frainchise	me	couter	la	vie“.	Essa	oração	alude	ao	fato	de	o	monarca	ter	censurado	um	cavaleiro	francês	
que	se	gabava	de	ter	conseguido	surrupiar	aos	muçulmanos	certa	quantidade	de	moedas	de	ouro,	no	
ato	de	pagar	o	resgate	para	a	libertação	do	rei.		São	Luís	se	encolerizou	e	ordenou	que	o	engano	fosse	
imediatamente	reparado,	já	que	a	palavra	empenhada	deve	ser	sempre	mantida,	mesmo	quando	dada	a	
um	 infiel.	 O	 episódio	 foi	 testemunhado	 por	 Jean	 de	 Joinville	 (1224-1317),	 sénéchal	 de	 Champagne	 e	
biógrafo	 do	 rei,	 no	 processo	 de	 sua	 canonização	 (cfr.	 LE	 GOFF,	 Jacques.	 São	 Luís	 –	 biografia.	 Rio	 de	
Janeiro:	Editora	Record,	1999,	p.	176).	O	mesmo	episódio	é	narrado	por	Richard	de	Bury,	que	acrescenta	
ter	sido	o	Conde	de	Montfort	o	cavaleiro	censurado	pelo	rei,	e	 informa	ademais	 terem	sido	20	mil	as	
moedas	 surrupiadas	 (BURY,	 Richard	 de.	 Histoire	 de	 Saint	 Louis,	 Roi	 de	 France.	 Tours:	 Mame	 et	 Cie.	
Éditeurs,	1846,	p.	156).	Ver	ainda,	a	respeito	do	episódio,	BORDONOVE,	Georges.	Les	Rois	qui	ont	fait	la	
France	–	Saint	Louis,	Roi	éternel.	Paris	:	Pygmalion/Gérard	Watelet,	1984,	p.	193.	
335	[—Boca	de	Far,	yo	dich	veritat	e	vós	havets	mentit,	e	mentits	ara,	e	mentirets	tantes	vegades	com	ho	
tornarets	 a	 dir;	 e	 só	 content	 combatre-us	 sobre	 aquest	 cas,	mon	 cors	 contra	 ·l	 vostre.	 E	 si	 a	 aquest	
cavaller	cathalà	qui	ací	és	serà	plasent	combatre	contra	vostre	companyó,	plaer	n’auré;	si	no,	yo	m’ofir	
trobar	altra	companyia.]	(f.37v)	
336	 [tot	 escalfat	 e	 quasi	mullat	 de	 suor,	 se	 féu	 avant	 e	 dix:	—Boca	de	 Far,	massa	 havets	 parlat,	 e	 ara	
veurem	si	serets	home	per	mantenir	ço	que	dit	havets,	car	yo	li	faré	companyia	tant	com	ànima	tindré	
en	lo	cors.]	(f.37v-f.38)	
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O	 caso	 estava	 criado,	 pois.	 Não	 havia	 mais	 como	 resolvê-lo	 a	 não	 ser	 em	

combate	mortal,	com	armas	iguais,	no	campo	da	honra.	

	

O	 marquês,	 talvez	 por	 sentir-se	 de	 algum	 modo	 responsável	 por	 aquele	

desfecho	 desagradável	 de	 um	 dia	 que	 deveria	 ter	 sido	 somente	 de	 júbilo	 e	 alegria,	

ainda	 tentou	 recompor	 as	 partes,	 mas	 sem	 sucesso.	 O	 caso	 ainda	 piorou	 de	 figura	

porque	dois	cavaleiros	do	séquito	de	Boca	de	Far	se	apresentaram	em	sua	defesa,	“e	

perguntaram	ao	catalão	onde	estava	o	cavaleiro	de	sua	 linhagem	que	ele	havia	dito,	

pois	eles	queriam	tomar	partido	pela	honra	de	Boca	de	Far”.337	Apresentaram-se	então	

dois	cavaleiros	catalães	–	Roger	de	Oluge	e	Ponce	de	Orcau	–	e	declararam	“em	nome	

de	Deus	e	de	monsenhor	São	Jorge”,338	que	“desejavam	estar	naquela	batalha	contra	

os	 dois.	 E	 assim	 uns	 deram	 fé	 aos	 outros,	 de	 maneira	 que	 foram	 quatro	 contra	

quatro”.339	

	

O	marquês,	conquanto	a	contragosto,	teve	que	assumir	a	responsabilidade	de	

presidir	como	juiz	ao	enfrentamento.	Ainda	tentou,	por	diversos	modos,	reconduzir	os	

antagonistas	à	concórdia,	talvez	porque	lhe	pesasse,	em	algo,	a	consciência	pelo	modo	

injusto	como	havia	procedido	desde	o	início,	talvez	porque	bem	sabia	que	o	combate	

seria	mortal	e	teria	como	consequência	a	perda	de	valorosos	cavaleiros.	Mas	todas	as	

suas	 tentativas	 de	 reconciliação	 fracassaram.	 Boca	 de	 Far	 chegou	 a	 interpelar	 o	

marquês	em	termos	enérgicos,	lembrando	que	ele	tinha	o	dever	de	presidir	à	luta	nos	

termos	avençados	e,	caso	não	o	fizesse,	os	cavaleiros	iriam	procurar	alhures	outro	juiz	

que	os	presidisse	até	o	seu	fim.	O	marquês,	então,	deu	sua	palavra	de	que	presidiria	ao	

																																																													
337	[e	digueren	al	cathalà	que	on	era	lo	cavaller	de	son	linage	que	havia	dit,	car	ells	voldrien	haver	part	
de	la	honor	de	Boca	de	Far.]	(f.38)	
338	Pouco	se	conhece	a	respeito	da	vida	de	São	Jorge,	venerado	no	calendário	litúrgico	no	dia	23	de	abril.	
Sabe-se	apenas	que	era	militar	e	sofreu	o	martírio	na	Palestina,	durante	a	perseguição	de	Diocleciano.	
Seu	culto	se	espalhou	rapidamente	pelo	Oriente,	e	por	ocasião	das	Cruzadas	teve	grande	penetração	no	
Ocidente.	Muitas	lendas	correm	a	seu	respeito,	entre	as	quais	a	mais	popular	é	a	do	dragão,	que	teria	
sido	 morto	 por	 ele.	 São	 Jorge	 é	 padroeiro	 da	 Inglaterra	 e	 da	 Etiópia.	 A	 devoção	 a	 São	 Jorge	 foi	
introduzida	 na	 Península	 Ibérica	 pelos	 ingleses	 e	 rapidamente	 assimilada	 por	 aragoneses,	 catalães	 e	
portugueses.	 Por	 razões	 puramente	 circunstanciais,	 essa	 devoção	 a	 São	 Jorge	 tinha,	 em	 Portugal,	 o	
significado	 de	 reação	 contra	 a	 hegemonia	 castelhana,	 contra	 a	 qual	 se	 levantavam.	 Na	 Batalha	 de	
Aljubarrota,	 travada	 em	 1385,	 o	 brado	 dos	 castelhanos	 era	 “Santiago	 por	 Castilla”,	 enquanto	 os	
portugueses	bradavam	“São	Jorge	por	Portugal”.	O	Brasil	herdou	de	Portugal	a	tradição	de	incorporar,	
nas	procissões	de	Corpus	Christi,	uma	imagem	de	São	Jorge	montado	a	cavalo	e	armado	como	militar.		
339	[en	nom	de	Déu	e	de	monsenyor	sant	Jordi,]	(f.38)	
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combate	até	seu	termo	e	marcou	o	próximo	dia	de	São	João	para	sua	realização.	Foi,	

também,	 avençado	 entre	 as	 partes	 que	 o	 combate	 seria	 a	 cavalo	 e	 ajustou-se,	 por	

acordo,	quais	armas	defensivas	e	ofensivas	poderiam	ser	usadas.		

	

Na	 noite	 que	 se	 seguiu	 a	 esses	 acontecimentos,	 Guelfa	 preferiu	 retornar	 ao	

mosteiro,	 em	 lugar	 de	 ficar	 nos	 seus	 aposentos,	 no	 palácio	 do	 irmão.	 O	 marquês	

desconfiou	 que	 a	 irmã	 assim	 preferia	 para	 poder	mais	 facilmente	 encontrar-se	 com	

Curial;	mandou,	então,	guardas	vigiarem	o	mosteiro,	para	ver	se	Curial	aparecia,	mas	

este,	muito	cansado,	preferiu	descansar.	A	desconfiança	do	marquês	em	relação	à	irmã	

e	a	Curial	denota	que	ele	ou	não	estava	muito	convencido	de	que	a	 irmã	 realmente	

desistira	 do	 seu	 amor	 por	 Curial,	 ou,	 pelo	 menos,	 receava	 que	 o	 retorno	 de	 Curial	

fizesse	reacender	a	chama	que	ele,	instigado	pelos	dois	cavaleiros	invejosos,	procurava	

apagar.	A	 intenção	do	marquês,	 como	afirma	claramente	o	 texto	da	novela,	é	que	a	

irmã	realmente	se	casasse	com	Boca	de	Far,	o	partido	que	se	 lhe	afigurava	o	melhor	

para	desposar	sua	irmã.	

	

Os	poucos	dias	que	mediaram	entre	esses	acontecimentos	e	o	combate	foram	

terríveis	 para	 Curial,	 porque	 Guelfa,	 atacada	 por	 fortes	 ciúmes	 e	 receando	 na	 sua	

imaginação	 doentia	 a	 influência	 de	 Láquesis	 sobre	 Curial,	 submeteu	 este	 a	 uma	

verdadeira	 tortura	 psicológica.	 Seu	 desejo	 era	 que	 Curial	 sofresse	 tanto	 quanto	 ela	

própria	tinha	sofrido,	que	fosse	atormentado	pelos	ciúmes	tanto	quanto	ela	se	sentia	

atormentada.	Passou,	então,	a	rejeitar	as	atenções	de	Curial	e,	pelo	contrário,	a	aceitar	

as	de	Boca	de	Far.	Fez	isso	com	tanta	arte	que	o	próprio	Melchior	se	convenceu	dessa	

mudança.	Curial	convenceu-se,	então,	de	que	Guelfa	não	mais	o	amava	e,	no	auge	do	

desespero,	declarou	a	seu	mentor,	muitas	vezes,	que	melhor	seria	não	ter	retornado	

da	Alemanha.	

	

Na	 sua	 loucura	 de	 amor,	 Guelfa	 não	 somente	 torturava	 o	 amado,	 mas	

paradoxalmente	o	induzia	a	ter	saudades	da	rival,	à	qual	tanto	invejava	e	tanto	temia.	

Quanto	a	Curial,	embora	atormentado	pelas	atitudes	de	Guelfa,	não	podia	deixar	de	

amá-la	e	de	sofrer	profundamente	com	a	aparente	vitória	de	seu	rival:		
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Curial,	 sabendo	que	Boca	 de	 Far	 estava	 enamorado	por	Guelfa,	 ficou	 com	
muito	ciúme	e,	inflamado	por	uma	raivosa	ira,	o	teria	matado	se	não	tivesse	
lembrado	 que	 em	 poucos	 dias	 ocorreria	 a	 batalha,	 e	 isso	 resolveria	 a	
questão,	 já	 que	 um	 deles	 morreria	 e	 então	 Guelfa	 ficaria	 com	 o	
sobrevivente,	caso	assim	desejasse.340	

	

Nesse	 período,	 o	 marquês	 determinou,	 a	 bem	 de	 uma	 neutralidade	 na	

pendência,	 que	 Curial	 e	 Boca	 de	 Far	 se	 alternassem	 nas	 visitas	 ao	 seu	 palácio,	

recebendo	 a	 cada	 dia	 um	 deles,	 de	 modo	 a	 não	 se	 encontrarem.	 E	 determinou	

também	que	Guelfa	saísse	do	mosteiro	e	retornasse	ao	palácio,	para	fazer	as	honras	da	

casa	aos	estrangeiros.	Na	verdade,	o	que	ele	queria	era	aproximá-la	mais	de	Boca	de	

Far.		 	

	

O	 casamento	 de	 Guelfa	 com	 o	 napolitano	 estava,	 entrementes,	 sendo	

negociado	 com	 os	 dois	 anciãos	 servindo	 como	 intermediários.	 Com	 quanto	 gosto	 o	

faziam	é	fácil	imaginar.	O	andamento	dessas	tratativas	“deixou	o	marquês	muito	feliz,	

e	 ele	 falou	disso	 com	Guelfa”.341	Mas	 esta,	 embora	 afetasse	 estar	 desagradada	 com	

Curial,	não	conseguia	esquecê-lo	e,	no	fundo,	continuava	a	amá-lo	intensissimamente.	

Preferiu,	pois,	continuar	dissimulando	seus	sentimentos:	

	

Embora	tivesse	grande	prazer	de	ver	Boca	de	Far,	que	era	muito	belo,	bom	
cavaleiro,	 de	 elevada	 linhagem,	 com	 uma	 herança	 maravilhosa,	 tão	 bem	
falante	que	não	necessitava	de	correção	e	com	uma	presença	que	agradava	
a	todos,	respondeu	ao	seu	 irmão:	“–	Senhor,	é	verdade	que,	no	momento,	
eu	não	desejo	um	marido,	nem	decidi	tomar	um	ou	outro,	mas	quando	tiver	
decidido,	deveis	pensar	que	escolheria	bem	um	marido	para	mim	que	não	
estivesse	em	perigo	de	batalha	mortal,	como	ocorre	agora	com	Boca	de	Far,	
pois	 eu	não	 conheço	qual	 será	o	 fim	da	batalha,	 tampouco	desejo	 ver-me	
novamente	 na	 dor	 em	que	me	 vi	 ao	 perder	 um	marido,	 nem	de	 vê-lo	 ser	
morto	 sem	 poder	 socorrê-lo.	 Não	 são	 senão	 drogas	 e	 remédios	 para	 eles	
aqueles	golpes	dados	com	 lanças	e	espadas.	Rogo,	por	misericórdia,	que	o	
mantenhais	 em	 silêncio,	 pois	 embora	 Boca	 de	 Far	 seja	 um	bom	 cavaleiro,	
ainda	tem	muito	o	que	fazer”.342		

																																																													
340	 [Curial,	sabent	Boca	de	Far	ésser	amorós	de	 la	Güelfa,	devench	molt	gelós,	e,	encès	de	rabiosa	 ira,	
l’aguera	mort	 en	 qualsevol	 partit,	 sinó	 pensant	 que	 dins	 breus	 dies	 la	 batalla	 se	 devia	 fer	 e	 aquella	
toldria	 la	qüestió,	car	 lo	un	d’ells	hi	morria,	e	d’aquí	avant	 la	Güelfa	 romandria	per	a	 l’altre,	si	ella	ho	
volgués.]	(f.38v)	
341	[lo	marquès	hach	molt	gran	plaer,	e	·n	parlà	ab	ella]	(f.39)	
342	[no	obstant	que	havie	plaer	de	veure	Boca	de	Far,	qui	era	molt	bell	e	bon	cavaller,	de	molt	gran	linage	
e	maravellosament	 heretat,	 e	 tan	 ben	 parlant	 que	 no	 havia	 esmena,	 axí	 que	 tothom	 havia	 plaer	 de	
estar-li	 de	 prop,	 respòs	 a	 son	 germà:	—Senyor,	 ver	 és	 que	 yo	 a	 present	 no	 he	 desig	 de	marit,	 ne	 he	
deliberat	 pendre	 aqueix	 ne	 altre;	 e,	 com	 ho	 hagués	 a	 cor,	 pensar	 devets	 que	 yo	 ·m	 guardaria	 bé	 de	
pendre	per	marit	hom	qui	estiga	en	perill	de	batalla	mortal,	axí	com	Boca	de	Far	és;	car	no	·m	sé	quina	fi	
haurà	la	batalla,	ni	·m	vull	veure	altra	vegada	en	la	dolor	que	·m	só	vista	de	perdre	marit,	e	yo	·l	me	veja	
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Essas	 palavras	 dúbias	 enganaram	 o	marquês,	 que	 ficou	 convencido	 de	 que	 a	

irmã	 já	 havia	 optado	 por	 Boca	 de	 Far	 e	 assim	 o	 anunciou	 aos	 anciãos.	 Nos	 dias	

subsequentes,	os	dois	consideraram	a	partida	ganha.	Julgavam-se	vitoriosos	na	trama	

urdida	 contra	 Curial.	 Boca	 de	 Far	 cada	 vez	 mais	 passou	 a	 tomar,	 abertamente,	 a	

atitude	 de	 quase	 noivo	 oficial	 de	 Guelfa.	 E	 Curial,	 cada	 vez	 mais	 desconsolado,	

entregava-se	ao	desânimo,	quase	ao	desespero,	e	repetia	a	Melchior	que	melhor	teria	

sido	não	retornar	da	Alemanha.	

	

Foi	nesse	momento	de	provação	e	de	abandono	que	Curial	 cedeu	e,	 também	

ele,	 deixou-se	 dominar	 pelo	 sentimento	 da	 inveja,	 que	 parecia	 triunfar	 em	 todos	 os	

personagens	daquela	intriga	que	cada	vez	mais	se	acentuava.	É	o	que	diz	textualmente	

a	novela:		

	

Por	 outro	 lado,	 Curial,	 que	 tudo	 sentia,	 morria	 de	 ciúmes	 e	 de	 inveja;	
primeiro,	porque	pensava	que	Guelfa	amava	a	Boca	de	Far;	segundo,	porque	
o	marquês	tinha	mais	estima	por	este	e	 lhe	fazia	mais	deferência,	além	do	
fato	de	não	poder	conversar	com	Guelfa,	o	que	o	consumia	por	dentro.343	

	

Guelfa,	 igualmente	 dominada	 pelos	mesmos	 sentimentos,	 resolveu	 submeter	

Curial	a	nova	provação,	ainda	mais	pungente	e	dolorosa:	

	

Guelfa,	 que	 não	 invejava	 menos	 a	 Láquesis,	 mandou	 dizer	 a	 Curial	 que	
entregasse	o	leito	e	os	adornos	de	Láquesis,	tal	como	ela	os	dera,	pois	ela	os	
queria	 para	 si,	 e,	 do	mesmo	modo,	 que	 devolvesse	 as	 roupas	 e	 as	 outras	
joias	 que	 lhe	 deram	 na	 Alemanha,	 que	 eram	 muito	 mais	 dos	 que	 as	
anteriormente	mencionadas.344	

	

																																																																																																																																																																																			
matar	devant,	sens	que	no	li	pusca	socórrer.	No	sinó	que	són	purgues	e	restaurants	aquells	[colps]	que	
ab	lances	e	ab	spases	se	donen.	Clam-vos	mercè	que	us	en	vullats	callar,	car,	si	tot	és	bon	cavaller	Boca	
de	Far,	massa	ha	a	fer	al	present.]	(f.39)	
343	[D’altra	part,	Curial,	qui	totes	les	coses	sentia,	moria	de	gelosia	e	d’enveja:	una,	perquè	·s	tenia	per	
dit	que	 la	Güelfa	amàs	Boca	de	Far;	altra,	perquè	 lo	marquès	 lo	 tenia	en	més	stima	que	a	ell	e	 li	 feya	
major	festa,	e	semblantment	perquè	ell	no	podia	parlar	ab	la	Güelfa,	de	què	de	tot	en	tot	dins	si	mateix	
se	consumava.]	(f.39)	
344	[La	Güelfa,	que	no	havia	menys	enveja	a	Làquesis,	tramés	a	dir	a	/f.39v/	Curial	que	li	donàs	lo	lit	e	los	
paraments	de	Làquesis,	axí	com	los	li	havia	donats,	car	ella	·ls	volia	per	a	si,	e	semblantment	li	trametés	
les	 robes	e	 altres	 joyells	 que	donats	 li	 havien	en	Alamanya,	 los	quals	 eren	molts,	 ultra	 los	nomenats]	
(f.39-f.39v)	
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Curial	obedeceu.	Tudo	mandou	entregar	a	Guelfa,	por	intermédio	de	Melchior	

de	 Pandó.	 Todas	 as	 peças,	 sem	 exceção,	 foram	 entregues	 a	 Guelfa,	 que	 as	 usou	 de	

modo	cruel:	

	

Assim	que	as	viu,	Guelfa	reteve	tudo	e	quis	pôr	Curial	à	prova,	causando-lhe	
um	ódio	 tão	grande	e	pior	do	que	Curial	 lhe	causara	com	Láquesis.	Assim,	
logo,	e	em	segredo,	mandou	fazer	uma	tenda	com	esses	ornamentos,	como	
se	fossem	cortinas,	e	as	enviou	a	Boca	de	Far,	rogando-lhe	que	mantivesse	
isso	em	segredo	até	o	dia	da	batalha,	quando	então	poderia	colocar	dentro	
da	liça	onde	estivesse.345	

		

O	procedimento	de	Guelfa	não	podia	ser	mais	incoerente.	Ele	tinha	origem	no	

seu	 grande	 amor	 por	 Curial,	 pelo	 qual	 sentia	 ciúmes,	 e	 na	 consequente	 inveja	 de	

Láquesis,	mas	 os	 efeitos	 que	 produzia	 eram	 contrários	 ao	 seu	 desejo,	 pois	 cada	 vez	

mais	 cavava	 um	 fosso	 entre	 ela	 e	 o	 objeto	 do	 seu	 amor.	 Ela	 procurava	 aliviar	 seu	

sofrimento	produzindo	 igual	 sofrimento	em	Curial,	mas	o	efeito	é	que	ela	própria	se	

atormentava	cada	vez	mais.	Tal	é,	conforme	os	autores	espirituais	em	voga	no	tempo	

em	que	Curial	e	Guelfa	foi	escrita,	e	conforme	os	artistas	que	pintaram,	esculpiram	ou	

cantaram	a	inveja,	o	drama	de	quem	se	entrega	a	esse	vício	capital:	ele	se	atormenta	a	

si	próprio.	Todos	os	outros	vícios	capitais	proporcionam,	a	quem	os	têm,	alguma	forma	

de	prazer,	alguma	espécie	de	compensação.	Só	a	inveja	é	inteiramente	autodestrutiva,	

só	ela	proporciona	unicamente	tormento,	aflição	e	desespero.		

	

Curial,	no	auge	do	seu	tormento,	escrevia	cartas	a	Guelfa	e	as	remetia	por	meio	

de	Melchior.	 Mas	 Guelfa,	 querendo	 que	Melchior	 também	 sofresse	 e	 fizesse	 Curial	

ainda	mais	sofrer,	fingia	recebê-las	com	indiferença	e	nunca	as	lia	diante	do	emissário.		

	

Mas	 tão	 logo	Melchior	 partia,	 Guelfa	 lia	 todas	 as	 cartas,	 uma	 por	 uma	 e	
várias	 vezes,	 as	 beijava	 e	 as	 comemorava	 tanto	 quanto	 podia,	 e	 com	 a	
abadessa,	que	lhe	fazia	companhia,	passava	o	tempo	todo	falando	de	Curial,	
pois	outro	bem	e	outro	consolo	não	tinha	nem	podia	ter	a	não	ser	falar	dele	
e	olhar	todas	as	joias	que	dele	tinha.	E	embora	a	abadessa	lhe	aconselhasse	
a	não	tratar	Curial	tão	cruelmente,	ela	ainda	dizia:	“–	Ainda	farei	pior,	pois	o	
dia	em	que	Boca	de	Far	vier	à	corte,	eu	me	apresentarei	e	lhe	farei	a	corte,	e	

																																																													
345	[tantost	que	ho	hach	vist,	retengué	totes	les	coses;	emperò	volgué	provar	Curial,	e	fer-li	un	enuig	axí	
gran	e	pijor	que	Curial	no	li	havie	fet	a	ella,	sobre	lo	fet	de	Làquesis.	Per	què	tantost,	secretament,	mes	
mans	 a	 fer	 una	 tenda	d’aquells	 paraments	 de	 cortines,	 e	 tramés-la	 a	 Boca	de	 Far,	 pregantlo	 que	 açò	
tengués	secret	fins	al	jorn	de	la	batalla,	que	la	metés	dins	la	liça	on	ell	stigués.]	(f.39v)	
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no	dia	que	o	ingrato	vier,	não	virei	nem	lhe	farei	deferência,	e	lhe	causarei	
tanto	ciúme	de	Boca	de	Far	quanto	ele	me	causou	com	Láquesis!”.346	

	

O	resultado	é	que	Curial	andava,	dia	a	dia,	mais	cabisbaixo	e	já	não	conseguia	

disfarçar	seu	desânimo,	a	ponto	de	preocupar	seriamente	os	seus	três	companheiros	

catalães,	que	entretanto	faziam	o	melhor	que	podiam	para	se	preparar	para	a	luta.	“E	

o	contrário	ocorria	com	Boca	de	Far,	que	andava	tão	alegre	que	todos	acreditavam	que	

seria	o	vencedor”.347	

	

Curial	 ainda	 pediu	 a	 Guelfa,	 sua	 dama,	 algum	 objeto	 seu	 que	 pudesse	 levar	

consigo	na	batalha.	Era	esse	o	costume	da	cavalaria	cortês.	Guelfa,	porém,	“respondeu	

que	ele	já	tinha	os	gibões	de	Láquesis	e	que	isso	lhe	devia	bastar,	que	ele	não	pensasse	

que	ela	não	 sabia	de	 todos	os	 fatos	que	haviam	ocorrido,	 e	que	ele	 se	preocupasse	

com	o	presente,	pois,	de	sua	parte,	ela	não	enviaria	nada”.348		

	

Melchior	procurava	consolar	e	animar	Curial:		

	

–	Curial,	 se	Guelfa	não	vos	amasse,	 teria	me	ordenado	a	não	vos	dar	nada	
que	é	dela,	mas,	pelo	contrário,	mandou	dar-vos	o	que	desejardes,	e	mais	
copiosamente	que	nunca.	Assim,	tende	bom	coração,	pois	Guelfa	é	vossa	de	
qualquer	maneira.	Eu	entendo	que,	desejando	testar-vos,	ela	vos	despreza,	
a	 despeito	 do	 que	 vós	 haveis	 feito,	 e	 não	me	maravilho,	 pois	 bem	 haveis	
merecido.349	

	

Guelfa,	porém,	arrastada	pela	própria	dinâmica	da	conduta	que	decidira	ter	em	

relação	a	Curial,	cada	vez	mais	o	atormentava	e	lhe	fazia	sentir	sua	má	vontade,	mas	

																																																													
346	 [Mas,	 tantost	 que	Melchior	 hich	 ere	 partit,	 la	 Güelfa	 legia	 les	 letres	 una	 e	moltes	 vegades,	 e	 les	
besava	e	les	festejava	tant	que	més	no	podia;	e	ab	la	abadessa,	que	en	companyia	tenia,	passava	temps	
parlant	 totavia	de	Curial,	 car	 altre	bé	ne	altre	 repòs	no	havia	ne	podia	haver	 sinó	parlar	d’ell	 e	mirar	
totes	les	joyes	que	d’ell	tenia.	E	bé	que	la	abadessa	li	consellàs	que	no	·s	captengués	tan	cruament	vers	
Curial,	totavia	deya	ella:	—Certes,	abans	faré	pijor,	car	lo	dia	que	Boca	de	Far	vindrà	a	cort,	yo	exiré	e	li	
faré	festa;	e	lo	jorn	que	lo	desconexent	hi	vendrà,	no	exiré	ne	·n	faré	menció,	e	yo	faré	a	ell	tant	enuig	
de	Boca	de	Far,	com	ell	ha	fet	a	mi	de	Làquesis.]	(f.39v)	
347	 [E	 lo	 contrari	 era	 de	 Boca	 de	 Far,	 car	 anava	 tan	 alegre	 que	 tothom	 se	 tenia	 per	 dit	 que	 seria	
vencedor.]	(f.39v-f.40)	
348	[Ella	respòs	que	assats	havia	dels	jupons	de	Làquesis,	e	que	allò	li	devia	bastar,	que	no	·s	tengués	per	
dit	que	ella	no	sabés	tots	los	fets	com	eren	passats,	e	axí,	que	se’n	flixàs	al	present,	que,	quantres	ella,	
no	li	trametria	res]	(f.40)	
349	[—Curial,	si	la	Güelfa	no	us	amàs,	ella	m’aguera	manat	que	no	us	donàs	de	ço	del	seu,	ans	m’à	manat	
que	ara	us	dó	ço	que	vullats,	molt	pus	copiosament	que	jamés;	e	axí,	hajats	bon	cor,	que	la	Güelfa	vostra	
és	en	tot	cas,	mas	yo	conech	que,	volent-vos	provar,	vos	fa	dels	despits	que	vós	li	havets	fets,	e	no	me’n	
maravell,	car	bé	lo	y	havets	merescut.]	(f.40v)	



237	
	

tinha,	por	outro	lado,	intenso	desejo	de	vê-lo	e	se	reconciliar	com	ele.	A	falsa	posição	

em	que	se	colocara	atormentava-a	tanto	quanto	ela	atormentava	Curial.	

	

Às	vezes,	desejava	mandar	chamá-lo,	mas	logo	se	arrependia	e	desejava	se	
vingar	dele	pelo	que	fizera	com	ela.	Em	suma,	não	sabia	como	se	comportar.	
Um	 dia,	 antes	 que	 a	 batalha	 ocorresse,	 mandou	 chamar	 Melchior	 e	 lhe	
perguntou:	 “–	O	 que	 faz	 aquele	mau	 homem?”.	 “–	 Senhora”	 –	 respondeu	
Melchior	 –	 “ele	 se	prepara	para	 a	batalha”.	 “–	Quais	 adornos	ele	mandou	
fazer?”	–	perguntou	Guelfa.	 “–	Brancos	 com	a	 cruz	de	São	 Jorge,	 como	os	
outros	 companheiros	 seus”.	 “–	 Então	diz	 a	 ele”	 –	 disse	Guelfa	 –	 “que	não	
tenha	desprazer	com	o	que	verá,	pois	eu	dei	os	adornos	de	Láquesis	a	Boca	
de	 Far,	 já	 que	 desejo	 que	 meu	 inimigo	 tenha	 os	 bens	 de	 minha	 inimiga.	
Assim,	dá	a	ele	este	bracelete	de	búfalo,	e	que	o	porte	no	dia	da	batalha.	E	
retorne	daqui	a	pouco,	pois	necessito	de	vós”.350	

	

Guelfa,	 pois,	 sentira	 ter	 ido	 longe	 demais	 na	 sua	 crueldade	 com	 Curial	 e	

começou	a	abrandá-la.	Fez	mais	ainda:	logo	que	Melchior	se	retirou,	despiu	a	própria	

camisola	que	estava	vestindo	e,	auxiliada	pela	amiga	abadessa	bordou	no	tecido	cruzes	

de	São	Jorge.	Mais	tarde,	quando	Melchior	retornou,	ela	lhe	entregou	aquela	peça	de	

roupa	feminina	e	lhe	deu,	dizendo:	

	

“–	Dai	àquele	louco	esta	camisa	que	a	abadessa	fez,	e	dizei-lhe	que	a	porte	
amanhã	como	cota	de	malhas,	por	cima	do	arnês.”	Melchior	a	tomou	com	
grande	gozo	e,	como	desejasse	 ir,	disse	a	abadessa:	“–	Melchior,	dizei	que	
não	a	dou	eu,	e	sim	ela.	De	boa	fé,	desde	que	vós	partistes	daqui,	ela	a	tirou,	
pois	 a	 vestia	 hoje,	 embora	 seja	 verdade	 que	 eu	 a	 ajudei	 a	 bordar	 as	
cruzes”.351	

	

Aquele	 gesto	 de	 Guelfa	 parecia	 simples,	 mas	 tinha	 um	 alcance	 simbólico	

enorme.	Foi	o	 suficiente	para	 restaurar,	 como	que	milagrosamente,	a	alegria	e,	 com	

ela,	a	força	e	a	autoconfiança	de	Curial,	que	

		

																																																													
350	[ara	deliberava	trametre	per	ell,	e	susara	se’n	penedia	per	venjar-se	de	ço	que	ell	contra	ella	havie	
fet;	e	no	sabia	com	se’n	regís.	Per	què	un	dia,	abans	que	la	batalla	se	fes,	tramés	per	Melchior,	e	dix-li:	
—¿Què	 fa	aqueix	mal	home?	—Senyora	—respòs	Melchior—,	apparella’s	per	a	 la	batalla.	—¿E	quinys	
paraments	ha	fets?	—dix	la	Güelfa.	Respòs	Melchior:	—Blanchs	ab	creus	de	sant	Jordi,	tals	com	los	altres	
companyons	 seus.	—Ara	digats-li	—dix	 la	Güelfa—	que	no	 ·s	dó	desplaer	de	ço	que	veurà,	que	yo	he	
donats	 los	 paraments	 de	 Làquesis	 a	 Boca	 de	 Far,	 car	 los	 béns	 de	 ma	 enemiga	 vull	 que	 tenga	 mon	
enemich.	E	axí,	donats	a	ell	aquesta	manilla	de	brúfol,	e	port-la	lo	dia	de	la	batalla.	E	tornarets	a	cap	d’un	
poch,	que	yo	us	he	mester.]	(f.41v)	
351	[—Darets	a	aqueix	orat	aquesta	alcandora	que	li	dóna	la	abadessa,	e	digats-li	que	la	port	demà,	per	
cota	d’armes,	sobre	l’arnès.	Melchior	 la	pres	ab	gran	goig,	e,	com	se’n	volgués	anar,	dix	 l’abadessa:	—
Melchior,	digats-li	que	no	la	y	dó	yo,	que	ella	la	y	dóna.	E	a	bona	fe,	des	que	vós	partís	adés	d’ací,	la	s’ha	
despullada,	que	ella	la	vestia	vuy;	és	ver	que	yo	li	he	ajudat	a	fer	les	creus.]	(f.42)	
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sentiu	 tamanho	prazer	que	mal	podia	 se	 conter.	 Logo	 se	armou	e	vestiu	a	
camisa,	e,	abrindo-a	em	algumas	partes,	 fizeram	o	necessário	para	que	 lhe	
caísse	bem,	embora	não	 lhe	cobrisse	muito	nem	no	peito,	nem	nas	costas,	
mas	 ele	 não	 se	 importava,	 pois	 pensava	 que	 com	 aquela	 camisa	 venceria	
não	somente	a	Boca	de	Far,	mas	o	próprio	Tristão	de	Leonis,	se	este	viesse	à	
batalha.352	

	

Guelfa,	 porém,	 continuava	 aflitíssima	 com	 o	 resultado	 da	 batalha	 que	 se	

travaria	 no	 dia	 seguinte.	 Curial	 e	 os	 catalães	 iriam,	 nessa	 noite,	 ao	 mosteiro	 da	

abadessa,	para	rezarem	e	prepararem	seus	armamentos,	pois	no	dia	seguinte	era	dali	

que	partiriam	em	direção	ao	combate.	Essa	noite,	Guelfa	a	passaria	na	residência	de	

seu	irmão,	mas	a	abadessa,	vendo	sua	aflição,	ofereceu-se	para	levar	algum	recado	seu	

a	Curial.	

	

“–	Senhora,	eu	não	me	separaria	de	vós,	mas	o	caso	o	requer	inteiramente,	
pois	estes	cavaleiros	estarão	na	minha	casa	e	é	muito	necessário	que	eu	lá	
esteja	 para	 fazer-lhes	 as	 honras,	mas	 pensai	 o	 que	 quereis	 que	 eu	 diga	 a	
Curial,	que	certamente	eu	o	direi”.	
“–	Ah,	minha	mãe!”	–	disse	Guelfa	–	“Sereis	mais	leal	do	que	Láquesis?”.	
“–	 Jesus!”	 –	 respondeu	 a	 abadessa	 –	 “como	 podeis	 pensar	 que,	 por	mais	
louca	que	eu	fosse,	Curial	se	interessaria	por	mim?	Pela	minha	fé,	agora	me	
fareis	falar	mais	do	que	eu	gostaria:	senhora,	se	vós	mesma,	não	sei	por	que,	
retirastes	 todos	 os	 vossos	 prazeres,	 a	 quem	 culpais?	 Digo-vos	 que	
certamente	nenhuma	pessoa	no	mundo	deve	ter	compaixão	por	vós”.353	

	

Esse	 breve	 diálogo	mostra	 quão	 doentios	 eram	 os	 ciúmes	 de	 Guelfa.	 Até	 da	

abadessa,	sua	amiga	e	confidente,	ela	receava	que	lhe	quisesse	roubar	o	amado	Curial!	

	

No	auge	da	aflição,	entregou-se	Guelfa	a	um	longo	monólogo,	no	qual	repassou	

tudo	 quanto	 acontecera	 até	 então,	 nos	 últimos	 dias,	 desde	 a	 chegada	 de	 Curial	 da	

Alemanha.	 E	 começou	 a	 ver	 com	mais	 clareza	 e	 objetividade	 a	 realidade	das	 coisas,	

que	até	então	a	paixão	distorcera	e	deformara:	

																																																													
352	[hach	tan	gran	goig	que	no	sabia	on	se	metés.	E	tantost	s’armà	e	assajà’s	l’alcandora,	e,	obrint-la	en	
certes	parts,	 feren	tant	que	 li	vengué	bé,	 jatsia	que	en	 los	pits	ne	en	 les	espatles	no	 li	cobria	sinó	fort	
poch,	de	què	ell	no	curava	gens.	E	tench-se	per	dit	que	ab	aquella	alcandora	venciria	no	a	Boca	de	Far	
solament,	mes	a	Tristany	de	Leonís	si	a	la	batalla	vengués.]	(f.42)	
353	 [L’abadessa	 li	 dix:	—Senyora,	 yo	no	 ·m	partiria	 de	 vós,	 sinó	que	 lo	 cas	 ho	 requir	 en	 tot	 partit,	 car	
aquests	cavallers	seran	en	casa	mia	e	és	molt	necessari	que	yo	hi	sia	per	fer-los	honor;	mas	vejats	què	
manats	que	diga	a	Curial,	que	yo	lo	y	diré	certament.	—A,	mare	mia!	—dix	la	Güelfa—.	¿E	serets-me	pus	
leal	que	Làquesis?	—Jesús!	—respòs	l’abadessa—.	Senyora,	¿e	com	podets	pensar	que,	per	folla	que	yo	
volgués	ésser,	Curial	se	altàs	de	mi?	Mas,	en	ma	fe,	ara	·m	farets	parlar	més	avant	que	no	haguera	fet:	
senyora,	si	vós	matexa,	no	·m	sé	per	què,	vos	tolets	tots	vostres	plaers,	¿qui	us	en	ha	culpa?	Yo	us	dich	
certament	que	persona	del	món	no	·s	deu	plànyer	de	vós.]	(f.42)	
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–	Ah,	como	sou	amarga!	Que	vença	Curial	e	viva,	e	se	não	quiser,	que	não	
seja	meu!	Que	seja	de	quem	queira,	mas	que	seja	o	vencedor!	Ah,	como	sou	
infeliz!	Quando	ele	e	Boca	de	Far	trocaram	suas	palavras,	eu	tive	prazer,	mas	
agora,	eu	preferiria	que	me	custasse	a	vida,	e	eles	ainda	as	estivessem	por	
dizer!	 Ah,	 como	 sou	 mesquinha!	 Eu	 fui	 responsável	 por	 isso,	 pois	 Curial	
certamente	não	teria	investido	contra	Boca	de	Far	se	não	fosse	pelo	ciúme	
que	compreensivelmente	 teve	de	mim	e	dele!	Se	Curial	morrer,	eu	estarei	
morta!	Ah,	que	eu	seja	a	responsável	por	todas	as	mortes	que	acontecerem	
naquela	 praça!	 Ah,	 mulher	 desventurada!	 Por	 que	 eu	 quis	 me	 vingar	 de	
Curial	se	 foi	Láquesis	quem	lhe	fez	honra?	Fazendo	honra	a	ele,	ela	 fazia	a	
mim,	 pois	 os	 homens	 são	 obrigados	 a	 receber	 as	 honras	 que	 as	mulheres	
lhes	 fazem:	 esse	 é	 seu	 costume.	 Aceitando-as,	 Curial	 fez	 bem,	 porque	
sempre	foi	meu	e,	dentro	de	seu	coração,	menosprezou	todas	as	outras.	Ah,	
infeliz!	 Ele	 fez	 muito	 por	 mim,	 já	 que	 menosprezou	 aquele	 matrimônio	
quando	lembrou	o	meu	nome,	pois,	ao	ver	minha	carta,	ficou	mudo	na	mesa	
em	que	lhe	apresentaram	a	Láquesis,	virgem	alemã,	nascida	de	sangue	claro	
e	resplandecente	por	sua	inestimável	beleza,	e	mesmo	vendo-a	diante	de	si,	
um	pedaço	de	papel	meu	impediu-o	de	esticar	a	mão	e	tomá-la!	Ah,	quanta	
dor	ele	sentirá	quando	vir	no	campo	as	joias	que	Láquesis	lhe	deu,	e	pensará	
que	 fiz	 isso	 para	 me	 vingar!	 Não,	 certamente	 não:	 ele	 razoavelmente	
pensará	 que	 eu	 o	 amei	 e	 o	 festejei,	 e,	 desejando	 que	 fosse	 honrado,	 o	
favoreci	 assim	 como	 poderá	 ser	 visto	 por	 todos.	 Mas	 por	 que	 me	 acuso,	
mesquinha	que	sou?	De	que	me	servem	as	palavras?	Certamente	é	verdade	
que	ele	me	causou	raiva,	mas	muito	maiores	são	as	que	eu	mesma	procurei.	
Ah,	minha	mãe!	 Quando	 eu	 vir	 as	 lanças	 e	 as	 espadas	 sobre	 a	 cabeça	 de	
Curial,	que	não	existiriam	se	eu	tivesse	tido	um	melhor	conselho,	o	que	será	
de	mim?	Eu	deveria	ir	para	o	campo	e	esperá-las	com	o	peito	nu,	pois	assim	
Curial	seria	preservado!	Que	daqui	por	diante	eu	seja	amada	por	Curial,	no	
caso	 de	 ele	 ser	 o	 vencedor,	 embora	 não	 creio	 nem	 tenha	 razão	 para	 crer	
nisso,	pois	a	dama	que	procura	o	desfavor	e	a	morte	daquele	a	quem	ama	
não	quer	ser	amada	por	muito	tempo,	já	que	o	açúcar	todos	os	dias	amarga.	
Que	 Curial	 um	 dia	me	 perdoe,	 e	 caso	 algum	 dia	 retorne,	 que	 faça	 o	 que	
queira.354	

																																																													
354	[—Ay,	amarga	yo!	Vença	Curial	e	viva,	e,	si	 ·s	vol,	no	sia	meu;	de	qui	·s	vulla	sia,	e	sia	vencedor.	Ay	
llassa,	que	com	ell	e	Boca	de	Far	havien	les	paraules,	yo	plaer	n’avia,	e	ara	voldria	me	costàs	 la	vida	e	
fossen	per	dir!	Ay,	mesquina,	que	yo	ho	he	fet;	car	certes	Curial	no	ho	haguera	emprès	contra	Boca	de	
Far	sinó	per	la	gelosia	que	ha	haüda	rahonablement	de	mi	e	d’ell,	e,	si	Curial	mor,	yo	morta	són!	Ay,	que	
totes	aquestes	morts	que	en	esta	plaça	se	faran	se	carreguen	a	mi!	Ay,	desaventurada	fembra!	E	¿per	
què	·m	volia	yo	venjar	de	Curial	si	Làquesis	li	havia	feta	honor?	Car,	faent	honor	a	ell,	la	feya	a	mi,	e	los	
hòmens	 tenguts	 són	 reebre	 les	 honors	 que	 les	 dones	 los	 fan,	 e	 axí	 és	 costuma	 d’ells;	 e	 si	 Curial	 les	
prenia,	feya	bé,	emperò	tots	temps	ere	meu	e	menyspreava	dins	son	cor	totes	les	altres.	Ay,	lassa,	que	
molt	 ha	 fet	 per	mi,	 car	 aquell	matrimoni	menyspreà	membrantli	 lo	meu	 nom,	 car	 veent	 la	mia	 letra	
tornà	mut	 en	 la	 taula	 on	 li	 presentaven	 Làquesis,	 verge	 alamanya,	 nada	de	 clara	 sanch	 e	 rutilant	 per	
inextimable	bellesa,	e,	veent-la’s	davant,	un	poch	de	paper	meu	no	li	 lexà	alargar	la	mà	per	pendre-la!	
Ay,	e	quina	dolor	serà	aquella,	quant	ell	veurà	en	lo	camp	les	joyes	que	Làquesis	li	donà,	e	pensarà	que	
yo	 ho	 hage	 fet	 per	 venjar-me	 d’ell!	 Certes	 no;	 ans	 creurà,	 e	 pus	 rahonablement,	 que	 yo	 l’he	 amat	 e	
festejat,	 e,	 desijant	 qu·	 ell	 hagués	 honor,	 lo	 he	 favorit	 axí	 com	 s’és	 vist.	 Mas,	 ¿per	 què	 m’acuse,	
mesquina	de	mi?	¿Què	m’aprofiten	les	paraules?	Car	veritat	és	que	ell	enuigs	m’avia	fets,	mas	molt	són	
majors	 aquests	 que	 yo	matexa	m’é	 procurats.	 Ay,	mare	mia!	 E,	 com	 yo	 veuré	 les	 lances	 e	 les	 spases	
sobre	 lo	cap	de	Curial,	 les	quals	si	yo	hagués	haüt	millor	consell	no	y	vengueren,	¿què	serà	de	mi?	 ¡E	
metés-me	yo	dins	lo	camp,	e	esperàs-les	en	lo	meu	pits	nuu,	e	Curial	ne	fos	preservat!	E	que	d’ací	avant	
yo	sia	amada	per	Curial,	posat	que	ell	 sie	vencedor,	 certes	no	u	crech	ni	ha	 rahó,	car	dona	que	cerca	
desfavor	 e	mort	 a	 aquell	 qui	 la	 ama	no	 vol	 ésser	 amada	 longament;	 car	 çucre	 tots	 dies	 amarga.	Mas	
perdonàs-me	Curial	aquesta,	e,	si	nulls	temps	pus	hi	torn,	faça	ço	que	li	serà	plasent.]	(f.42v-f.43)	
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Diante	 da	 extrema	 desolação	 de	 Guelfa,	 Melchior	 e	 a	 abadessa	 procuravam	

animá-la.	 Melchior	 lhe	 falava	 da	 extrema	 alegria	 que	 tinha	 causado,	 a	 Curial,	 o	

recebimento	da	peça	de	roupa	da	sua	dama,	e	lhe	pedia	que,	no	dia	seguinte,	antes	do	

combate,	 Guelfa	 dissesse	 algumas	 palavras	 a	 Curial	 e	 o	 abençoasse	 com	 o	 sinal	 da	

Cruz.	Guelfa	prometeu	assim	o	 fazer.	 E	à	abadessa,	 já	não	mais	objeto	da	 suspeição	

ciumenta,	pediu	que	 consolasse	Curial	 “e,	 caso	esteja	 irado,	dizei-lhe	que	queira	me	

perdoar”.355	

	

No	 dia	 seguinte,	 antes	 do	 combate,	 Curial	 se	 aproximou,	 com	 seus	

companheiros,	 de	 Guelfa,	 que	 estava	 com	 Andreia	 e	 outras	 damas,	 e	 pediu	 sua	

bênção.	Guelfa	os	abençoou	e,	 chorando,	disse	baixinho	a	Curial:	 “–	Eu	 rogo	a	Deus	

que	vos	ajude,	porque,	rogando	por	vossa	vida,	rogo	pela	minha,	a	qual,	sem	vós,	me	

valeria	muito	pouco”.356	

	

Iniciado	 o	 combate	 dos	 oito	 cavaleiros,	 quatro	 de	 cada	 lado,	 os	 três	

companheiros	catalães	de	Curial	demonstraram	nítida	vantagem	sobre	os	três	italianos	

que	apoiavam	Boca	de	Far,	um	dos	quais	foi	 logo	arrancado	da	sela	e	 jogado	fora	da	

liça,	e	os	outros	dois	continuaram	lutando	para	salvar	suas	vidas,	já	sem	esperanças	de	

vitória.		

	

Mais	 duro	 e	 prolongado	 foi	 o	 duelo	de	Curial	 com	Boca	de	 Far.	 Inicialmente,	

quebraram	as	 lanças	sem	que	nenhum	conseguisse	derrubar	o	outro:	“...	não	caíram	

de	suas	selas	e,	pelo	contrário,	inflamados	por	uma	raivosa	ira,	pegaram	as	espadas	e	

começaram	 a	 se	 ferir	 tão	 poderosamente	 que	 todos	 perceberam	 que	 não	 nutriam	

qualquer	amor	um	pelo	outro”.357	

	

																																																													
355	[e	si	és	felló	digats-li	que	·m	vulla	perdonar.]	(f.43)	
356	 [—Yo	 prech	 Déu	 vos	 ajut,	 car,	 pregant	 per	 vostra	 vida,	 prech	 per	 la	mia,	 de	 la	 qual	 sens	 vós	me	
curaria	fort	poch]	(f.44)	
357	 [de	 les	 selles	 no	 ·s	mudaren,	 ans,	 tantost	 encesos	 de	 rabiosa	 ira,	metent	mans	 per	 les	 spases,	 se	
comencen	a	ferir	tan	poderosament,	que	tothom	conegué	que	no	s’avien	gens	d’amor.]	(f.44v)	
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Curial	era,	fisicamente,	mais	vigoroso	do	que	Boca	de	Far,	embora	este	também	

fosse	muito	forte	e	valoroso.	O	cavalo	do	italiano,	porém,	era	mais	avantajado	que	o	

de	 Curial,	 o	 que	 lhe	 dava	 certa	 vantagem.	 Boca	 de	 Far,	 entretanto,	 levado	 por	 sua	

impetuosidade,	investiu	com	demasiado	ardor	no	início	do	duelo	e	depois,	como	a	luta	

se	 prolongasse	muito	 tempo	 e	 o	 calor	 aumentasse,	 começou	 a	 sentir	 os	 efeitos	 do	

cansaço.	Curial	lutou	muito	bem	e	teve	a	sabedoria	de	poupar	suas	forças	no	início	do	

confronto,	para	poder	dispor	plenamente	delas	quando	o	enfrentamento	chegasse	à	

fase	 decisiva.	 À	 medida	 que	 o	 combate	 avançava	 e	 Boca	 de	 Far	 se	 mostrava	 mais	

cansado	e	enfraquecido,	Curial	pelo	contrário	parecia	descansado	e	vibrava	mais	rudes	

golpes.	Depois	de	muito	tempo	nesse	duelo,	estando	já	Boca	de	Far	ferido	na	axila	e	

com	dificuldades	para	controlar	o	próprio	cavalo,	Curial	ainda	tentou	fazê-lo	render-se,	

para	 lhe	salvar	a	vida.	Gritou,	então,	para	o	 italiano:	“–	Boca	de	Far,	quem	merece	o	

prêmio,	vós	ou	o	catalão?”.358	

	

Se	 Boca	 de	 Far	 tivesse	 reconhecido,	 nesse	 momento	 extremo,	 a	 razão	 do	

adversário,	teria	sido	poupado.	Mas	Boca	de	Far	julgou	mais	honroso	não	responder.	

Curial,	 então,	 com	uma	espadagada	 forte,	 no	 elmo	do	 adversário,	 fez	 com	que	 este	

perdesse	 os	 sentidos	 e,	 logo	 a	 seguir,	 tendo	 recebido	mais	 alguns	 golpes,	 caísse	 do	

cavalo.		

	

Curial	desmontou	rapidamente	e	 foi	até	ele,	e,	 levantando	seu	elmo,	viu	o	
rosto	todo	ensanguentado;	ao	olhar	os	seus	olhos,	viu	que	não	se	moviam,	
porque	 já	 estava	morto,	 de	modo	 que	 Curial	 teve	 grande	 desprazer,	 pois	
desejava	vencê-lo,	não	matá-lo.359	

	

1.5.	Visão	de	conjunto	do	Livro	Primeiro	

	

Assim	 terminou,	de	 forma	 trágica,	 com	a	morte	de	 seu	 rival,	 a	 contenda	que	

tivera	 início	no	contexto	festivo	do	torneio,	convocado	pelo	marquês	para	celebrar	o	

retorno	 de	 Curial,	 depois	 de	 sua	 vitória	 na	 Alemanha.	 O	 relato	 pormenorizado	 dos	

																																																													
358	[—Boca	de	Far,	¿qui	mereix	lo	pris,	vós	o	lo	cathalà?]	(f.46)	
359	[Curial	se	mes	a	peu	tantost	e	vench	a	ell,	e,	llevant-li	l’elmet,	viu-li	tota	la	cara	sangonosa,	e,	mirant-
li	bé	los	hulls,	viu	que	no	·ls	movia,	axí	com	aquell	qui	ja	ere	mort;	de	què	Curial	hach	molt	gran	desplaer,	
car	bé	l’haguera	volgut	vençre,	mas	no	matar.]	(f.46-f.46v)	
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acontecimentos,	 como	 acaba	 de	 ser	 feito,	 era	 indispensável	 para	 se	 avaliar	 o	 papel	

representado	pela	inveja	em	todo	o	complicado	desenrolar	da	trama.		

	

Com	 efeito,	 foi	 motivados	 por	 esse	 vício	 e	 pelo	 consequente	 desejo	 de	

prejudicar	Curial	que	os	dois	cavaleiros	anciãos,	Ansaldo	e	Ambrósio,	haviam	atraído	

Boca	 de	 Far	 e	 articulado	 seu	 possível	 casamento	 com	Guelfa.	 Igualmente	 por	 inveja	

tinham	 os	 dois	 invejosos	 semeado	 prevenções	 no	 marquês	 contra	 Curial,	 haviam	

indisposto	 Boca	 de	 Far	 contra	 o	 amado	 de	 Guelfa	 e,	 assim,	 conseguiram	 criar	 as	

condições	psicológicas	que	conduziram	o	caso	a	seu	sangrento	desfecho.		

	

Uma	 releitura	 atenta	 dos	 capítulos	 31	 a	 44	 do	 Livro	 Primeiro,	 tomando	 em	

consideração	que	a	inveja	estava	na	origem	de	toda	a	série	de	mal	entendidos	e	más	

disposições	que	envenenaram	o	caso	permite	discernir,	passo	a	passo,	em	quase	todas	

as	 etapas	 do	 processo,	 os	 efeitos	 deletérios	 por	 ela	 produzidos.	 Permite,	 mais,	

identificar	 em	 várias	 passagens	 a	 atuação	 específica	 de	 cada	 um	 dos	 cinco	

acompanhantes	 habituais	 da	 inveja.	 A	murmuração	 e	 a	 detração	 estavam	presentes	

desde	 o	 início	 na	 atuação	 dos	 dois	 anciãos;	 a	 profunda	 tristeza	 que	 sentiam	 pelos	

reiterados	sucessos	de	Curial,	assim	como	a	alegria	pelas	também	reiteradas	situações	

em	 que	 ele	 se	 via	 embaraçado	 e	 em	 dificuldades,	 são	 facilmente	 perceptíceis	 pelo	

leitor	 que	 tem	 presente	 a	 atuação	malevolente	 dos	 dois	 invejosos;	 por	 fim,	 o	 ódio,	

sentimento	mais	 profundo	 que	 nutriam	 contra	 Curial,	 salta	 aos	 olhos	 do	 leitor.	 Não	

faltou	 nenhuma	 das	 cinco	 “filhas”	 do	 cortejo	 espúrio	 que,	 segundo	 São	 Gregório	

Magno	e	São	Tomás	de	Aquino,	a	inveja	arrasta	consigo360.	

	

No	 contexto	 do	 ambiente	 “envenenado”	 pelos	 invejosos,	 a	 dinâmica	 do	

processo	 desencadeado	 por	 eles	 foi	 tal	 que	 até	mesmo	 Curial	 e	 o	marquês,	 figuras	

nobres	 e	 dignas,	 que	 em	 todo	 o	 restante	 da	 novela	 manifestaram	 invariavelmente	

superioridade	moral	 e	 elevação	 de	 sentimentos	muito	 acima	 das	 vilezas	 próprias	 da	

inveja,	nesse	episódio	se	deixaram	influenciar	e	não	deixaram	de	pagar	algum	tributo	a	

esse	feio	vício.		

	
																																																													

360	Summa	Theologiae,	II-IIae,	q.36,	a.4.	
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Também	pagou	algum	tributo	a	ele	Boca	de	Far,	personagem	colateral,	se	bem	

que	importante,	no	enredo	da	novela.	Sua	atuação	foi	passageira	e	logo	desapareceu,	

trágica	 e	 prematuramente,	 se	 bem	 que	 acompanhado	 de	 uma	 nota	 de	 dignidade	 e	

valor.	Era,	com	efeito,	nobre	e	valoroso,	portou-se	à	altura	do	seu	nascimento	e	da	sua	

posição.	O	próprio	Curial	 lamentou	sua	morte.	Foi	mais	vítima	que	agente	da	 trama.	

Morreu	e,	conforme	relata	o	texto,	foi	retirado	do	campo	“coberto	com	um	tecido	de	

ouro	 muito	 rico”	 e	 honrosamente,	 “não	 como	 vencido,	 mas	 como	 destemido	 em	

armas”.361	Ele	bem	o	merecia.		

	

Com	 esse	 episódio,	 e	 com	 a	 despedida	 dos	 cavaleiros	 catalães	 que	 haviam	

ajudado	Curial	e	que,	ao	voltarem	a	sua	terra	foram	grandemente	honrados	pelo	seu	

rei,	D.	Pedro,	que	muito	prezava	a	cavalaria	e	era,	ele	próprio,	um	grande	cavaleiro,	

conclui-se	o	 Livro	Primeiro	da	novela	 –	 aquele	no	qual	 foram	 relatadas	 a	 infância,	 a	

formação	e	o	desabrochar	da	extraordinária	vocação	de	Curial,	os	primeiros	tempos	de	

seu	romance	com	Guelfa	e	suas	primeiras	grandes	vitórias	em	campos	de	luta.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																													

361	[cubert	d’un	drap	d’or	molt	rich	(...)	no	com	a	vençut,	mes	com	a	sobrat	d’armes]	(f.46v)	
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2.	LIVRO	SEGUNDO	

																	

																											

2.1.	Ao	longo	de	todo	o	Livro	Segundo,	

	a	inveja	continua	a	exercer	seu	papel	

	

O	Livro	Segundo	historia	os	feitos	de	Curial	na	fase	seguinte	de	sua	vida,	“que	

principia	no	vigésimo	ano	de	sua	vida	e	termina	no	vigésimo	primeiro”.362	Esse	período	

curto,	 mas	 extremamente	 importante	 na	 estrutura	 da	 novela,	 é	 colocado	 desde	 o	

início	sob	o	influxo	de	Marte,	o	“planeta	quente”,	ao	qual	“é	atribuída	uma	virtude:	a	

de	expulsar	tudo	o	que	lhe	incomoda”.363	

	

Lê-se	no	Proêmio	do	Livro	Segundo	que	Marte	

	

por	 sua	própria	natureza,	 causa	as	guerras,	as	batalhas,	 os	 escândalos,	 as	
falsidades,	os	furtos,	as	intrigas;	importam-lhe	a	grandeza,	o	valor	de	ânimo,	
o	empreender	coisas	terríveis	nas	batalhas;	dá	generosidade	e	virtude	para	
suportar	 as	 feridas;	 dá	 temperança,	 força	 e	 agilidade	 corporal,	 além	 de	
liberalidade,	mas,	sobretudo,	cavalaria;	chama	a	atenção	das	mulheres.364		

	

	

A	 possibilidade	 de	 os	 astros	 exercerem	 alguma	 forma	 de	 influência	 física	 ou	

psicológica	nos	atos	humanos	era	assunto	que	preocupava	os	pensadores	medievais.	

																																																													
362		[qui	comença	en	lo	vintèn	any	de	la	sua	edat	e	acaba	en	vint-e-un]	(f.49)	
363		[planeta	calt,	e	és-li	atribuïda	una	virtut:	que	tota	cosa	a	ell	noÿble	foragita]		(f.49)	
364	[de	sa	pròpria	natura,	importa	guerra,	batalles,	escàndels,	falsedats,	furts,	secrets;	importa	granesa	e	
valor	d´ànimo,	e	fa	empendre	coses	terribles	de	batalles;	dóna	franquesa	e	virtut	a	sostenir	les	nafres;	
dóna	tempre,	e	força,	e	leugeria	de	cors,	e	liberalidat	e	cavalleria;	importa	muller.]		(f.49)	–	O	texto	da	
novela	ainda	se	estende	mais	sobre	a	influência	de	Marte,	planeta	que	“faz	sua	rotação	em	dois	anos	e	
permanece	sessenta	dias	em	cada	signo.	Sua	casa	é	o	signo	de	Leão,	sob	ele	estão	os	signos	de	Escorpião	
e	Áries,	e	reina	no	signo	de	Escorpião.	Sua	natureza	é	quente	e	seca,	sua	cor	vermelha	e	resplandecente,	
além	de	 ter	 um	pouco	 das	 trevas.	 Júpiter	 e	 Vênus	 temperam	 sua	malícia,	 seus	 efeitos	 são	 quentes,	 a	
luxúria	é	produzida	de	sua	natureza,	embora	o	signo	de	Leão	a	anime	e,	de	acordo	com	Macróbio,	sua	
cor	própria	é	a	do	fogo	e	sua	natureza	é	completamente	inamistosa	e	soberba”.	[Fa	lo	seu	cors	en	dos	
anys,	e	està	en	cascun	signe	sexanta	jorns.	La	sua	casa	és	en	lo	signe	de	Leó;	dejús	d´ell	és	lo	signe	de	
Escurpí	 e	 de	 Àries,	 e	 regna	 en	 lo	 signe	 de	 Scurpi.	 És	 de	 sua	 natura	 calt	 e	 sech,	 e	 és	 de	 color	 roja	 e	
resplandent,	e	ha	un	poch	de	negror.	Tempra	Jovis	e	Venus	la	sua	malícia,	los	seus	effectes	són	calts,	e	
de	sa	natura	produeix	 luxúria,	encara	que	 lo	 signe	de	Leó	a	açò	 .l	 conforta;	e,	 segons	Macrobi,	 la	 sua	
pròpria	color	és	de	foch,	e	la	sua	natura	tota	és	enemigable	e	superba.]		(f.49)	
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Tal	 influência	 se	 lhes	 afigurava	 como	 decorrência	 forçosa	 do	 modo	 ordenado	 e	

hierárquico	de	Deus	governar	suas	criaturas;	já	que	os	seres	siderais	estavam	acima	da	

terra	e	dos	homens,	à	primeira	vista	parecia	natural	que	de	certo	modo	exercessem	

alguma	 ação	 sobre	 o	mundo	 e	 seus	 habitantes;	 a	 questão	 estava	 em	 estabelecer	 o	

modo	e	os	limites	de	tal	ação,	sobretudo	considerando	o	livre	arbítrio	do	ser	humano	–	

que	nenhum	filósofo	cristão	podia	razoavelmente	negar	ou	pôr	em	dúvida.	São	Tomás	

de	 Aquino	 se	 estendeu	 sobre	 o	 assunto	 nas	 suas	 duas	 obras	 maiores.	 Na	 Summa	

contra	 gentiles,	 Livro	 3,	 estudou	 se	 Deus	 governa	 os	 corpos	 inferiores	 mediante	 os	

corpos	celestes	(caps.	82	e	83);	se	os	corpos	celestes	podem	influir	nos	entendimentos	

humanos	 (cap.	 84);	 se	podem	 ser	 causa	de	nossas	 vontades	 e	 escolhas	 (cap.	 85);	 se	

produzem	corporais	necessários	nos	corpos	inferiores	(cap.	86);	e	se	o	movimento	dos	

corpos	celestes	não	poderia	ser	causa	de	nossas	escolhas	por	força	de	uma	alma	que	

os	 movesse	 (cap.	 87);	 para	 depois	 concluir	 que	 somente	 Deus	 e	 nenhuma	 outra	

criatura	 pode	 ser	 causa	 direta	 de	 nossas	 escolhas	 e	 volições	 (cap.	 88).	 Na	 primeira	

parte	 da	 Summa	 Theologiae,	 questão	 115,	 estudou	 genericamente	 se	 os	 corpos	

celestes	 são	causa	do	que	acontece	nos	corpos	 inferiores	 (art.	3);	 se	eles	podem	ser	

causa	dos	atos	humanos	(art.	4);	se	podem	influir	sobre	os	próprios	demônios	(art.	5);	

e	 se	 podem	 impor	 necessidades	 às	 coisas	 submetidas	 à	 sua	 ação	 (art.	 6);	 na	 I-IIae,	

questão	 9,	 dedicou	 o	 art.	 5	 ao	 estudo	 se	 a	 vontade	 humana	 pode	 ser	 movida	

eficazmente	 por	 algum	 corpo	 celeste;	 e	 na	 II-IIae,	 questão	 95,	 art.	 5,	 indagou	 se	 a	

adivinhação	pelos	astros	poderia	ser	lícita.365		

	

Ainda	 no	 Proêmio	 é	 explicado	 que	 nesse	 Segundo	 Livro	 Curial,	 induzido	 por	

Marte,	 “será	 um	 pouco	 soberbo”.366	 Nada	 mais	 natural,	 já	 que	 “por	 mais	 cortês	 e	

																																																													
365	 Sobre	 a	 astrologia	 e	 sua	 moralidade,	 ver	 ainda:	 ROBERTI,	 Francesco;	 PALAZZINI,	 Pietro	 (orgs.).	
Dizionario	di	Teologia	Morale,	verbete	“Astrologia”;	e	MOREUX,	Abbé	Th.	Les	influences	astrales.	Paris:	
G.	Doin	&	Cie.,	1942	 (especialmente	capítulo	“	L´Astrologie	à	 travers	 les	ages“,	p.	5-40).	 Sobre	a	visão	
simbólica	 que	 os	 medievais	 faziam	 dos	 astros	 siderais,	 ver:	 COSTA,	 Ricardo	 da.	 “Olhando	 para	 as	
estrelas,	 a	 fronteira	 imaginária	 final	 –	Astronomia	e	Astrologia	na	 Idade	Média	e	 a	 visão	medieval	do	
Cosmo”.	In:	Dimensões	–	Revista	de	História	da	UFES	14.	Dossiê	Territórios,	espaços	e	fronteiras.	Vitória:	
EDUFES,	2002,	p.	481-501.	Disponível	em:	http://www.ricardocosta.com/univ/astrologia.htm.	–	acesso	a	
22/jan/2017;	e	COSTA,	Ricardo	da.	“Entendo	por	 ‘céu’	a	ciência	e	por	 ‘céus’	as	ciências”:	as	sete	Artes	
Liberais	 no	 Convivio	 (c.	 1304-1307)	 de	 Dante	 Alighieri.	 In:	 CARVALHO,	 M.,	 PICH,	 Roberto	 H.,	 SILVA,	
Marco	Aurélio	O.	da,	OLIVEIRA,	Carlos	E.	(orgs.).	Filosofia	Medieval.	São	Paulo:	ANPOF,	2015,	p.	333-355.	
366		[devendrà	un	poch	superbiós]	(f.49v)	
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humilde	que	um	jovem	de	armas	tenha	sido”,367	forçoso	é	que,	“valendo-se	da	guerra	

e	 das	 batalhas”,368	 se	 exalte	 e	 ensoberbeça.	 Esse	 defeito	moral,	 que	 aos	 poucos	 se	

manifestará	na	 conduta	de	Curial	 ao	 longo	do	 relato	e	que	mais	 tarde	o	prejudicará	

imensamente,	 é	 até	 certo	ponto	 compreensível,	 dada	a	 superioridade	notória	que	o	

protagonista	da	novela	demonstrará	passo	a	passo,	nas	mais	diversas	circunstâncias,	

contra	os	mais	variados	adversários.			

	

O	orgulho	e	o	senso	do	próprio	valor,	entretanto,	não	chegaram	ao	ponto	de	

abalar,	em	Curial,	o	equilíbrio	das	demais	virtudes:		

	

Portanto,	 que	 nenhum	 homem	 do	 mundo	 se	 maravilhe	 se	 Curial,	 contra	
suas	 próprias	 qualidades,	 se	 tornar	 um	 pouco	 soberbo,	 pois	 o	 ofício	 que	
deseja	 exercer	 o	 requer	 e	 o	 demanda,	 embora	 seja	 certo	 que,	 em	muitas	
outras	 coisas,	 ele	 mantenha	 uma	 honesta	 temperança,369	 conforme	
podereis	ver	abaixo,	seguindo	a	ordenação	do	livro.370	

	

Nesse	 período,	 Curial	 consolida	 sua	 fama	 de	 cavaleiro	 excelente,	 corajoso	 e	

sempre	vencedor;	ensoberbecido,	comete	erros	que	fazem	com	que	perca	o	favor	de	

Guelfa.	O	Livro	Segundo,	composto	por	145	capítulos,	é	o	mais	extenso	da	novela.371	

	

O	 episódio	 central,	 nesse	 Livro,	 é	 o	 grande	 torneio	 de	Melun,	 patrocinado	 e	

presidido	 pessoalmente	 pelo	 rei	 da	 França.	 Nesse	 torneio,	minuciosamente	 descrito	

nos	capítulos	II.36	a	II.66,	Curial	teve	papel	de	grande	destaque.	Os	capítulos	4	a	35	do	

Livro	 Segundo	 descrevem	 a	 longa	 jornada	 de	 Curial,	 desde	 Montferrat	 até	 Melun,	

durante	a	qual	ele	enfrentou	e	venceu	sete	combates,	contra	adversários	diferentes,	

consolidando	 sua	 autossuficiência	 e	predispondo-o	para	 a	 soberba.	Nos	 capítulos	 67	

																																																													
367		[per	cortès	e	humil	que	lo	jove	home	d´armas	sia]	(f.49)	
368		[usant	la	guerra	e	les	batalles]	(f.49)	
369	 Mais	 uma	 vez,	 no	 texto	 da	 novela	 é	 realçado	 singularmente	 o	 papel	 da	 temperança,	 que	 com	 a	
justiça,	a	prudência	e	a	fortaleza	integra	o	conjunto	das	virtudes	cardeais,	aquelas	em	torno	das	quais,	à	
maneira	de	um	eixo,	ou	de	um	gonzo	(cardo,inis,	em	latim),	giram	todas	as	demais	virtudes	naturais.	A	
noção	aristotélica	de	mediania	entre	dois	extremos	–	fixada	exatamente	pela	virtude	da	temperança	e	
expressa	pela	formulação	“virtus	in	medio“	–	parece	sempre	estar	presente	no	universo	mental	do	autor	
da	novela.		
370	 [E	 axí,	 hom	 del	 món	 no	 .s	 maravell	 si	 Curial,	 contra	 la	 sua	 pròpria	 calitat,	 devendra	 un	 poch	
superbiós,	car	 l´ofici	que	vol	usar	ho	requer	e	demana.	És	ver	que	en	moltes	e	en	 les	més	coses	serva	
honesta	temperància,	segons	porets	veure	dejús,	seguint	la	ordinació	del	libre.]		(f.49-f.49v)	
371	No	manuscrito	original,	o	Livro	Primeiro,	com	46	capítulos,	ocupa	47	fólios,	o	Livro	Segundo,	com	145	
capítulos,	ocupa	96	fólios,	e	o	Livro	Terceiro,	com	103	capítulos,	ocupa	79	fólios.	
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em	 diante	 são	 narradas	 a	 permanência	 de	 Curial	 em	 Paris,	 depois	 do	 torneio,	 suas	

aventuras,	 combates	 e	 vitórias,	 as	 dificuldades	 que	 apareceram	 por	 efeito	 das	

artimanhas	 dos	 dois	 invejosos	 que	 não	 desistiam	 do	 seu	 propósito	 de	 o	 perder	 e,	

afinal,	lhe	fizeram	perder	o	favor	de	Guelfa.	

	

É	 sobretudo	 nesses	 capítulos	 finais	 que	mais	 claramente	 se	 pode	 perceber	 o	

papel	 da	 inveja.	 Mas	 já	 nos	 anteriores	 a	 inveja	 aparece,	 ora	 mais	 claramente,	 ora	

menos,	no	enredo;	por	vezes,	é	a	simples	palavra	que	aparece	de	passagem	no	texto,	

não	 propriamente	 interferindo	 na	 trama,	 mas	 apenas	 –	 dir-se-ia	 –	 marcando	 sua	

presença	à	maneira	de	leitwort,	de	palavra-chave,	de	referencial	temático.	

	

2.2.	Com	o	beneplácito	de	Guelfa,	

	Curial	parte	para	o	torneio	de	Melun	

	

O	 Livro	 Segundo	 tem	 início	 quando	 Curial,	 por	 intermédio	 de	 Melchior	 de	

Pandó,	pede	 licença	a	Guelfa	para	 ir	 ao	 torneio	de	Melun,	do	qual	ouvira	o	 anúncio	

ainda	quando	estava	na	Alemanha,	e	para	fazer	o	percurso	como	cavaleiro	andante	–	

ou	seja,	sempre	armado	e	disposto	a,	no	caminho,	enfrentar	todos	os	adversários	que	

se	dispusessem	a	combatê-lo.	Num	primeiro	momento,	Guelfa	recebeu	bastante	mal	o	

pedido:	

Ao	 vir	 à	 memória	 de	 Guelfa	 tudo	 o	 que	 acontecera	 com	 Láquesis,	 que	
conhecia	muito	bem,	 ela	 ficou	 inflamada	e	 completamente	 irada,	 e,	 como	
uma	 pessoa	 sem	 juízo,	 respondeu:	 “–	 Dizei-lhe	 que	 quando	 decidiu	 ir	 até	
Láquesis,	ele	não	pediu	o	meu	conselho;	assim,	que	não	mo	peça	agora,	e	
faça	o	que	quiser,	pois	eu	não	me	interesso	por	seus	feitos”.372	

	

Depois,	tendo	refletido	melhor,	assentiu	ao	pedido	de	Curial,	mas	impondo-lhe	

algumas	 condições.	 Que	 viajasse	 incógnito	 e	 a	 ninguém	 revelasse	 seu	 nome,	 que	

usasse	 somente	 um	 escudo	 negro	 e	 lhe	 escrevesse	 amiúde,	 com	 o	 relato	 de	 tudo	

quanto	lhe	sucedesse,	de	bem	ou	de	mal.	Manifestou	também	o	desejo	de	que	Curial	

																																																													
372		[la	Güelfa,	venint-li	a	memòria	lo	fet	de	Làquesis,	lo	qual	ella	molt	bé	sabia,	encés-se	tota	de	rabiosa	
ira,	e,	tota	torbada,	com	persona	ala	qual	fall	juyhí,	respòs:	—	Digau-li	que,	com	anava	a	Làquesis,	no	.m	
demanava	consell;	e	axí	no	.l	me	deman	ara,	ans	faça	ço	que	voldrà,	que	yo	no	.m	cur	gayre	de	sos	fets.]	
(f.50)	
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levasse	 consigo,	 em	 sua	 companhia,	 uma	 donzela	 de	 grande	 beleza	 e	 muito	 bem	

prendada,	de	nome	Arta	–	claramente	com	a	missão	de	vigiá-lo	e	informar	a	Guelfa	de	

todos	os	seus	passos.		

	

Não	deixa	de	ser	paradoxal	a	atitude	de	Guelfa:	tem	ciúmes	de	Curial	e	receia	

perdê-lo	para	outra	mulher,	mas	quer	que	ele	viaje	acompanhado	de	uma	bela	jovem	

que	teria	tudo	para	tentá-lo.	Tanto	mais	que,	já	no	Livro	Primeiro,	de	passagem,	tinha	

ocorrido	um	episódio	em	que	Arta	não	conseguira	disfarçar	a	atração	que	sentia	por	

Curial,	e	 tal	 fato	não	passara	despercebido	aos	olhos	da	suspicaz	Guelfa.	O	episódio,	

ocorrido	na	corte	de	Montferrat,	ainda	nos	dias	que	precederam	o	combate	com	Boca	

de	Far,	foi	assim	narrado	no	capítulo	32	do	Livro	Primeiro:	

	

Uma	 nobre	 donzela	 chamada	 Arta	 servia	 a	 todos	 como	 maître-d’hôtel.	
Dotada	 de	 uma	beleza	muito	 estimada	 naquele	 tempo,	 ela,	 acompanhada	
de	muitos	cavaleiros	e	gentis-damas,	se	fazia	conhecer	na	sala.	Contudo	seu	
serviço	 consistia	 em	 olhar	 para	 Curial,	 cuja	 beleza	 resplandecia	 acima	 de	
todos	 os	 que	 estavam	 na	 sala.	 Arta,	 sem	 conseguir	 ocultar	 em	 que	 havia	
caído	 o	 seu	 coração,	 não	 tirava	 os	 olhos	 dos	 de	 Curial,	 e	 Guelfa,	 quase	
melancólica	 ou	 ciumenta,	 disse:	 “–	 Arta,	 eu	 não	 pensava	 que	 houvesse	
outros	 feridos	a	não	ser	os	do	torneio,	mas	agora	vejo	o	contrário,	e	creio	
que	haverá	inclusive	prisioneiros”.	Arta	se	calou.373	

	

Pois	 foi	 essa	 jovem	 que	 Guelfa	 sugeriu	 que	 acompanhasse	 e	 vigiasse	 Curial,	

numa	viagem	 longa	que	comportava	 forçosamente	situações	de	extrema	 intimidade.	

Muitas	 vezes	 precisaram	 até	 dormir	 num	 mesmo	 quarto,	 como	 se	 lê	 no	 episódio	

contado	no	capítulo	II.12.374		

																																																													
373		[E	servia	de	mestre	d’ostal	una	noble	donzella	apellada	Arta,	la	bellesa	en	aquell	temps	de	la	qual	ere	
tenguda	en	gran	stima;	e,	acompanyada	de	molts	cavallers	e	gentils	dones,	se	feya	conèxer	en	la	sala.		
Emperò	 lo	 servir	que	ella	 feya	ere	majorment	mirar	Curial,	 la	bellesa	del	qual	 resplandia	 sobre	 tots	e	
totes	quants	e	quantes	en	 la	sala	eren;	mas	 l’Arta,	no	sabent	cobrir	ço	que	en	 lo	cor	 li	ere	caygut,	no	
partia	los	ulls	d’aquells	de	Curial;	de	què	la	Güelfa,	quasi	ab	malenconia	o	gelosia,	dix:	—Arta,	yo	no	·m	
pensava	que	y	hagués	altres	 ferits	 sinó	 los	del	 torneig;	mas	ara	veig	 lo	contrari,	e	crech	que	n’i	haurà	
d’apresonats.	 Arta	 callà.]	 (f.36v)	 –	Chama	 a	 atenção,	 no	 texto	 da	 novela,	 a	 formulação	 “tots	 e	 totes	
quants	 e	 quantes”.	 Se	 tivesse	 escrito	 simplesmente	 “tots	 e	 quants”,	 já	 estaria	 suficientemene	
transmitida	a	 ideia	de	 totalidade,	pois	o	elemento	 feminino	 já	 se	entenderia	 incluído,	mas	o	autor	da	
novela	 quis	 realçar,	 de	 modo	 pleonástico,	 que	 era	 a	 totalidade	 mesmo	 dos	 presentes,	 homens	 e	
mulheres,	que	se	impressionava	com	a	beleza	resplandecente	de	Curial.	
374	Nesse	capítulo	e	nos	seguintes	é	relatado	o	acolhimento	recebido	pelos	viajantes	em	um	convento	de	
freiras	 nobres	 bastante	mundanizadas,	 as	 quais	 perguntaram	 a	 Festa	 (Arta)	 se	 era	mulher	 de	 Curial.	
Diante	da	resposta	negativa,	elas	se	entreolharam	e	começaram	a	rir.	E	à	observação	de	Festa,	de	que	
não	 era	 novidade	 um	 cavaleiro	 errante	 levar	 consigo	 uma	donzela,	 responderam:	 “Não	 é	 coisa	 nova,	
mas	ainda	que	se	chamem	donzelas,	na	verdade	são	donas”	[—	No	és	nova	cosa;	mas,	encara	que	hagen	
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Guelfa	não	 impôs	a	Curial	 a	 companhia	de	Arta,	mas	apenas	a	propôs.	Curial	

parece	 ter	 entendido	 que	 Guelfa,	 além	 das	 informações,	 queria	 também	 colocar	 à	

prova	sua	fidelidade,	expondo-o	a	uma	prolongada	tentação.	E	assim	respondeu:		

	

–	Caso	vós	desejeis	que	Arta	vá	comigo,	que	vossa	senhoria	pense	que	me	
esforçarei	em	cuidar	dela	tanto	quanto	eu	tenho	uma	alma	em	meu	corpo.	E	
para	que	vejais	que	eu,	recordando-me	de	vós,	não	temo	o	perigo,	suplico-
vos	 que	 ma	 deis,	 pois	 eu	 lhe	 farei	 tanta	 honra	 quanto	 for	 possível	 para	
mim.375	

	

A	Arta,	Guelfa	foi	bem	explícita	quanto	à	missão	de	que	a	incumbia:	

	

–	Arta,	tu	vais	em	companhia	daquele	com	quem	eu	desejaria	 ir,	e	a	causa	
pela	 qual	 eu	 estou	 te	 enviando	 é	 a	 seguinte:	 de	 acordo	 com	 o	 que	 sei,	
Láquesis,	donzela	filha	do	duque	da	Baviera,	lá	estará,	e	dizem	que	é	a	mais	
bela	donzela	do	mundo.	Por	isso,	rogo-te	que	observes	bem	a	sua	beleza,	e	
vejas	 se	 é	 tanta	 como	 dizem.	 Por	 outro	 lado,	 também	 te	 rogo	 que	 vejas	
como	 ela	 e	 Curial	 se	 reencontrarão.	 Escreve-me	 sempre	 tudo	 o	 que	
perceberes,	porque	eu	 também	te	escreverei	 a	 ti.	 Faz	 tudo	o	que	puderes	
para	que	Curial	não	dê	um	passo	sem	ti	até	chegar	o	torneio,	e,	se	puderes,	
que	 estejas	 com	 Láquesis	 e	 vejas	 se	 ela	 é	 mesmo	 desenvolta	 e	 como	 se	
porta;	eu	creio	que	ela	 irá	 se	esforçar	para	estar	 sempre	melhor	que	 tu.	E	

																																																																																																																																																																																			
nom	 donzelles,	 són	 dones.]	 (f.60),	 ao	 que	 Festa	 replicou	 vivamente:	 “Em	 nome	 de	 Deus,	 não	 o	 são	
todas,	nem	eu	o	serei	por	ele,	se	Deus	quiser”	[—	En	nom	de	Déu,	no	(ho)	són	totes,	ne	yo	ho	serè	per	
ell,	 si	 a	 Déus	 plau.]	 (f.60).	 Mesmo	 com	 essa	 resposta	 taxativa,	 as	 freiras	 não	 se	 mostraram	 muito	
convencidas	 de	 que	 Festa	 não	 fosse	 amante	 de	 Curial,	 pois	 “ao	 chegarem	 as	 vésperas,	 depois	 de	
cearem,	foi	dado	a	Curial	um	notável	quarto	para	dormir,	e	perguntaram	a	Festa	se	ela	desejava	dormir	
naquele	quarto	com	seu	condutor.”	[Com	vench	lo	vespre,	après	que	hagueren	sopat,	fonch	assignada	a	
Curial	una	notable	cambra	on	dormís;	e	digueren	a	Festa	ella	si	volia	dormir	en	aquella	cambra	ab	son	
conduïdor.]	(f.60)	A	resposta	de	Festa	foi	a	seguinte:	“Muitas	vezes	eu	dormi	com	ele	em	um	quarto,	e,	
portanto,	não	me	esquivaria	agora.	Contudo,	havendo	outro	lugar	para	dormir,	sempre	o	prefiro”.	[—	Yo	
moltes	vegades	he	dormit	ab	ell	en	una	cambra,	e	axí	no	men	esquivaria	ara,	mas	trobant	altre	loch	on	
dormir,	 tots	 temps	 lo	 prench.]	 (f.60)	 –	Note-se	 a	 conjunção	 adversativa	mas,	 em	 “mas	 trobant	 altre	
loch”.	Chama	a	atenção,	no	texto	da	novela,	a	frequência	com	que	é	usada	tal	conjunção,	quase	a	par	da	
forma	 “emperò”;	 no	 português	 igualmente	 são	 muito	 usadas	 as	 formas	 cognatas	 mas	 e	 porém,	
enquanto	 no	 castelhano,	 embora	 ainda	 se	 utilize	mas,	 a	 tendência	 dominante	 é	 lhe	 preferir	 a	 forma	
pero.		
375		[Si	Artà	volets	que	vaja	ab	mi,	pense	vostra	senyoria	que	.m	treballaré	en	donar-vos-en	bon	comte,	
tant	com	ànima	tendré	en	lo	cors.	E,	per	ço	que	mills	vejats	que	yo,	recordant-me	de	vós,	no	tem	perills,	
vos	suplich	l´am	doneu,	car	yo	li	faré	aquella	honor	que	a	mi	serà	possible.]	(f.51)	–	“Vostra	senyoria”	é	
um	nítido	pronome	de	diferenciação,	ou	seja,	um	pronome	que	marca	a	diferenciação	da	pessoa	que	
fala	em	relação	à	pessoa	à	qual	dirige	a	palavra.	No	linguajar	corrente	em	Portugal,	ainda	hoje	é	muito	
frequente,	 a	 utilização	 de	 pronomes	 e	 locuções	 pronominais	 de	 diferenciação,	 enquanto	 no	 Brasil	 a	
tendência	 geral	 niveladora	 adentrou	 mais	 o	 linguajar.	 Ver,	 a	 respeito,	 WILHELM,	 Eberhard	 Axel.	
Pronomes	de	distância	do	português	actual	em	Portugal	e	no	Brasil,	 Instituto	Nacional	de	Investigação	
Científica,	Lisboa,	1979.	



250	
	

assim,	vai,	em	nome	de	Deus;	durante	toda	essa	viagem	te	chamarás	Festa,	
pois	esse	é	o	nome	que	eu	desejo	que	tenhas.376	

	

É	curioso	que	Curial,	embora	ainda	fosse,	formalmente,	“homem	do	marquês”,	

não	 lhe	 tenha	pedido	 licença	para	se	ausentar	de	sua	corte.	Ao	que	parece,	os	 fatos	

precedentes,	 e	 especialmente	 sua	 elevação	 à	 condição	 de	 cavaleiro	 por	 investidura	

pessoalmente	conferida	pelo	Imperador	o	desobrigavam	de	ter	que	solicitar	tal	licença.	

Numa	única	e	 curta	 frase	é	 registrado	que	 “Curial	 foi	 até	o	marquês	e,	 dizendo	que	

tinha	interesse	em	ir	a	outros	lugares,	despediu-se	dele.”	377	Nada	mais.	

	

2.3.	No	caminho	de	Melun,	Curial	trava	sete	combates	

	

Durante	a	prolongada	viagem	de	Montferrat	a	Melun,	narrada	nos	capítulos	4	a	

35	do	Livro	Segundo,	Curial	enfrenta	sucessivamente	adversários	cada	vez	mais	fortes	

e	perigosos,	sobre	todos	triunfando.	No	total,	ao	longo	desse	percurso,	foram	sete	os	

combates	que	travou.	Neles,	o	autor	da	novela	revela	ao	leitor	diversas	facetas	da	rica	

personalidade	de	seu	herói,	e	ao	mesmo	tempo	lhe	permite	tomar	conhecimento	de	

diversos	aspectos	da	realidade	social	do	tempo,	quase	permitindo	uma	visão	do	que	se	

poderia	 chamar	 de	 a	 “vida	 quotidiana	 de	 um	 cavaleiro	 andante”.	 Os	 cavaleiros	

andantes,	ou	errantes,	como	prefere	o	autor	da	novela,	figuram	na	descrição	do	autor	

como	 um	misto	 de	 benfeitores	 e	 bandidos,	 pois	 se	 de	 um	 lado	 defendiam	 fracos	 e	

oprimidos	e	faziam	justiça,	de	outro	também	se	matavam	uns	aos	outros,	tomavam-se	

as	 respectivas	 donzelas,	 praticavam	 violências	 e	 rapinas.	 Em	 mais	 de	 um	 ponto	 da	

novela	 se	manifesta,	 pela	 voz	 do	 narrador	 ou	 pela	 do	 próprio	 Curial,	 a	 lamentação	

																																																													
376	 [—	Artà,	 tu	 vas	 en	 la	 companyia	 de	 aquell	 que	 yo	 voldria	 anar;	 la	 causa	 per	 què	 yo	 t´i	 tramet	 és	
aquesta:	segons	yo	he	sabut,	Làquesis,	donzella,	filla	del	duch	de	Baviera,	hi	serà,	la	qual	dien	que	és	la	
pus	bella	donzella	del	món;	per	què	.t	prech	que	t´avises	bé	de	la	sua	bellesa,	e	sàpies	si	és	tanta	com	
dien.	E,	d´altra	part,	te	prech	que	veges	quina	festa	se	faran	ella	e	Curial.	Scriu-me	contínuament	de	tot	
ço	que	.t	serà	vijares,	car	també	m´escriuré	yo	a	tu.	Ti	manera,	tant	com	pusques,	que	Curial	no	vage	un	
pas	sens	tu,	des	que	al	torneig	serets;	e,	si	poràs,	fert´as	ab	Làquesis,	e	veges	si	és	abta	e	com	se	porta;	
yo	.m	pens	que	ella	serà	afanada	de	ésser	en	millor	punt	que	tu	est.	E	axí,	ves	en	nom	de	Déu;	tot	aquest	
viatge	t´apellaràs	Festa,	que	axí	vull	que	hages	nom.]		(f.51-f.51v)	
377		[Curial	se	n´anà	al	marquès,	e,	dient	que	volia	anar	en	altres	parts,	per	afers	seus,	pres	comiat	d´ell.]	
(f.51v)		
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pelos	 costumes	 abusivos	 praticados	 por	 muitos	 cavaleiros,	 na	 triste	 situação	 de	

decadência	à	qual	havia	chegado	a	instituição	da	Cavalaria.378		

	

O	primeiro	combate,	narrado	nos	capítulos	II.5	e	II.6,	foi	contra	dois	cavaleiros	

irmãos,	 que	 assaltavam	 cavaleiros	 andantes	 e	 lhes	 capturavam	 as	 donzelas	 que	

levavam	 em	 sua	 companhia,	 assim	 como	 as	 respectivas	 armas	 e	 cavalos.	 Um	 dos	

irmãos	foi	morto	rapidamente	por	Curial,	que	lutou	longamente	com	o	outro,	mas	se	

manteve	 apenas	 na	 defensiva,	 sem	 querer	 atacá-lo	 e	 matá-lo.	 Afinal,	 poupou-lhe	 a	

vida,	mediante	promessa	jurada	de	renunciar	à	vida	de	rapinas	e	devolver	a	liberdade	

às	donzelas	e	os	bens	injustamente	capturados	aos	respectivos	donos.		

	

O	segundo	combate	(capítulo	II.8)	foi	contra	um	cavaleiro	andante	que	avistou	

Curial	 e	 o	 desafiou	 lealmente,	 de	 acordo	 com	os	 princípios	 e	 costumes	 da	 cavalaria	

andante.	 Foi	 também	com	 rapidez	derrubado	por	Curial,	 que	permitiu	 ao	desafiante	

conservasse	 seu	 cavalo	 e	 suas	 armas.	 Agradecido,	 o	 cavaleiro	 passou	 a	 acompanhar	

Curial.	Nunca	se	 identificou	a	Curial	nem	pediu	a	este	que	se	 identificasse,	mas	mais	

																																																													
378Nos	 capítulos	 II.5	 e	 II.6,	 de	 Curial	 e	 Guelfa,	 encontram-se	 numerosas	 referências	 a	 cavaleiros	 que	
raptavam	donzelas	e	praticavam	rapinas	e	violências	apresentando,	como	única	justificação,	ser	esse	o	
costume	daquela	região.	No	Direito	medieval,	as	 leis	 formalmente	escritas	e	promulgadas	eram	muito	
pouco	 numerosas,	 de	 modo	 que	 os	 costumes,	 entendidos	 como	 fonte	 do	 Direito,	 tinham	 uma	
importância	 muito	 maior	 do	 que	 atualmente.	 O	 fato	 de	 determinado	 procedimento	 ser	
costumeiramente	 praticado	 não	 só	 o	 legitimava,	 mas	 podia	 até	 chegar	 a	 torná-lo	 obrigatório.	 No	
Medievo,	de	acordo	com	o	aforismo	latino	"plurimae	leges,	pessima	respublica",	entendia-se	que	as	leis	
somente	 deviam	 ser	 promulgadas	 em	 caso	 de	 necessidade,	 e	 não	 arbitrariamente,	 por	 mero	 intuito	
dirigista.		"A	lei	deve	ser	honesta,	justa,	possível,	conforme	à	natureza,	apropriada	aos	costumes	do	país,	
conveniente	 ao	 lugar	 e	 ao	 tempo,	 necessária,	 útil,	 claramente	 expressa	 para	 que	 não	 se	 oculte	 nela	
nenhum	engano,	e	instituída	não	para	satisfazer	a	algum	interesse	privado,	mas	para	a	utilidade	comum	
dos	cidadãos"	–	escreveu	São	Tomás	de	Aquino	(Summa	Theologiae,	 I-IIae,	qu.	95,	a.3),	 fazendo	seu	o	
ensinamento	de	Santo	Isidoro	de	Sevilha.	Tão	prejudicial	pode	ser	a	introdução	de	uma	lei	nova,	que	São	
Tomás	 considerava	 muitas	 vezes	 preferível	 manter	 uma	 lei	 menos	 perfeita,	 mas	 já	 assentada	 nos	
costumes,	 a	 substituí-la	 por	 uma	 lei	 melhor,	 mas	 que,	 por	 não	 ter	 como	 base	 o	 costume,	 causasse	
transtornos	ao	bem	comum	(idem,	I-IIae,	q.97,	a.2).	Ver,	a	respeito	dos	costumes	no	Direito,	NOGUEIRA,	
J.	Duarte.	“O	costume	enquanto	fonte	de	direito”.	Lusíada	Direito,	15,	 (2016)	p.	81-97.	Disponível	em:	
http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/ldl/article/viewFile/2448/2612	–	acesso	a	14/jan/2018;	GROSSI,	
Paolo.	 A	 ordem	 jurídica	medieval.	 São	 Paulo:	Martins	 Fontes,	 2014;	 LOPES,	 José	 Reinaldo	 de	 Lima.	O	
direito	 na	 história:	 lições	 introdutórias.	 São	 Paulo:	 Atlas,	 2008,	 p.	 75;	 OLIVEIRA,	 Gilberto	 Callado	 de.	
Filosofia	da	Política	Jurídica.	 Itajaí:	UNIVALI,	2001,	passim;	ROSA,	Viviane	Lemes	da;	PUGLIESE,	William	
Soares.	“Estado,	Direito	e	Religião	na	Europa	Medieval”.	Revista	Brasileira	de	História	do	Direito,	Brasília,		
v.	2,	n.	1,	p.	284-300,	Jan/Jun	2016.	Sobre	a	força	do	direito	consuetudinário	especificamente	na	França,	
onde	 se	 passaram	 os	 fatos	 abusivos	 lamentados	 por	 Curial,	 ver	 DEMURGER,	 Alain.	 Temps	 de	 crises,	
temps	d´espoirs	–	XIVe-XVe	siècle.	Paris:	Éditions	du	Seuil,	1990,	p.	248-251.	
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adiante	 revelou,	 a	 Arta,	 ser	 o	 Senhor	 de	 Salanova,	 cavaleiro	 savoiano	 que	 praticara	

feitos	cujos	ecos	já	haviam	chegado	ao	conhecimento	de	Arta	e	do	próprio	Curial.	

	

Pouco	 depois,	 aconteceu	 que	 esse	 cavaleiro,	 que	 seguia	 Curial	 a	 alguma	

distância,	 foi	 covardemente	atacado	por	oito	 cavaleiros	que	 residiam	no	 castelo	dos	

dois	 irmãos	 anteriormente	 derrotados	 por	 Curial.	 Contra	 a	 fé	 jurada	 e	 a	 vontade	

expressa	do	cavaleiro	vencido	no	primeiro	combate,	haviam	saído	do	castelo	para	dar	

continuidade	 a	 suas	 práticas	 pouco	 honrosas	 de	 rapinagem.	 O	 cavaleiro	 que	 Curial	

vencera	 lutou	com	valentia,	mas	 foi	derrubado	pelos	agressores,	que	se	apoderaram	

de	suas	armas	e	de	seu	cavalo	e	o	conduziram	prisioneiro,	rumo	ao	castelo,	de	modo	

ignominioso,	 entre	 insultos	 e	 impropérios.	 Então	 Curial,	 que	 à	 distância	 assistira	 a	

tudo,	indignou-se	e,	sozinho,	enfrentou	e	venceu	os	oito	agressores.	Também	restituiu	

as	 armas	 e	 a	montaria	 ao	 cavaleiro	 covardemente	 atacado	 (capítulo	 II.8).	 Esse	 foi	 o	

terceito	combate	do	percurso.	

	

O	 quarto	 ocorreu	 algum	 tempo	depois,	 quando	 um	outro	 cavaleiro	 apareceu	

completamente	 armado	 e	 quis	 raptar	 Arta.	 Na	 ocasião,	 Curial	 não	 estava	 só,	 mas	

estava	 acompanhado	 pelo	 cavaleiro	 que	 havia	 pouco	 libertara.	 	 Num	 primeiro	

momento,	Curial	tomou	o	caso	na	conta	de	brincadeira,	pois	lhe	pareceu	desarrazoado	

que	 um	 cavaleiro	 enfrentasse	 dois	 outros,	 para	 sequestrar	 uma	 donzela	 com	 dois	

protetores.	Mas	 o	 cavaleiro,	 com	 insolência	 e	 atrevimento,	 chegou	 a	 afrontar	 Arta.	

Curial,	ainda	rindo,	permitiu	que	seu	companheiro	tomasse	a	defesa	da	jovem,	mas	o	

opositor	o	derrubou	do	cavalo	e	quis	forçar	Arta	a	acompanhá-lo,	chegando	a	agarrá-la	

pelos	cabelos.	“–	Vós	vireis,	queirais	ou	não”379	–	disse	à	donzela	(capítulo	II.9).	Curial,	

que	até	então	 tomara	por	brincadeira	 tudo	o	que	havia	 se	passado,	deu	um	grande	

grito:	 “–	 Estai	 seguro,	 cavaleiro	 vilão,	 que	 estou	 a	 ponto	 de	 cortar	 vossa	 mão	 pela	

vilania	 que	 haveis	 feito”.380	 E	 não	 apenas	 o	 desmontou,	 com	 um	 certeiro	 golpe	 de	

lança,	mas,	 indignado,	o	humilhou,	arrancando-lhe	o	elmo	e	puxando-lhe	os	cabelos:	

																																																													
379		[—	E	vós	vindrets	mal	que	us	pes.]	(f.58v)	
380	[—	Estat	segur,	vilan	cavaller,	que	en	poch	estich	de	tallar	vos	la	mà	per	la	vilania	que	havets	feta.]	
(f.58v)	
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“–	Cavaleiro	vilão,	vós	tomais	as	donzelas	pelas	tranças?	(...)		não	sei	quem	me	detém	

para	não	vos	tirar	a	vida	pela	grande	descortesia	que	haveis	feito”.381		

	

Curial	 estava	 tão	 enfurecido	 com	 o	 atrevido	 que	 ousara	 puxar	 os	 cabelos	 de	

Arta	 que	 por	 pouco	 não	 lhe	 cortou	 a	 mão	 que	 tal	 ousara.	 Com	 desprezo	 o	 largou,	

voltou	 a	 montar	 e	 seguiu	 viagem.	 	 Algum	 tempo	 depois,	 quis	 separar-se	 do	

companheiro	 que	 o	 seguia,	 pois,	 como	 disse,	 preferia	 viajar	 só.	 Com	 pesar,	 o	

companheiro	 lhe	 fez	 a	 vontade	 e	 afastou-se,	 sem	 que	 os	 dois	 tivessem	 chegado	 a	

mutuamente	se	identificarem.	Pouco	antes,	revelara	a	Arta	ser	o	senhor	de	Salanova	–	

personagem	 conhecida	 cuja	 fama	 já	 chegara	 ao	 conhecimento	 de	Arta,	 e	 que	Curial	

conhecia	e	prezava	como	amigo.	Haviam	caminhado	longamente	juntos	sem	se	terem	

reconhecido,	 o	 que	 só	 se	 explicaria	 pelo	 fato	 de	 estarem	 viajando	 completamente	

armados	 e	 protegidos	 por	 bacinetes	 de	 viseira,	 os	 quais,	 mesmo	 quando	 erguida	 a	

viseira,	ocultava	a	maior	parte	da	face.		

	

O	quinto	combate	ocorreu	mais	tarde,	quando	um	cavaleiro	de	nome	Bertrand	

do	 Castelo	 desafiou	 Curial	 e	 exigiu	 que	 lhe	 entregasse	 Arta.	 Curial	 o	 enfrentou	 e,	

acidentalmente,	lhe	matou	o	cavalo.	Bertrand	com	descortesia,	acusou	Curial	de	tê-lo	

matado	de	propósito:		

	

–	Certamente	vós	não	haveis	dado	um	golpe	digno	de	um	cavaleiro,	pois	o	
filho	da	égua	não	vos	feriu	nem	pediu	a	donzela,	mas	vós,	para	fugirdes	da	
batalha	como	um	covarde,	matastes	o	cavalo;	eu	não	poderia	imaginar	que	
vós	 quisésseis	 vendê-la	 ao	 preço	 do	 sangue	 de	 um	 cavalo.	 Não	 obstante,	
apelo	 a	 vós	 para	 que	 a	 batalha	 prossiga	 a	 pé	 e,	 caso	 desmonteis,	 rogo	 a	
Deus	e	à	Virgem	Maria	que,	para	vingar	meu	cavalo,	ou	eu	perca	a	vida	ou	a	
tome	 de	 vós;	 se	 fugirdes,	 ter-vos-ei	 comportado	 duplamente	 como	 um	
odioso	 cavaleiro.	 Portanto,	 sabei	 que,	 mesmo	 apoiado	 em	 um	 bordão,	
enquanto	 eu	 conseguir,	 perseguir-vos-ei	 até	 o	 fim	 do	 mundo:	 não	 me	
escapareis.382	

	

																																																													
381		[—	Vilan	cavaller,	les	donzelles	prenets	vós	per	les	treces?	(...)		e	no	.m		sé	qui	.m	té	que	no	us	tolch	
la	vida	per	la	gran	descortesia	que	havets	feta.]	(f.58v)	
382	 	 [—	Certes,	 vós	 no	 havets	 fet	 colp	 de	 cavaller,	 car	 lo	 fill	 de	 la	 egua	 no	 us	 havia	 ferit,	 ne	 us	 havia	
demanada	la	donzella;	mas	vos,	axí	com	a	covart,	per	fugir	a	la	batalla	havets-me	mort	lo	cavall,	e	yo	no	
pensava	que	a	preu	de	sanch	de	cavall	la	volguéssets	vendre;	emperò	yo	us	apell	a	la	batalla	a	peu,	e	vot	
a	Déu	 e	 a	 la	 verge	Maria	 que,	 en	 venjança	 del	meu	 cavall,	 o	 yo	 perdré	 la	 vida,	 o	 la	 us	 toldré,	 si	 vós	
descavalcats;	e	si	 fugits,	haurets	 fet	dues	vegades	com	àvoll	cavaller.	E	pensats	que,	encara	que	yo	us	
sàpia	seguir,	ficant	un	bordó,	fins	al	cap	del	món,	no	m	´escaparets.]	(f.64)	
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Curial,	assim	insultado,	desceu	do	cavalo	e	replicou:		

	

–	Cavaleiro,	 falastes	 com	muita	descortesia:	 eu	não	 feri	 o	 vosso	 cavalo	de	
má	 vontade,	 pois,	 quando	 me	 aproximei	 para	 ferir-vos,	 ele	 levantou	 a	
cabeça	de	um	jeito	que	eu,	de	mal	grado,	feri	onde	não	queria	ferir.	Talvez	o	
cavalo	tenha	sido	a	causa	de	vossa	salvação,	já	que	sofreu	a	pena	do	ultraje	
que	 vós	 me	 requisitastes.	 Contudo,	 conforme	 soam	 vossas	 palavras,	 vós	
desejais	vingar	o	vosso	cavalo	e	batalhar	contra	mim	até	à	morte;	aqui	está	
o	meu	cavalo	e,	como	vós	entendeis	que	um	de	nós	aqui	morrerá,	ao	outro	
bastará	um	 cavalo,	 pois,	 ou	não	necessitará	 de	um	 cavalo,	 ou	 levará	 este,	
que	o	conduzirá	até	que	tenha	outro	melhor.383	

	

Lutaram,	então,	com	grande	fúria,	a	pé	e	com	as	espadas.	O	adversário	parecia	

estar	à	altura	de	Curial	e	durante	muito	tempo	nenhum	conseguiu	suplantar	o	outro.	

Cansaram-se	 ambos,	 feriram-se,	 romperam	 escudos	 e	 cotas	 de	 malha,	 e	 a	 luta	

prosseguia.	 Depois	 de	 algum	 tempo,	 pararam	 um	 pouco	 para	 recobrar	 alento	 e	

voltaram	ao	combate.	Curial	tomou,	então	a	dianteira	e,	mesmo	extenuado,	esteve	a	

ponto	 de	matar	 o	 adversário	 que	 caíra	 por	 terra	 desacordado.	Mas	 a	 vida	 deste	 foi	

poupada	 graças	 à	 intervenção	 da	 prioresa	 de	 um	 convento	 em	 que	 ambos	 os	

combatentes	tinham,	pouco	antes,	se	hospedado.		

	

O	 sexto	 combate	 deu-se	 bem	 mais	 tarde,	 quando	 Curial,	 já	 descansado	 e	

restabelecido	 de	 seus	 ferimentos,	 prosseguiu	 viagem	 e	 encontrou	 um	 cavaleiro	

armado	que	conduzia,	contra	sua	vontade,	uma	donzela	em	prantos.	Ao	ver	Curial,	a	

donzela	suplicou	a	sua	proteção	contra	aquele	cavaleiro	que	a	arrastava.	Explicou	que	

tinha	 sido	 arrebatada	 de	 um	 cavaleiro	 que	 a	 conduzia	 e	 que,	mal	 ferido	 por	 aquele	

agressor,	 fora	deixado	abandonado	na	estrada.	Disse,	mais,	 que	o	 cavaleiro	 ferido	e	

abandonado	era	o	Senhor	de	Monselù.	“Ao	ouvir	esse	nome,	Curial	empalideceu,	pois	

o	 dito	 senhor	 de	Monselú	 era	 um	 grande	 amigo	 seu,	 e	 não	 fazia	muito	 tempo	 que	

																																																													
383		[—	Cavaller,	molt	parlau	descortesament,	car	yo	no	ferí	vostre	cavall	per	ma	volentat,	mas,	en	aquell	
cas	que	yo	fuy	 junt	ab	vós	per	ferir,	ell	alçà	 lo	cap	en	manera	que	yo,	contra	món	grat,	 ferí	allà	on	no	
haguera	volgut;	e	per	ventura	lo	cavall	fonch	causa	de	vostra	salut	e	portà	la	pena	de	l´ultrage	que	vós	
me	 demanats.	 Emperò,	 segons	 vostres	 paraules	 sonen,	 vós	 volets	 venjar	 vostre	 cavall	 e	 fer	 batalla	
contra	mi	fins	a	ultrança;	açí	és	lo	meu	cavall,	e,	puys	que	vós	entenets	que	lo	un	de	nos	deu	morir	açí,	a	
l´altre	assats	 li	bastarà	un	cavall,	car,	o	no	haurets	obs	cavall,	o	us	en	menarets	aquest,	qui,us	portarà	
fins	que	n´haurets	millor.]	(f.64)	



255	
	

haviam	 se	 separado	na	Alemanha,	 onde	o	 cavaleiro	havia	 realizado	 feitos	 de	 armas,	

nos	quais	fora	mui	honrosamente	exitoso”.384	

	

Curial	 pediu,	 com	 bons	 modos,	 que	 o	 cavaleiro	 desse	 liberdade	 à	 donzela	

aprisionada:	“–	Cavaleiro,	rogo-vos,	tanto	quanto	possível,	que	deixeis	a	donzela	voltar	

para	o	cavaleiro	que	a	conduzia,	pois,	conforme	disse,	ele	está	ferido	e	poderá	morrer	

caso	não	seja	socorrido”.385	Mas	o	outro	respondeu	que	somente	cederia	sua	donzela	

se	Curial,	em	troca,	lhe	cedesse	a	sua.	

	

Curial	 ainda	 tentou	 resolver	 o	 assunto	 de	modo	 cortês:	 “–	 A	minha	 vós	 não	

podeis	ter,	tampouco	eu	desejo	a	vossa.	Contudo,	caso	desejeis	agradar-me,	ficar-vos-

ia	 muito	 grato,	 e,	 em	 outra	 ocasião,	 eu	 vos	 poderia	 proporcionar	 outro	 prazer	

equiparável	a	esse”	386	

	

Diante	da	 requintada	amabilidade	de	Curial,	o	 cavaleiro	o	 subestimou.	 Julgou	

tratar-se	 de	 um	 homem	 não	 suficientemente	 corajoso	 para	 enfrentá-lo,	 e	 resolveu	

desafiá-lo	 de	 modo	 formal	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 insolente:	 “–	 Cavaleiro,	 desse	 feito	

façamos	 o	 seguinte:	 convém	 a	 vós	 justar	 comigo;	 assim	 eu	 terei	 duas	 donzelas	 ou	

nenhuma;	vós	não	partireis	daqui	de	outra	maneira”.387	

	

E	 lançou-se	 contra	 Curial,	 quebrando	 sua	 lança	 contra	 o	 escudo	 deste,	 mas	

sendo	derrubado	pela	lança	deste,	que	permaneceu	inteira.	Pelas	regras	da	cavalaria,	a	

justa	–	 forma	de	combate	que	havia	sido	proposta	por	ele	e	 tacitamente	combinada	

pelos	 dois	 antagonistas	 –	 já	 tinha	 sido	 vencida	 por	 Curial,	 que	 poderia	 ficar	 com	 a	

donzela	disputada,	mas	o	outro,	levantado	do	chão,	o	desafiou	com	a	espada.		

	
																																																													

384		[Curial,	que	l´oý	nomenar,	tota	la	sanch	li	fugí,	per	ço	com	lo	dit	senyor	de	Monlesu	era	gran	amich	
seu,	e	en	Alamanya	no	havia	gayre	temps	se	eren	departits,	on	lo	dit	cavaller	havia	fetes	armes,	de	les	
quals	ere	exit	molt	honorablement.]	(f.68)	
385	 	 [—	Cavaller,	prech-vos	tant	com	yo	pusch,	que	 lexets	 la	donzella	tornar	al	cavaller	qui	 la	conduÿa,	
car,	segons	diu,	és	nafrat	e	porà	morir	si	nó	és	socorregut.]	(f.68)	
386		[—	La	mia	vós	no	la	podets	haver,	ni	yo	tanpoch	vull	la	vostra;	emperò,	si	d´açò	.m	volíets	complaure,	
yo	us	ho	grayria	molt,	e,	en	altre	cas,	vos	poria	yo	fer	un	altre	plaer	qui	muntàs	tant	com	aquest.]	(f.68v)	
387	 	[—	Cavaller,	d´aquest	fet	ira	axí;	a	vós	cové	justar	ab	mi,	e	haurets	dues	donzelles	o	no	res,	car	en	
altra	manera	no	podets	partir	d´açí.]	(f.68v)	
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Curial	 não	 aceitou	 novo	 combate,	 que	 ia	 muito	 além	 do	 que	 o	 cavaleiro	

derrubado	tinha	o	direito	de	exigir,	e	quis	que	a	donzela	montasse	em	seu	cavalo,	para	

segui-lo.	 O	 opositor	 se	 opôs	 com	 violência	 e	 feriu	 de	 morte	 um	 dos	 escudeiros	 de	

Curial,	que	por	ordem	deste	tentava	ajudar	a	 jovem	a	montar.	E,	 levando	ainda	mais	

longe	sua	covarde	vilania,	feriu	e	matou	a	própria	donzela,	que	aflita	tentava	escapar	

dele.	

	

Transtornado	 pela	 indignação,	 Curial	 desceu	 do	 cavalo	 e	 duelou	 longamente	

com	 o	 opositor,	 ao	 qual	 venceu	 e,	 como	 suprema	 manifestação	 de	 desprezo	 pela	

conduta	covarde,	cruel	e	desonrosa	daquele	mau	cavaleiro,	que	se	chamava	senhor	de	

Monbrun,	feriu-o,	derrubou-o	e,	com	ele	ainda	em	vida,	ordenou	que	um	escudeiro	lhe	

cortasse	 a	 cabeça	 –	 para	 que	 não	 tivesse	 a	 honra	 de	 ser	 morto	 em	 combate	

cavaleiresco,	mas	 fosse	 executado	 como	 criminoso	 por	 um	 simples	 serviçal.	 Depois,	

lançou	a	cabeça	longe	do	corpo	o	mais	distante	que	pode.			

	

A	 seguir,	 socorreu	 o	 amigo	 Monselù	 ferido	 que	 jazia	 no	 caminho	 com	 uma	

perna	 partida	 e	 o	 levou	 a	 uma	 abadia	 de	 monges,	 onde	 poderia	 ser	 tratado	 e	

recuperar-se.	 À	mesma	 abadia	 fez	 transportar	 os	 corpos	 do	 escudeiro	 e	 da	 donzela	

mortos	cruelmente,	para	que	fossem	sepultados	condignamente.	Quanto	ao	cavaleiro	

vilão,	 este	 não	 recebeu	 sepultura	 sagrada.	 Foi	 desarmado	 e	 enterrado	 no	 meio	 do	

caminho;	 o	 local	 não	 foi	 assinalado	 por	 uma	 cruz,	mas	 por	 uma	 estaca	 de	madeira,	

sobre	 a	qual	Curial	mandou	pendurar	o	 arnês	do	derrotado.	Entendia-se	que,	 tendo	

servido	a	um	cavaleiro	 felão	que	morrera	de	má	morte,	esse	arnês	não	era	digno	de	

ser	conservado	como	troféu,	nem	de	servir	a	outro	cavaleiro.	E,	numa	tábua,	presa	à	

estaca,	mandou	escrever	a	causa	mortis	do	“senhor	de	Monbrun,	o	Cruel”.388		

	

A	 vitória	 nesse	 sexto	 combate	 travado	 durante	 a	 viagem	 parece	 ter	 causado	

profundas	 repercussões	 internas,	na	psicologia	de	Curial.	De	um	 lado,	como	se	 lê	no	

																																																													
388	 	 [senyor	 de	Monbrú	 lo	 cruel]	 (f.70v)	 –	Note-se	 a	 diferença	 de	 tratamentos	 aos	 três	 cadáveres:	 o	
cavaleiro	 indigno	 foi	 enterrado	 de	 modo	 aviltante,	 enquanto	 o	 escudeiro	 e	 a	 donzela	 receberam	
sepultamento	honroso	e	dignificante.	Ver,	a	respeito	dos	ritos	que	cercavam	a	morte	de	ricos	e	pobres	
no	Medievo,	ARIÈS,	Philippe.	Essais	sur	l´histoire	de	la	mort	en	Occident	du	Moyen	Âge	à	nos	jours.	Paris:	
Éditions	du	Seuil,	1975,	p.	85-103	
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fecho	do	capítulo	II.24,	“fez	do	seu	escudeiro	arauto,	colocou-lhe	o	nome	de	Vingança,	

e	deu-lhe	armas	e	sua	divisa,	a	qual	tinha	palavras	que	diziam:	–	Não	te	eleves	a	ponto	

de	 te	 envaideceres,	 não	 te	 rebaixes	 a	 ponto	 de	 te	 menosprezares”389.	 Com	 isso,	

promoveu-se	no	que	se	poderia	chamar	–	exprimamo-nos	de	modo	bem	anacrônico	–	

o	ranking	da	cavalaria.	Passou	a	ser	não	um	mero	cavaleiro,	mas	um	cavaleiro	que	já	se	

fazia	servir	por	um	arauto,	cuja	função	precípua	era	a	de	anunciar	a	sua	chegada,	levar	

mensagens	 e	 transmitir	 desafios.	 Essa	 autopromoção,	 entretanto,	 parece	 ter	 sido	

acompanhada	por	um	sentimento	de	profundo	desagrado,	quase	de	desencanto	com	

os	 aspectos	 brutais	 de	 seu	 ofício,	 como	 se	 nota	 na	 continuação	 do	 texto	 há	 pouco	

transcrito,	bem	no	início	do	capítulo	II.25:	

	

A	Curial	não	agradavam	nada	esses	escândalos,	pois	tinha	prazer	em	testar	
seu	corpo,	mas	sem	matar	e	ofender	a	Deus,	e,	por	isso,	andava	muito	triste.	
Contudo,	a	Fortuna	ainda	não	estava	satisfeita,	e	cada	dia	procurava	coisas	
novas	onde	encontrasse	infortúnios.390		

	

A	morte	 de	Monbrun,	 sem	dúvida	 se	 justificava	 inteiramente	 aos	 seus	 olhos,	

mas	o	que	provavelmente	mais	 incomodava	a	Curial	era	o	fato	de	ele	se	ter	deixado	

tomar	pela	cólera,	a	ponto	de	 fazer	coisas	de	que	depois	poderia	se	arrepender.	Em	

várias	passagens	da	novela,	vemos	que	Curial	se	policiava	muito	para,	mesmo	nos	mais	

rudes	 combates,	 nunca	 perder	 o	 equilíbrio	 interior	 e	 jamais	 se	 deixar	 dominar	 pela	

cólera,	má	 conselheira	 e	 inimiga	mortal	 do	 verdadeiro	 combatente.	 Em	 todas	 essas	

passagens	se	nota,	com	maior	ou	menor	clareza,	a	noção	aristotélica	da	temperança,	

como	 virtude	 essencial	 ao	 equilíbrio	 de	 todas	 as	 demais	 e	 asseguradora	 da	

manutenção	da	justa	mediania	entre	os	extremos	igualmente	viciosos.		

	

O	sétimo	combate	pode-se	dizer	que	foi	um	desdobramento	do	anterior,	uma	

consequência	quase	necessária	dele.	Curial	 foi	procurado	por	um	 irmão	e	um	 tio	do	

																																																													
389	 [Emperò	abans	 féu	haraut	 lo	seu	scuder	e	 li	mes	nom	Venjança	e	 li	 féu	 fer	 les	sues	armes	e	 la	sua	
devisa,	 en	 la	 qual	 havia	unes	 letres	dients:	 “No	puges	 tant	que	 te	n´endenys,	 ne	 .t	 baxes	 tant	que	 .n	
valles	menys.”]	(f.70v)	–	Um	bom	guerreiro	tem	consciência	do	próprio	valor,	mas	não	deve	pecar	nem	
por	excesso	de	soberba,	nem	por	uma	excessiva	e	mal-entendida	humildade.	A	constante	preocupação	
com	o	equilíbrio	da	virtude	como	juste	milieu	entre	dois	extremos	se	manifestou	na	escolha	da	divisa.		
390		[A	Curial	desplaÿen	molt	aquests	scàndels,	emperò	ell	bé	havia	plaer	de	provar	lo	cors,	mas	volguera	
que	 .s	 fes	 sens	mort	 e	 sens	 ofensa	 de	 Déu,	 e	 axí	 anava	 fort	 trist.	 Emperò	 la	 Fortuna	 encara	 no	 era	
contenta,	e	cascun	jorn	li	cercava	coses	noves	on	infortunis	trobàs]	(f.70v)	
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Monbrun,	 que	 desejavam	 vingar	 o	morto.391	 O	 irmão,	 Carlos	 de	Monbrun,	 desafiou	

Curial	de	modo	insultante:	“–	Cavaleiro,	tu	mataste	meu	irmão	traiçoeiramente”.392	A	

resposta	de	Curial	foi	 imediata	e	igualmente	ferina:	“–	Tu	mentes	pela	garganta,	pois	

eu	 não	 o	matei	 traiçoeiramente.	 Embora	 eu	 tenha	 sido	 a	 causa	 de	 sua	morte,	 não	

tenho	culpa	dela.	E	sobre	esse	caso,	defender-me-ei	e	combaterei	contra	ti”.393	

	

No	 primeiro	 choque,	 a	 lança	 de	 Curial	 atravessou	 o	 peito	 do	 adversário,	 que	

caiu	ao	 solo	 sem	vida.	O	outro	 cavaleiro,	 Jacques	de	Monbrun,	por	 sua	vez	 também	

investiu	contra	Curial,	que	o	derrubou	do	cavalo	sem	matá-lo.	Deu-se,	então,	uma	cena	

de	grande	nobreza,	de	parte	a	parte.	 Jacques	de	Monbrun,	mancando	e	caminhando	

com	 dificuldades,	 aproximou-se	 de	 Curial	 e,	 com	 bons	 modos,	 pediu:	 “–	 Cavaleiro,	

rogo-vos	que	desmonteis	do	cavalo,	pois	eu	desejo	vos	falar”.394	

	

Possivelmente	 por	 ver	 que	 estava	 tratando	 com	 pessoa	 já	 de	 idade	 mais	

provecta,	Curial	baixou	do	seu	cavalo	e	foi	conversar	com	o	cavaleiro	vencido,	que	lhe	

perguntou	como	é	que	exatamente	havia	matado	seu	sobrinho.	Curial,	então,	relatou	

os	fatos	como	se	haviam	passado,	sem	nada	omitir,	e	o	cavaleiro,	com	grande	nobreza,	

reconheceu	 que	 seu	 antagonista	 havia	 procedido	 bem:	 “–	 Amigo,	 ide	 em	 nome	 de	

Deus;	eu	 tenho-vos	por	quite	onde	quer	que	vades,	pois	haveis	 feito	o	que	um	bom	

cavaleiro	 deve	 fazer.	 Ademais,	 se	 outra	 coisa	 tivésseis	 feito,	 cometeríeis	 falta	 à	

cavalaria”.395	

	

Curial	 prossegue	 então	 sua	 jornada	 rumo	 ao	 torneio	 de	 Melun,	 sem	 outros	

incidentes	 dignos	 de	 nota,	 a	 não	 ser	 o	 contato	 cordial	 que	 estabelece,	 no	 caminho,	

com	um	grupo	de	quatro	cavaleiros	aragoneses	–	João	Martines	de	Luna,	Pedro	Cornel,	

																																																													
391	Embora	combatida	pela	Igreja	e	pela	moral	cristã,	a	vendetta	privada	foi,	durante	quase	toda	a	Idade	
Média,	julgada	como	um	dever	sagrado	a	ser	cumprido	pela	pessoa	lesada	e,	por	extensão,	pelos	seus	
parentes	próximos.	Ver,	a	respeito,	BLOCH,	Marc.	La	societé	féodale.	Paris:	Éditions	Albin	Michel,	1970,		
p.	186-192. 
392		[—	Cavaller,	tu	has	mort	mon	germà	malament.]	(f.	72)	
393		[—	Tu	ments	per	la	gola,	que	yo	no	.l	matí	malament,	e	si	tot	fuy	causa	de	la	sua	mort,	no	.n	són	en	
culpa;	e	sobre	aquest	cas	defenent-me	combatré	contra	tu.]	(f.72)	
394		[—	Cavaller,	yo	us	prech	que	devallets	del	cavall,	car	yo	us	vull	parlar.]	(f.72v)	
395		[—	Amich,	anats	en	nom	de	Déu;	yo	us	he	per	quiti	on	que	vós	anets,	car	vós	havets	fet	ço	que	bon	
cavaller	deu	fer,	e,	si	àls	fet	haguéssets,	haguérets	fallit	a	cavalleria.]	(f.72v)	



259	
	

Blasco	de	Alagón	e	Jimeno	de	Urrea	–	os	quais	também	se	dirigiam	ao	mesmo	fim.	Esse	

contato	 inicial	 lhe	renderá	muito	bons	frutos,	pois,	como	se	verá,	no	torneio	atuarão	

sempre	concertadamente	Curial	e	seus	novos	amigos.	

	

	No	relacionamento	de	Curial	e	Arta	com	esses	quatro	cavaleiros,	mais	uma	vez	

são	mostrados	de	modo	altamente	elogioso	os	naturais	do	Reino	de	Aragão,	sempre	

nobres,	 leais,	 valorosos	 e	 gentis,	 todos	 profundamente	 imbuídos	 do	 sentimento	 de	

admiração	 por	 seu	 rei,396	 que	 é	 apresentado	 na	 novela	 como	 um	 arquétipo	 de	

monarca	e	ao	mesmo	tempo	de	cavaleiro,	e	também	se	mostram	entre	si	 isentos	de	

																																																													
396	Trata-se	de	Pedro	 III	de	Aragão,	o	Grande	 (Pedro	 I	da	Sicília	e	de	Valência,	Pedro	 II	de	Barcelona),	
nascido	em	1239	e	falecido	em	1285.	Foi	filho	do	grande	rei	Jaime	I,	o	Conquistador	(1208-1276)	e	da	
rainha	Violante	da	Hungria	(1215-1251),	meia-irmã	(por	parte	de	pai)	de	Santa	Isabel	da	Hungria	(1207-
1231).	A	dinastia	de	Arpad,	à	qual	pertencia	a	mãe	de	Pedro	III,	reinou	na	Hungria	desde	o	ano	1000	até	
1301	 e	 teve	 numerosos	 santos	 e	 santas,	 a	 ponto	 de	 ser	 considerada	 a	 família	 que	maior	 número	 de	
santos	deu	à	Igreja	Católica.	Pedro	III	foi	casado	com	a	Beata	Constança	de	Aragão	(1249-1302);	desse	
casamento	nasceram	vários	filhos,	entre	os	quais	a	rainha	Santa	Isabel	de	Portugal	(1271-1336).	Pedro	III	
era	irmão	de	Violante	de	Aragão	(1236-1301),	casada	com	Afonso	X	de	Leão	e	Castela,	(1221-1284),	filho	
de	Fernando	III	de	Castela,	el	Santo	 (1201-1252);	era	também	irmão	de	 Isabel	de	Aragão	(1243-1271),	
casada	com	Filipe	 III	 de	França	 (1245-1285),	 filho	do	 rei	 São	 Luís	 IX	de	França	 (1214-1270).	 Jaime	 I,	o	
Conquistador,	fora	casado	em	primeiras	núpcias	com	Leonor	de	Castela	(1190-1244),	filha	de	Afonso	VIII	
de	Castela	 (1155-1214)	e	 irmã	de	Berenguela	de	Castela	 (1180-1246)	e	Branca	de	Castela	 (1188-1252)	
respectivamene	mães	 de	 São	 Fernando	 III	 de	 Castela	 e	 São	 Luís	 IX	 de	 França.	 Pedro	 III	 estava,	 pois,	
literalmente	cercado	de	santidade	por	todos	os	lados,	o	que	terá	facilitado,	no	contexto	de	um	mundo	
sacralizado	 como	 o	 do	 Medievo,	 a	 idealização	 de	 sua	 figura,	 notória	 em	 Curial	 e	 Guelfa.	 Sobre	 o	
relacionamento	profundo	que	havia	na	Idade	Média	entre	santidade	e	realeza,	ver:	VAUCHEZ,	André.	La	
Sainteté	en	Occident	aux	derniers	siècles	du	Moyen	Âge.	Roma:	École	du	Palais	Farnese,	1981,	passim;	
PERNOUD,	 Régine.	 Les	 Saints	 au	Moyen	 Âge:	 la	 sainteté	 d'hier	 est-elle	 pour	 aujourd'hui?	 Paris:	 Plon,	
1984,	 passim;	 BLOCH,	 Marc.	 Les	 rois	 thaumaturges	 –	 Étude	 sur	 le	 caractère	 surnaturel	 attribué	 à	 la	
puissance	 royale	 particulièrement	 en	 France	 et	 en	 Angleterre.	 Paris:	 Gallimard,	 1983,	 passim;	 SILVA,	
Andréia	Cristina	Lopes	Frazão	da	(org.).	Hagiografia	&	História:	reflexões	sobre	a	Igreja	e	o	fenômeno	da	
santidade	 na	 Idade	Média	 Central.	 Rio	 de	 Janeiro:	 HP	 Comunicação	 Editora,	 2008;	 DELASSUS,	Mons.	
Henri.	 L’Esprit	 Familial	 dans	 la	Maison,	 dans	 la	 Cité	 et	 dans	 l’État.	 Lille:	 Desclée	 De	 Brouwer	 et	 Cie.,	
1910,	p	.	21-22;	OLIVEIRA,	Plinio	Corrêa	de.	Nobreza	e	elites	tradicionais	análogas	nas	alocuções	de	Pio	
XII	ao	Patriciado	e	à	Nobreza	romana.	Porto:	Livraria	Civilização	Editora,	p.	323-327;	SANTOS,	A.	A.	dos.	
Santa	Edviges,	a	Santa	dos	endividados.	São	Paulo:	Artpress,	2014,	p.	56-66.	
Pedro	 III	 é	 cantado	 na	 Divina	 Comédia	 por	 Dante,	 que	 o	 coloca	 no	 primeiro	 nível	 do	 Purgatório,	
expiando	 seus	 pecados	 e	 à	 espera	 da	 bem-aventurança	 eterna	 (Purgatório,	 canto	 VII,	 112-114).	 Em	
Curial	e	Guelfa,	é	apresentado	arquetipicamente	como	um	cavaleiro	perfeito,	idealizado	e	sem	mácula,	
numa	idealização	que	constitui	uma	dimensão	cavalheiresca	na	qual	o	Prof.	Antoni	Ferrando	aponta	um	
componente	ideológico	claro	e	bem	definido,	qual	seja	o	de	defender	a	causa	da	Coroa	aragonesa	em	
Nápoles.	 Ver,	 a	 respeito,	 seu	 citado	 estudo	 “Sobre	 el	 marc	 històric	 del	 Curial	 e	 Güelfa	 i	 la	 possible	
intencionalitat	 política	 de	 la	 novel·la”.	 Ver	 também	 notas	 120	 e	 121	 de	 Ricardo	 da	 Costa	 à	 citada	
tradução	para	o	português	de	Curial	e	Guelfa.	Ainda	sobre	Pedro	III	e	o	tempo	em	que	viveu	e	atuou,	ver	
GIMÉNEZ	SOLER,	Andrés.	La	Edad	Media	en	 la	Corona	de	Aragón.	Barcelona:	Editorial	 Labor,	1930,	p.	
138-143	e	176-182.	
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rivalidades	 mesquinhas	 e	 invejas	 mesmo	 quando,	 no	 combate,	 emulavam	 na	

demonstração	do	próprio	valor	individual.397		

	

Embora	não	fique	explicitamente	afirmada	no	texto	da	novela,	a	contraposição	

do	 companheirismo	 cavalheiresco	 dos	 aragoneses,	 com	 as	 contínuas	 rivalidades,	

antagonismos	 e	 mesquinharias	 invejosas	 mostradas	 entre	 os	 cavaleiros	 de	 outras	

nacionalidades	 é	 algo	 que	 o	 leitor	 não	 pode	 deixar	 de	 notar.	 É	 essa	 uma	 forma	

implícita	 e	à	 rebours	 de	 se	manifestar	 a	 importância	 da	 inveja	 na	 trama	de	 Curial	 e	

Guelfa.	

	

A	 inveja,	 entretanto,	 é	 mencionada	 explicitamente,	 conquanto	 de	 modo	

incidental,	no	 início	do	 relacionamento	de	Curial	 com	os	quatro	aragoneses,	quando	

estes	enviam,	por	meio	de	um	arauto,	convite	cortês	para	que	Curial	e	a	dama	que	o	

acompanhava	fossem	cear	com	eles.	Inicialmente,	Curial	se	mostra	propenso	a	recusar	

o	 convite,	 pois	 o	 arauto	 dos	 aragoneses,	 Bom	Panser,	 o	 havia	 reconhecido,	 e	 Curial	

desejava	acima	de	 tudo	preservar	o	 incógnito	que	 lhe	prescrevera	Guelfa.	Mas	Arta,	

mais	prudente	e	sempre	mais	precavida	contra	os	 invejosos	do	que	o	próprio	Curial,	

recomendou	a	este	que	aceitasse	o	amável	convite:		

	

																																																													
397	 Veja-se,	 à	 guisa	 de	 exemplo,	 esta	 passagem,	 na	 qual	 é	 relatado	 o	 encontro	 de	 Curial	 com	 os	
cavaleiros	 aragoneses.	 “Curial	 então	 saiu	 de	 seus	 aposentos,	 tomou	 Festa	 pelo	 braço	 e	 foi	 até	 os	
aposentos	dos	cavaleiros,	quando	foi	recebido	mui	honradamente	e	com	grande	alegria.	Quando	eles	o	
viram	assim,	 tão	 belo	 e	 tão	 arrumado,	 ficaram	muito	maravilhados	 e,	 da	mesma	maneira,	 olharam	a	
beleza	 de	 Festa	 e	 disseram:	 “–	Que	 seja	 separado	 de	 quem	mais	 ama	 aquele	 que	 vos	 separe	 ou	 vos	
queira	separar”.	Dom	Pedro	Cornel	disse:	“–	Senhora,	tão	logo	soube	que	este	cavaleiro	conduzia	uma	
donzela	em	sua	companhia,	desejei	tomá-la,	conforme	o	costume	deste	reino,	mas	penso	que	teria	me	
esforçado	inutilmente	e	sido	enganado,	e,	se	porventura	a	Fortuna	tivesse	determinado	que	eu	tivesse	
sucesso	e	a	ganhasse,	pela	minha	fé,	vós	teríeis	perdido	muito	e	teríeis	feito	uma	má	troca,	conforme	
vejo”.	Todos	riram.	Após	lavarem	as	mãos,	sentaram-se	à	mesa	e	foram	esplêndida	e	maravilhosamente	
servidos.”	[Per	què	Curial.	exint	de	la	cambra	e	presa	Festa	per	lo	braç,	anà	a	la	cambra	dels	cavallers,	on	
fonch	reebut	molt	honorablement	e	ab	gran	alegria;	e,	com	ells	lo	veren	tant	bell	e	en	tant	gran	punt,	sí	
.n	 foren	maravellats,	 e,	 semblantment,	mirant	 la	 bellesa	 de	 Festa,	 digueren:	—	 Partit	 sia	 de	 qui	més	
ama,	qui	us	partirà	o	us	voldrà	partir.	E	don	Pedro	Cornell	dix:	—	Senyora,	de	present	que	yo	sabí	que	
aquest	cavaller	menava	donzella	en	son	conduyt,	volguí-la	demanar	per	la	costuma	del	realme,	e	pens	
que	haguera	vanament	treballat,	e	me´n	fóra	tornat	camús;	e,	si	per	ventura	la	Fortuna	hagués	ordonat	
que	yo	us	hagués	guanyada,	per	ma	 fe,	vós	haguérats	molt	perdut	e	haguérats	 fet	mal	cambi,	 segons	
que	veig.]	(f.177v)	Pouco	antes,	Curial	havia	quebrado	lanças	em	combate	contra	Dom	Pedro	Cornel	e	
um	dos	seus	companheiros,	que	não	haviam	reconhecido	Curial;	agora,	a	convite	deles,	Curial	vai	cear	
com	 Festa	 nos	 aposentos	 ocupados	 pelos	 aragoneses	 na	 hospedaria.	 Nesse	 primeiro	 encontro	 social,	
fica	patente	a	admiração	sincera	e	isenta	de	inveja	que	sentiam	pelo	herói	da	novela.	
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–	 Conforme	 eu	 entendo,	 estes	 cavaleiros	 são	 nobres	 e	 bons,	 e	 vós	 não	
sabeis	 que	 necessidades	 ainda	 tereis.	 Conforme	 haveis	 procedido	 pelo	
caminho,	 deveis	 pensar	 que	 tereis	muitos	 inimigos,	 e	 invejosos,	 e	 que	 vos	
serão	a	pior	companhia	do	mundo,	pois	haveis	desonrado	muitas	linhagens	
e	 abatido	 sua	 fama	 e	 renome,	 tanto	 que	 muitos	 estarão	 profundamente	
irritados	 convosco	 e,	 se	 puderem,	 vos	 humilharão.	 Assim,	 como	 eles	 já	
sabem	quem	sois	vós	e	desejam	a	vossa	amizade,	que	vós	também	desejeis	
a	deles,	pois	vossos	feitos	poderão	mais	valer.	398	

		

Apesar	 dos	 esforços	 de	 Curial	 para	 manter	 seu	 rigoroso	 incógnito,	 ele	 é	

reconhecido	 por	 dois	 escudeiros	 dos	 aragoneses	 e,	 pouco	 depois,	 por	 um	 emissário	

que	 Láquesis,	 sempre	 ativa	 no	 seu	 assédio	 a	 Curial,	 enviara	 à	 procura	 deste.	

Igualmente	Tura,	donzela	de	confiança	de	Láquesis,	é	enviada	e	entrega	a	Curial	ricos	

presentes	e	uma	carta	de	sua	senhora,	o	que	 faz	Festa	 sobressaltar-se,	no	 receio	de	

que	Curial	 se	esquecesse	das	promessas	 feitas	a	Guelfa	e	voltasse	a	 ser	atraído	pela	

formosa	e	insistente	Láquesis.		

	

Festa	chega	a	dizer	a	Curial,	de	modo	 incisivo,	que	ele	não	deveria	 ler	a	carta	

recebida	a	não	ser	em	sua	presença.	Curial	obedeceu	e	até	lhe	entregou	a	carta,	para	

ser	enviada	a	Guelfa,	mas	deixou	claro	que	não	lhe	agradava	aquela	manifestação	de	

ciúmes	doentios.		

	

Um	 pequeno	 episódio	 ocorreu,	 no	 momento	 em	 que	 Tura	 se	 despedia	 de	

Curial.	Ela	pediu	ao	cavaleiro	que	escrevesse	algo	a	Láquesis,	e	Curial	respondeu	que	

não	 podia	 fazê-lo.	 Ela,	 então,	 apontou	 para	 o	 bracelete	 que	 Curial	 levava	 no	 pulso	

esquerdo	e	pediu	que	Curial	“enviasse	aquele	bracelete	a	Láquesis,	já	que	não	poderia	

escrever	 uma	 carta,	 e	 Curial	 rapidamente	 o	 deu”.399	 Ao	 pegar	 o	 bracelete,	 feito	 de	

ouro	e	ornado	com	muitas	pedras	preciosas,	Tura	reparou	que	nele	estavam	inscritas	

as	 palavras	 “Amigo	 sem	 Amiga”,400	 e	 disse	 a	 Curial:	 “–	 A	 verdade	 é	 o	 contrário”.401	

																																																													
398		[segons	yo	veig,	aquests	cavallers	són	nobles	e	bons,	e	no	sabets	què	us	haurets	mester,	e,	segons	ço	
que	havets	obrat	per	lo	camí,	devets	pensar	que	haurets	molts	enemichs	e	envejosos,	e	que	us	faran	la	
pijor	companyia	del	món,	car	vos	havets	desonrats	molts	 linages	e	abatuda	 lur	fama	e	renom,	en	tant	
que	molts	hauran	contre	vós	gros	lo	ventrell,	e	us	aminvaran	si	poran.	E,	puys	que	saben	qui	sóts	e	volen	
vostra	amistat,	vullats	la	sua,	car	vostres	fets	ne	poran	més	valer]	(f.77)	
399	 	 [que	 trametés	a	Làquesis	aquell	braçalet,	puys	que	 letra	no	 li	enviava,	e	 tantost	Curial	 lo	y	donà]	
(f.81v)	
400		[Ami	sens	amie.]	(f.81v)	
401		[—	Lo	contrari	està	en	veritat.]	(f.81v)	
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Curial,	porém,	lhe	respondeu:	“–	Não	pretendo	discutir	isso	convosco”.402	O	episódio	é	

minúsculo,	mas	teve,	como	se	verá	adiante,	consequências.	O	texto	da	novela	diz	que	

Curial	 deu	 rapidamente	 (tantost)	 a	 joia.	 Esse	 advérbio	 não	 é	 de	 todo	 claro	 no	 seu	

sentido.	 Não	 se	 sabe	 se	 Curial	 o	 deu	 irrefletidamente,	 por	 não	 lhe	 ocorrer	 naquele	

momento	outra	 saída	para	 livrar-se	da	 insistência	de	Tura;	ou	se	o	deu	 rapidamente	

para	 a	 sempre	 vigilante	 Festa	 não	 o	 perceber.	 Esta	 segunda	 hipótese	 parece	 mais	

provável,	 pois	 Curial	 nada	 falou	 a	 Festa	 do	 bracelete	 que	 esta,	 mais	 tarde,	

reconheceria	no	pulso	de	Láquesis.	Ao	que	parece,	Curial,	embora	decidido	a	guardar	

fidelidade	 a	 Guelfa,	 nunca	 quis	 deixar	 inteiramente	 claro	 a	 Láquesis	 que	 jamais	 se	

casaria	 com	ela.	 Com	que	 intenção	procedeu	assim?	O	 texto	da	novela	não	permite	

que	 se	 possa	 dizer	 ao	 certo	 se	 o	 fez	 para	 não	 magoar	 a	 linda	 princesa	 bávara,	 ou	

porque	lhe	agradava	o	”ego”	masculino	sentir-se	assediado	por	ela,	ou	porque	talvez	

gostasse	 de	 fazer	 sentir	 a	 Guelfa	 que,	 afinal	 de	 contas,	 não	 era	 ela	 a	 única	 grande	

dama	a	se	interessar	por	ele...	O	fato	é	que	a	atitude	dúbia	de	Curial	alimentou	e	deu	

pretexto	aos	ciúmes	doentios	de	Guelfa,	cujas	consequências	Curial	 já	tinha	sofrido	e	

muito	mais	haveria	ainda	de	sofrer	no	futuro.	Por	outro	lado,	a	inscrição	do	bracelete,	

de	sentido	ambíguo,	também	era	de	molde	a	dar	esperanças	em	Láquesis	e,	portanto,	

a	 incentivá-la	 no	 seu	 assédio.	 Pecadilhos	 como	 esses,	 bem	 caro	 haveria	 de	 pagá-los	

Curial!		

		

Quando	 chegam	a	Melun,	 às	 vésperas	 de	 se	 iniciar	 o	 torneio,	montam	 todos	

suas	tendas,	destacando-se	a	de	Curial	pela	riqueza	e	esplendor.	Chega,	também,	o	rei	

de	Aragão,	que	cavalgara	desde	seus	domínios	até	o	 local	do	 torneio	durante	meses	

inteiros,	 sempre	 como	 cavaleiro	 errante	 e	 em	 rigoroso	 incógnito	 fizera,	 nesse	

percurso,	como	registra	o	autor	de	Curial	e	Guelfa,		

	

coisas	dignas	de	serem	lembradas	com	veneração	–	e	se	não	pertencesse	à	
nossa	matéria	 tratar	apenas	dos	 feitos	de	Curial,	eu	escreveria	alguns	atos	
notáveis	 que	 chegaram	 ao	 meu	 conhecimento,	 os	 quais,	 pelas	 suas	
valorosas	mãos,	 foram	concluídos	para	 a	 sua	honra,	 não	menores	nem	de	
menor	perigo	que	aqueles	que	haveis	anteriormente	lido.	403		

																																																													
402		[—	No	us	entench	a	combatre	sobre	aquest	cas.]	(f.81v)	
403		[coses	de	son	cors	dignes	de	recordable	veneració	–	e	sinó	que	no.s	pertany	a	nostra	matèria	tractar	
sinó	dels	fets	de	Curial,	yo	scriuria	açí	alguns	notables	actes	qui	són	venguts	a	notícia	mia,	los	quals	per	
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O	 rei,	 sem	 fazer	 alarde,	 dirigiu-se	 com	 seus	 acompanhantes	 para	 um	 ponto	

afastado	 do	 campo	 e	 ali	 ordenou	 que	 fossem	 montadas	 suas	 tendas	 –	 discretas	 e	

pouco	 chamativas,	 como	 convinha	 ao	 incógnito	 que	 desejava	 manter.	 Aconteceu,	

entretanto,	que	foi	reconhecido	pelo	escudeiro	de	um	dos	cavaleiros	aragoneses	que,	

avisado,	 logo	acorreu	a	prestar	homenagem	ao	 seu	 soberano.	 Este,	 ao	 saber	que	os	

aragoneses	 estavam	 em	 companhia	 de	 Curial,	 cujos	 feitos	 já	 tinha	 ouvido	 celebrar,	

desejou	muito	conhecê-lo,	mas	preferiu	que	Curial	não	soubesse	de	sua	identidade.	

	

O	 cavaleiro	 aragonês	 combinou,	 então,	 com	 seus	 companheiros,	 o	 modo	 de	

cumprir	 a	 ordem	 do	 rei.	 Disseram	 a	 Curial:	 “–	 Aqui	 perto	 de	 nós	 está	 alojado	 um	

cavaleiro	parente	nosso,	forte	e	muito	valente.	Caso	vos	agrade,	nós	lhe	faremos	honra	

e	o	acolheremos	em	nossa	companhia,	já	que	está	completamente	só”.404	

	

Curial,	naturalmente,	aceitou	e	de	bom	grado	 foi	 levado	à	presença	de	Pedro	

III,	que	“olhou	a	face	de	Curial,	viu	que	ele	era	belo	e	bem	proporcionado	em	todos	os	

seus	membros,	e	sentiu	um	imenso	prazer”.405	

	

A	essa	atitude	admirativa	do	rei,	correspondeu	Curial	com	igual	nobreza:	

	

Curial	 também	olhou	o	 rei	e	percebeu	que	era	muito	 robusto,	de	estatura	
conveniente,	com	um	olhar	terrível,	os	olhos	tão	ardentes	que	parecia	que	
para	 onde	 olhasse	 infundia	 terror;	 falava	 pouco,	mas	 necessitava	 ter	mais	
temperança	em	seus	movimentos,	pois	era	muito	ativo	e	confiava	tanto	na	
força	de	seu	corpo	e	na	 lealdade	de	seus	vassalos	que	empreendia	muitas	
coisas	terríveis	e	de	grande	perigo,	de	modo	que	nada	temia.	Por	isso,	Curial	
disse	 aos	 outros	 cavaleiros:	 “–	 Certamente	 esse	 deve	 ser	 um	 valoroso	
cavaleiro	 e,	 caso	 não	 seja,	 não	 se	 deve	mais	 confiar	 no	 porte	 de	 nenhum	
homem	do	mundo”.406	

																																																																																																																																																																																			
les	sues	valeroses	mans	foren	finats	a	honor	sua,	no	menors	ne	de	menor	perill	que	aquells	que	desús	
havets	legits]	(f.82)	
404		[—	Açí	s´és	mès	prop	de	nós,	un	cavaller	parent	nostre,	forts	e	molt	valent	;	e	axí	plàcia-us	per	ésser	
tot	sol,	que	li	façam	honor	e	l´acullam	en	nostra	companyia.	]	(f.82-f.82v)	
405		[mirà	a	Curial	en	la	cara,	e	viu-lo	bell	e	ben	proporcionat	de	tot[s]	sos	membres,	e	altà´s	molt	d´ell.]	
(f.82v)	
406		[Axí	mateix	Curial	mirà	lo	rey,	e	viu	lo	molt	espès	de	tota	la	persona	e	de	condecent	statura,	terrible	
en	l´esguart,	los	ulls	tots	ardents	e	que	paria	que	allà	on	mirava	metia	terror;	parlava	poch,	mes	haguera	
mester	més	temperància	en	sos	moviments,	car	era	molt	executiu	e	confiava	tant	de	la	força	del	cors	e	
de	 la	 lealtat	 dels	 vassalls,	 que	 emprenia	 moltes	 coses	 terribles	 e	 de	 gran	 perill,	 en	 manera	 que	 no	
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É	 interessante	 notar	 que,	 mesmo	 admirando	 intensamente	 o	 cavaleiro	

desconhecido	ao	qual	estava	sendo	apresentado,	Curial	tenha	notado	desde	logo	seu	

ponto	 fraco,	 precisamente	 a	 falta	 da	 virtude	 da	 temperança,	 indispensável	 para	

equilibrar	as	outras	três	virtudes	cardeais,	a	prudência,	a	justiça	e	a	fortaleza.	

	

Embora	os	cavaleiros	tenham	procurado	ocultar	que	estavam	diante	de	seu	rei,	

por	 força	do	hábito	não	conseguiram	evitar,	na	ceia	e	em	outros	atos	subsequentes,	

certas	manifestações	de	respeito	e	reverência,	de	modo	que	Curial	acabou	por	deduzir	

que	o	cavaleiro	desconhecido	só	podia	ser	o	poderoso	e	legendário	rei	de	Aragão,	mas	

respeitou	 seu	 incógnito	 e	 nada	 comentou	 com	 os	 demais.	 O	 rei	 também,	 como	 se	

depreende	 do	 contexto	 da	 narrativa,	 parece	 ter	 respeitado	 o	 seu	 e	 nem	 sequer	

perguntado	 seu	nome.	De	acordo	com	os	 costumes	da	época,	 tal	procedimento	não	

era	incomum	e	a	ninguém	causava	estranheza.	O	formalismo	que	impede	o	gentleman	

de	 dirigir	 a	 palavra	 a	 alguém	 a	 quem	 não	 foi	 protocolarmente	 apresentado	 por	 um	

conhecido	comum	não	existia,	na	Idade	Média,	nem	sequer	na	Inglaterra,	quanto	mais	

no	mundo	latino!	

	

	

2.4.	Presença	da	inveja	no	torneio	de	Melun	

	

Nos	dias	subsequentes	foi	realizado	o	grande	torneio	de	Melun,	presidido	pelo	

rei	da	França,	que	atuou	como	anfitrião	e	organizador	daquele	encontro	grandioso	que	

atraiu	cavaleiros	de	toda	a	Cristandade.	Esse	torneio	é	descrito	com	muita	abundância	

de	detalhes	nos	capítulos	38	a	64	do	Livro	Segundo,	que	ocupam	nada	menos	que	36	

páginas	 do	manuscrito	 original	 da	 novela	 (fs.	 83v	 a	 101).	 O	 leitor	 pode,	 assim,	 não	

somente	 tomar	 conhecimento	 pormenorizado	 dos	 combates	 travados	 entre	 os	

cavaleiros,	mas	também	é	informado	acerca	de	intrigas	de	bastidores,	das	paixões	de	

natureza	 pessoal	 ou	 política	 envolvidas,	 dos	 diálogos	 travados	 entre	 os	 vários	

circunstantes,	das	fórmulas	protocolares	e	de	cortesia	utilizadas	etc.	Trata-se	de	uma	

																																																																																																																																																																																			
dubtava	res.	Per	què	Curial	dix	als	altres	cavallers:	—	Per	cert,	aquest	deu	ésser	un	valerós	cavaller,	e,	si	
no	u	és,	no	deu	hom	fiar	de	talla	de	home	del	món.]	(f.82v)	
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narrativa	cheia	de	vivacidade,	que	em	algo	lembra	o	estilo	jornalístico	moderno	e	em	

algumas	 passagens	 também	 faz	 o	 leitor	 recordar	 as	 crônicas	 sociais	 mundanas	 da	

atualidade.		

	

Não	fica	inteiramente	claro,	no	texto	de	Curial	e	Guelfa,	o	tempo	que	durou	o	

torneio.	 O	 relato,	 lido	 linearmente,	 parece	 permitir	 que	 se	 situe	 o	 torneio	 em	 três	

momentos,	 ou	 tempos	 diferentes.	 Nos	 capítulos	 38	 a	 42	 do	 Livro	 Segundo	 são	

descritos	os	preparativos	do	torneio,	mas	já	incluem	a	narração	dos	primeiros	embates	

sérios	travados	num	período	de	tempo	designado	de	modo	assaz	vago	como	“vésperas	

do	torneio”.407	Nesse	primeiro	momento	já	são	travados	alguns	combates	importantes,	

num	 dos	 quais	 o	 duque	 de	 Orleães	 é	 derrubado	 de	 seu	 cavalo	 pelo	 “cavaleiro	 das	

espadas”408	(como	se	designava	o	incógnito	o	rei	de	Aragão)	e	decide	vingar-se	no	dia	

seguinte,	para	o	que	passa	boa	parte	da	noite	na	articulação	do	modus	procedendi	da	

sua	desforra.	A	julgar	por	esses	referidos	capítulos	referidos,	nesse	primeiro	momento	

já	ficam	os	antagonismos	entre	os	principais	participantes	bem	marcados.	

	

Segue-se,	nos	capítulos	43	a	58,	o	relato	dos	fatos	ocorridos	no	dia	imediato,	no	

qual	 tem	 início	oficialmente	o	 torneio.	 É	um	dia	muito	 cheio	de	acontecimentos,	 no	

qual	é	mais	uma	vez	humilhado	o	duque	de	Orleans	pelo	rei	de	Aragão	e	novamente	se	

destaca,	 como	 o	 melhor	 combatente,	 logo	 depois	 do	 “cavaleiro	 das	 espadas”,	 o	

“cavaleiro	do	 falcão	encapuçado”,409	que	era	o	 também	 incógnito	Curial.	Na	véspera	

desse	 dia	 –	 note-se	 que	 aqui	 a	 palavra	 véspera	 designa	 as	 últimas	 horas	 do	 dia	 –	 é	

realizado	 um	 banquete	 noturno,	 ao	 qual	 os	 cavaleiros	 do	 escudo	 negro	 não	

																																																													
407		[vespres	del	torneig]	(f.83)	–	A	palavra	“véspera”,	no	singular	ou	no	plural,	à	primeira	vista,	parece	
designar	 o	 dia	 imediatamente	 anterior	 à	 abertura	 oficial	 do	 torneio,	 embora	 também	 possa	 ser	
entendida	mais	latamente,	de	modo	a	abranger	um	período	anterior	que	pode	ser	maior	ou	menor	do	
que	a	duração	de	um	único	dia;	 a	mesma	palavra	 “véspera”,	 às	 vezes	no	 singular,	 às	 vezes	no	plural,	
também	 é	 usada	 frequentemente	 no	 texto	 da	 novela	 em	 ainda	 outro	 sentido,	 quando	 se	 refere	
especificamente	à	“hora	das	vésperas”	de	um	determinado	dia,	ou	seja,	o	período	de	tempo	depois	da	
noa	 e	 antes	 de	 chegar	 à	 meia-noite.	 O	 texto	 que	 abre	 o	 capítulo	 II.38	 –	 “Chegada	 a	 hora	 de	 ir	 às	
vésperas	do	torneio,	o	rei	disse,	quase	como	uma	ordem:	“–	Vamos,	vamos,	cavaleiros,	vamos	para	as	
vésperas.”		[Vengué	la	ora	de	anar	a	les	vespres	del	torneig.	Per	què	lo	rey	dix,	quasi	en	so	de	manar,	a	
tots:	—	Sus,	sus,	cavallers;	anem	a	les	vespres.	]	(f.83)	é	bastante	inconclusivo.	Embora	fale	em	“hora	de	
ir	 às	 vésperas”,	 parece	 não	 se	 referir	 à	 última	 hora	 do	 dia,	 pois	 não	 seria	 razoável	 que	 os	 combates	
fossem	feitos	à	noite.	Mais	provavelmente	se	refere	de	modo	mais	vago	ao	tempo,	ou	ocasião,	ou	etapa	
prévia	ao	torneio.			
408		[cavaller	de	les	spases]	(f.83)	
409		[cavaller	del	falcó	encapellat]	(f.83)	
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comparecem	 e	 não	 tomam	 assento	 na	 mesa	 de	 honra	 para	 eles	 preparada,	 o	 que	

causou	grande	desagrado	ao	rei	da	França.	

	

Segue-se	 então	 um	 terceiro	 momento,	 narrado	 nos	 capítulos	 59	 a	 64,	 que	

corresponde	 a	 alguns	 dias	 em	 que,	 por	 ordem	 do	 rei	 da	 França,	 os	 cavaleiros	 não	

combateriam,	 mas	 ficariam	 em	 descanso	 até	 o	 domingo	 seguinte,	 quando	 então	

recomeçariam	os	combates.	O	texto	da	novela	não	deixa	claro	quantos	foram	os	dias	

de	 descanso,	 apenas	 registra	 que,	 na	 noite	 do	 torneio	 e	 pouco	 antes	 de	 irem	 todos	

cear,	“quando	o	rei	percebeu	que	toda	aquela	gente	já	estava	cansada,	não	quis	que	

houvesse	 mais	 torneios	 naquela	 semana,	 até	 o	 domingo	 seguinte,	 quanto	 todos	 já	

teriam	convenientemente	descansado”.410	Nesse	intermezzo,	porém,	adoece	seu	filho	

e,	 a	 pedido	 da	 rainha,	 o	 torneio	 é	 definitivamente	 suspenso.	 Ficou,	 pois,	 sem	 se	

realizar	o	“dia	do	grande	torneio”,411	ardentemente	esperado	por	todos.	

	

Essa	parece	ser	a	sucessão	cronológica	dos	acontecimentos,	a	se	tomar	ao	pé	

da	 letra	 a	 narrativa	 da	 novela.	 Nesse	 caso,	 o	 torneio,	 propriamente	 dito,	 teria	 sido	

realizado	 num	 único	 dia.	 Ressalve-se,	 porém,	 que	 a	 precisão	 cronológica	 nos	 fatos	

narrados,	 necessidade	 psicológica	 quase	 obsessivamente	 sentida	 pelo	 historiador	

moderno	 que	 narra	 uma	 sucessão	 de	 acontecimentos,	 em	muitos	 gêneros	 literários	

antigos,	desde	os	relatos	bíblicos	até	os	tempos	em	que	foi	escrito	Curial	e	Guelfa	e	até	

mesmo	mais	 recentemente,	 não	 constituía	 grande	 preocupação	 para	 os	 respectivos	

autores.	 Para	 eles,	mais	 importante	 do	 que	 situar	 com	precisão	 a	 temporalidade	 de	

cada	fato,	é	mostrar	como	ele	se	insere	harmonicamente	num	quadro	de	conjunto.412				

																																																													
410		[dia	del	gran	torneig]	(f.97)	
411		[com	lo	rey	veés	que	tota	la	més	gent	era	cansada,	no	volgué	que	s´i	tornejàs	pus	aquella	setmana,	
fins	lo	digmenge	aprés	venidor,	que	tothom	haurie	covinentment	reposat]	(f.95v)	
412	Nos	 textos	bíblicos	e	na	 literatura	oriental	em	geral,	os	números	 têm	mais	valor	 simbólico	do	que	
quantitativo	e	a	cronologia	é	mais	entendida	por	ciclos	do	que	expressa	aritmeticamente	por	números	
exatos.	Isso	dificulta	a	intelecção	por	ocidentais	de	mentalidade	cartesiana	e	racionalista,	incapazes	de	
compreender	 o	 estilo	 midráxico	 recorrente	 na	 Bíblia.	 Para	 nós,	 ocidentais	 modernos,	 os	 números	
representam	sempre	uma	realidade	matemática,	aritmética,	cada	um	deles	com	o	seu	valor	quantitativo	
e	 preciso.	 Para	 os	 orientais	 antigos,	 eles	 representavam,	 sobretudo,	 valores	 simbólicos.	 No	 início	 do	
evangelho	 de	 São	Mateus	 (1,	 1-16),	 lê-se	 a	 linhagem	 genealógica	 de	 Abraão	 até	 Jesus	 Cristo,	 em	 42	
gerações,	 divididas	 em	 três	 séries	 de	 catorze.	 Um	 ocidental,	 quando	 lê	 a	 nominata	 de	 ancestrais	 do	
Messias,	imediatamente	se	põe	a	fazer	contas,	a	calcular	o	tempo,	a	verificar	cartesianamente	se	aquela	
genealogia	 pode	 estar	 realmente	 correta.	 Se	 for	 um	 espírito	 crítico	 e	 racionalista,	 quererá	 apontar,	
possivelmente,	 erros	na	Bíblia,	 contradições	 com	outros	 fatos	da	própria	Bíblia	 etc.	 Para	um	oriental,	
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A	 leitura	 atenta	 e	 analítica	 do	 relato	 de	Curial	 e	Guelfa	 acerca	 do	 torneio	 de	

Melun	revela	que	em	muito	 larga	medida	esteve	em	tudo	presente	a	 inveja,	mais	ou	

menos	clara,	mais	ou	menos	velada,	tanto	entre	homens	como	entre	as	mulheres.	No	

caso	destas	últimas,	o	texto	da	novela	é	bem	mais	explícito	e	aponta	mais	claramente	

quando,	com	quem,	onde	e	como	ela	se	manifestou.	Já	no	caso	dos	homens,	o	texto	

tem	menor	grau	de	explicitude,	mas	a	inveja	–	vício	comum	a	todo	o	gênero	humano,	

qualquer	que	seja	o	sexo	–	também	pode	ser	pode	ser	vislumbrada	ou	lobrigada;	ela	

está	 igualmente	 presente,	 mas	 de	 modo	 mais	 sutil,	 disfarçada	 ou	 encoberta	 por	

rivalidades	decorrentes	da	medição	de	forças	entre	os	combatentes,	ou	da	beleza	das	

respectivas	 damas,	 do	 desejo	 de	 tirar	 desforra	 de	 afrontas	 passadas	 ou,	 ainda,	 da	

simples	diferenciação	das	nacionalidades	então	em	formação.		

	

No	 torneio,	 Curial	 desde	 logo	 ficou	 incorporado	 ao	 grupo	 dos	 cavaleiros	

catalães,	que	tinha	por	 líder	natural	o	seu	rei.	Usavam	todos	os	desse	grupo	escudos	

negros,	 diferenciando-se,	 de	 acordo	 com	 o	 registrado	 pela	 novela,	 apenas	 três:	 o	

monarca,	por	levar	o	acréscimo	de	duas	espadas	entrecruzadas;	Curial,	que	adicionou	

um	falcão	heráldico	coberto	por	um	capuz;	e	Dom	João	Martines	de	Luna,	que	apôs	a	

seu	 escudo	 negro	 varas	 de	 ouro.	 A	 novela	 diz	 que	 cada	 cavaleiro	 tinha,	

individualmente,	 uma	 divisa	 própria,	 possivelmente	 inscrita	 no	 próprio	 escudo,	

possivelmente	colocada	numa	faixa	ou	flâmula.	Essas	pequenas	diferenciações	além	de	

meio	de	expressão	das	 individualidades	de	cada	qual,	 também	deviam	servir	para	os	

cavaleiros	aragoneses	se	distinguirem	e	se	darem	a	conhecer	apenas	entre	si	–	já	que	

																																																																																																																																																																																			
entretanto,	a	reação	era	completamente	diferente.	Ele	contemplava	a	beleza	simbólica	da	tríplice	série	
de	ancestrais,	ele	se	encantava	com	essa	beleza,	ele	provavelmente	usava	a	divisão	das	três	séries	como	
recurso	 mnemônico,	 e	 nem	 sequer	 se	 incomodava	 fazendo	 contas	 (cfr.	 SANTOS,	 A.	 A.	 dos.	 “Como	
compreender	 a	 beleza	 literária	 da	 Bíblia”,	 A	 Tribuna	 Piracicabana,	 Piracicaba,	 5/nov/2011,	 p.	 8;	 ver	
também	 DANIEL-ROPS	 (PETIOT,	 Henri).	 Qu´est-ce	 que	 la	 Bible?.	 Paris:	 Arthème	 Fayard,	 1956;	
BETTENCOURT	 OSB,	 Dom	 Estêvão.	 Para	 entender	 o	 Antigo	 Testamento.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Livraria	 Agir	
Editora,	 1956,	 p.	 61-77.	 Especificamente	 sobre	 o	 recurso	 literário	 do	 midraxe,	 característico	 das	
literaturas	 orientais,	 ver	 KETTERER,	 Eliane;	 REMAUD,	 Michel.	O	Midraxe.	 São	 Paulo:	 Paulus,	 1995;	 e	
LIMENTANI,	Giacoma.	O	Midraxe:	 como	os	mestres	 judeus	 liam	e	viviam	a	Bíblia.	 São	Paulo:	Paulinas,	
1998.	
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os	 combates	 eram	 feitos	 com	 armaduras	 completas	 e	 viseiras	 caladas.	 Até	 o	 final,	

como	veremos,	os	dois	combatentes	que	mais	se	destacaram,	o	rei	de	Aragão	e	Curial,	

mantiveram	seu	rigoroso	incógnito,	até	mesmo	para	o	Rei	da	França,	que	somente	foi	

tomar	conhecimento	da	identidade	dos	dois	campeões	depois	de	encerrado	o	torneio	

e	já	tendo	ambos	partido	do	local.	

	

O	rei	de	Aragão	manifestou	durante	todo	o	período	acentuada	preferência	por	

Curial,	 favorecendo-o	 e	 prestigiando-o,	 a	 ponto	 de	 elevar	 Festa,	 a	 donzela	 que	 o	

acompanhava,	 à	 condição	 de	 figura	 feminina	 inspiradora	 de	 todos	 os	 aragoneses,	

homenageada	e	cortejada	por	todos	eles,	que	a	proclamavam	a	mais	bela	de	todas	as	

donzelas	e	se	dispunham	a	sustentar	em	combate	tal	afirmação	contra	quem	ousasse	

pretender	 o	 contrário.	 A	 nítida	 preferência	 de	 Pedro	 III	 por	 Curial	 não	 despertou,	

segundo	 se	 depreende	 do	 texto	 da	 novela,	 nem	 ciúmes	 nem	 inveja	 por	 parte	 dos	

demais	 aragoneses,	 sempre	 idealizados	 como	 perfeitos	 cavaleiros,	 sempre	 movidos	

por	 sentimentos	dos	mais	nobres	e	elevados,	e	que	em	 tudo	procediam,	 como	mais	

tarde	Bayard,	“sans	peur	et	sans	reproche”.413	

	

Tampouco	se	notou	qualquer	sinal	de	 inveja	mútua	nem	no	rei	Pedro	 III	nem	

em	Curial,	indiscutivelmente	os	dois	que	mais	se	destacaram.	Os	dois	se	emularam	no	

valor,	sem	rivalizarem	entre	si	ou	se	invejarem	mutuamente.	No	ardor	dos	combates,	

Curial	 uma	 vez	 evitou	que	o	 rei	 fosse	 atacado	por	 um	adversário	 que	não	notara,	 e	

outra	vez	foi	o	rei	que	impediu	que	Curial,	 já	desmontado	de	seu	cavalo	por	 ingleses	

que,	deslealmente	e	em	grande	número	o	atacaram,	fosse	por	eles	feito	prisioneiro.	A	

proclamação	do	rei	como	o	melhor	cavaleiro	do	torneio	encheu	de	orgulho	e	alegria	a	

todos	 os	 aragoneses	 e	 também	 a	 Curial.	 A	 exaltação	 do	 seu	 chefe	 significava,	 na	

verdade,	a	consagração	de	todo	o	grupo,	que	 lutava	com	o	esprit	de	corps	da	Távola	

Redonda	arturiana,	“unus	pro	omnibus,	omnes	pro	uno”414.	

																																																													
413	Pierre	du	Terrail,	o	Cavaleiro	de	Bayard	(1473-1524),	passou	para	a	História	como	o	modelo	vivo	do	
cavaleiro	valoroso,	sem	temor	e	sem	mácula	(sans	peur	et	sans	reproche).	Embora	já	tenha	nascido	em	
pleno	Renascimento,	 é	 considerado	 como	perfeito	 realizador	 do	 ideal	 da	 cavalaria	medieval.	 Serviu	 a	
três	reis	da	França,	Carlos	VIII,	Luís	XII	e	Francisco	I;	este	último	monarca,	após	a	batalha	de	Marignan	
(1515),	pediu	a	Bayard	a	honra	de	ser	por	ele	armado	cavaleiro.	
414	Essa	frase	latina,	que	se	supõe	remotamente	inspirada	no	espírito	da	lendária	Távola	Redonda	do	Rei	
Artur,	na	verdade	somente	em	tempos	bem	mais	recentes	foi	formulada.	Ela	exprime	o	espírito	de	um	
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Ficou	particularmente	claro	esse	espírito	quando,	no	 final	de	uma	 jornada	de	

lutas	 no	 torneio,	 dois	 nobres	 flamengos,	 os	 senhores	 de	Vergues	 e	 de	 São	 Jorge,	 se	

apresentaram	 diante	 dos	 cavaleiros	 de	 escudo	 negro	 e,	 depois	 de	 saudarem	 o	

conjunto	deles,	dirigiram-se	a	palavra	ao	misterioso	cavaleiro	das	espadas:	

	

–	Senhores,	nós	não	pudemos	saber	qual	de	vós	é	o	melhor	cavaleiro,	mas	
vimos	que	vós,	senhor	das	espadas,	nesta	jornada	fostes	o	capitão	de	todos.	
Portanto,	 caso	 não	 vos	 incomode,	 rogamos	 a	 vós	 que	 aceiteis	 nosso	
primeiro	 rogo,	 isto	 é,	 que	 assim	 como	 todos	 vós	 estais	 juntos	 ao	 fim	 do	
torneio,	que	vos	agrade	vir	cear	e	descansar	em	nossas	tendas.	
O	 cavaleiro	 das	 espadas	 respondeu	que	 entre	 eles	 não	havia	 nem	 senhor,	
nem	 superior,	 pois	 todos	 eram	 companheiros	 e	 amigos,	 e	 que	 aceitariam	
aquele	 convite	 de	 muito	 bom	 grado	 se	 fosse	 possível,	 mas	 que	 naquele	
momento	 não	 poderiam,	 de	 modo	 que	 os	 desculpassem.	 Então,	 os	
flamengos	disseram	que	caso	não	pudessem	ir	mesmo	às	suas	tendas,	que	
ceassem	com	eles	nas	 suas,	 caso	 lhes	 agradasse,	 o	que	deixou	o	 cavaleiro	
das	espadas	muito	contente,	e	assim	eles	estiveram,	sem	que	se	fizesse	mais	
nada	no	torneio.415	

	

Se	o	mesquinho	sentimento	da	 inveja	não	encontrou	guarida	entre	os	nobres	

aragoneses,	com	outros	figurantes	do	cenário	de	Melun	as	coisas	ocorreram	de	modo	

bem	diverso,	tanto	no	elemento	feminino	como	no	masculino.	

	

No	 caso	 dos	 homens,	 esse	 sentimento	 não	 se	 mostrou	 tão	 explícito,	 mas	

subjacente	e	oculto	por	baixo	das	paixões	acesas	pela	rivalidade,	pela	emulação,	pelo	

ódio,	pelo	desejo	de	vingança,	pelo	desejo	de	suplantar	os	demais	etc.	

	

																																																																																																																																																																																			
grupo	 que	 age	 de	 modo	 tão	 perfeitamente	 integrado	 que	 todos	 os	 seus	 integrantes	 exercem,	 em	
proveito	 do	 conjunto	 ou	 de	 cada	 um	 dos	 seus	 elementos,	 a	mesma	 dedicação	 que	 normalmente	 as	
pessoas	só	têm	quando	visam	aos	próprios	interesses;	exprime,	pois,	o	ideal	da	superação	do	egoísmo,	o	
triunfo	 sobre	as	 invejas,	 rivalidades	e	mesquinharias.	É	usada	 tradicionalmente,	 se	bem	que	de	modo	
extraoficial,	como	lema	da	Confederação	Helvética	("Einer	für	alle,	alle	für	einen",	“Un	pour	tous,	tous	
pour	 un"	 ou	 "Uno	 per	 tutti,	 tutti	 per	 uno"	 –	 nos	 três	 idiomas	 oficiais	 da	 Suíça)	 e	 foi	 atribuída	 por	
Alexandre	Dumas	como	lema	de	seus	três	–	na	verdade,	quatro	–	mosqueteiros.				
415	 	 [—	Senyors,	 nosaltres	 no	havem	pogut	 huy	 conèxer	 qual	 de	 vosaltres	 és	 stat	millor	 cavaller,	mas	
havem	vist	que	vós,	senyor	de	les	spases,	aquesta	jornada	sóts	estat	capità	de	tots;	e	per	ço	nosaltres,	si	
en	enuig	no	us	 ve,	 vos	pregam	vullats	 acceptar	nostra	primera	pregària,	 ço	 és,	 que	axí	 com	 sóts	 tots	
justats,	passat	lo	torneig	per	a	vuy,	vos	plàcia	venir	sopar	e	reposar	a	nostres	tendes.	Lo	cavaller	de	les	
spases	los	respòs	que	entr-	ells	no	havia	senyor	ni	major,	car	tots	eren	companyons	e	amichs,	e	que	lo	
seu	convit	acceptarían	molt	volenterosament	si	a	ells	 fos	possible,	emperò	a	present	no	podien;	e	axí	
que	.ls	haguessen	per	scusats.	Ladonchs	digueren	los	flamenchs	que,	si	a	ells	no	era	acceptable	anar	a	
les	sues	tendes,	ells	irían	a	sopar	ab	ells	a	les	lurs,	si	.ls	venia	en	plaer;	de	què	lo	cavaller	de	les	spases	
fonch	molt	content,	e	axí	stigueren,	sens	que	en	lo	torneig	no	.s	feya	cosa	alguna.]	(f.93v-f.94)	
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Entre	 as	mulheres,	 ficou	 patente	 a	 inveja	 que	mutuamente	 sentiam	 Festa,	 a	

grande	homenageada	do	torneio,	por	ser	a	dama	proclamada	como	a	mais	bela	pelo	

incógnito	cavaleiro	das	espadas	–	ou	seja,	o	 rei	de	Aragão	–,	o	qual	 foi,	por	sua	vez,	

proclamado	o	mais	valoroso	de	todos	os	presentes,	e	Láquesis.	Como	igualmente	ficou	

patente	a	inveja	que	sentia	por	esta	última	a	rainha	da	França.	

	

Já	 nas	 vésperas	 do	 torneio,	 primeiro	 dia	 em	 que	 começaram	 os	 recontros,	

Guelfa	foi	grandemente	honrada:		

	

Chegada	a	hora	de	 ir	às	vésperas	do	 torneio,	o	 rei	disse,	quase	como	uma	
ordem:	“–	Vamos,	vamos,	cavaleiros,	vamos	para	as	vésperas”.	Assim,	todos	
se	armaram	o	melhor	que	puderam	e,	com	seus	escudos	negros,	cada	qual	
com	sua	divisa,	e	Festa	arrumada,	rapidamente	se	puseram	em	movimento	
e	 tomaram	o	 caminho	das	arquibancadas.	Após	 fazerem	Festa	 subir	nelas,	
ela	 foi	 recebida	 mui	 honradamente,	 por	 verem-na	 tão	 ricamente	 ornada,	
mais	 do	 que	 a	 maior	 de	 todas	 as	 que	 ali	 se	 encontravam,	 além	 de	
perceberem	 que	 ela	 tinha	 vindo	 acompanhada	 por	 seis	 cavaleiros	 muito	
bem	montados,	e,	por	isso,	a	honraram	mais	que	às	outras,	que,	porventura,	
eram	 de	 maior	 estamento.	 Por	 outro	 lado,	 sua	 beleza	 era	 tanta	 que	
convidava	muitas	gentes	a	fazer-lhe	companhia.416	

	

No	dia	seguinte,	já	com	Láquesis	presente,	novamente	Festa	recebeu	atenções	

muito	singulares:	

	

Festa	 chegou	 acompanhada	 pelos	 cavaleiros	 dos	 escudos	 negros,	 e	 foi	
recebida	 mui	 honradamente.	 Colocaram-na	 perto	 de	 Láquesis,	 pois	
pensaram	 que,	 por	 estar	 tão	 ricamente	 arrumada	 e	 tão	 nobremente	

																																																													
416		[Vengué	la	ora	de	anar	a	les	vespres	del	torneig.	Per	què	lo	Rey	dix	quasi	en	so	de	manar,	a	tots:	—	
Sus,	sus,	cavallers:	anem	a	 les	vespres.	Per	què	tots	se	armaren	 lo	millor	que	pogueren,	e	haüts	scuts	
negres,	cascú	ab	la	sua	divisa,	Festa	fonch	mesa	a	punt,	e	tantost	mogueren,	e	feren	la	via	de	les	loges.	
E,	feta	muntar	Festa	en	aquelles,	fonch	reebuda	molt	honorablement,	car	la	veren	tant	ricament	ornada,	
en	 tant	 que	 per	 a	 la	 maior	 de	 totes	 hi	 havia	 assats,	 e	 veren	 que	 era	 venguda	 acompanyada	 de	 sis	
cavallers	molt	ben	muntats,	e	per	ço	 la	honraren	més	que	no	feyen	a	altres	qui,	per	ventura,	eren	de	
major	stat;	e,	d´altra	part,	la	sua	bellesa	era	tanta,	que	convidava	moltes	gents	a	fer-li	companyia.]	(f.83)	
–	 A	 interjeição	 “sus,	 sus”,	 que	 Ricardo	 da	 Costa	 traduziu	 livremente	 por	 “vamos,	 vamos”,	 ainda	
sobrevive,	se	bem	que	à	maneira	de	arcaísmo,	na	língua	portuguesa	atual,	quase	sempre	acompanhada	
por	 ponto	 de	 exclamação.	 É	 uma	 incitação	 ao	 ânimo	 e	 à	 coragem,	 tal	 como	 “Eia!”	 ou	 “Avante!”.	
Atribuem	alguns	dicionaristas,	como	Aurélio	Buarque	de	Holanda	Ferreira,	sua	origem	à	partícula	latina	
sus,	que	significa	“de	baixo	para	cima”	(Novo	Dicionário	da	Língua	Portuguesa,	verbete	“Sus”),	se	bem	
que	outros,	como	José	Pedro	Machado	(Dicionário	Etimológico	da	Língua	Portuguesa.	Lisboa:	Editorial	
Confluência/Livros	Horizonte,	1967,	vol.	3,	verbete	“Sus!”)	neguem	tal	procedência.	A	mesma	interjeição	
também	existe	no	idioma	castelhano.	O	Diccionario	de	la	Lengua	Española,	da	Real	Academia,	a	define	
como	 “Voz	 que	 se	 emplea	 para	 infundir	 ánimo	 repentinamente,	 excitando	 a	 ejecutar	 con	 vigor	 o	
celeridad	 alguna	 cosa”	 (edição	 citada,	 verbete	 “sus”),	 e	 a	 liga	 remotamente	 ao	 latim	 sursum,	 que	
significa	“para	cima!”,	“ao	alto!”.	
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acompanhada,	 só	 podia	 ser	 de	 elevadíssima	 procedência.	 Todos	 e	 todas	 a	
olhavam,	e	como	a	viam	plena	de	inacreditável	beleza,	se	aproximavam	dela	
de	 bom	 grado.	 A	 rainha	 a	 festejava	 muito,	 louvava	 sua	 beleza,	 não	 só	
porque	era	distinta	e	excelsa,	mas	agia	assim	para	despeitar	Láquesis.417	

	

Ninguém	sabia	quem	era	Festa,	mas	a	riqueza	de	suas	vestimentas	e	adereços,	

sua	beleza,	sua	graça	e	inteligência,	e	sobretudo	o	fato	de	ser	a	donzela	cuja	beleza	era	

defendida	 pelos	 misteriosos	 cavaleiros	 do	 escudo	 negro	 fizeram	 com	 que	 ela	 fosse	

colocada	 nessa	 posição	 de	 grande	 destaque.	 Supunham-na,	 provavelmente,	 uma	

princesa,	ou	filha	de	algum	grande	senhor	feudal.	

	

Já	a	identidade	de	Láquesis	não	era	segredo	para	ninguém.	Todos	a	sabiam	filha	

do	 poderoso	 duque	 da	 Baviera;	 ademais,	 ela	 chamava	 grandemente	 a	 atenção	 pela	

beleza	 fulgurante	 que	 possuía.	Quando	 Curial	 a	 conhecera	 na	 Alemanha	 e	 salvara	 a	

vida	de	sua	irmã,	ela	ainda	era	adolescente,	mal	saída	da	infância,	pois	tinha	apenas	15	

anos	 de	 idade	 e,	 no	 entanto,	 sua	 beleza,	 que	 apenas	 desabrochava,	 já	 deslumbrava	

quem	a	via,	a	ponto	de	Curial	 ter-se	momentânea	e	perigosamente	deixado	 fascinar	

por	ela.	Nos	meses	e	anos	seguintes,	muito	longe	de	fanar	sua	beleza,	é	provável	que	

esta	se	tenha	ainda	mais	tornado	atraente,	com	o	natural	desenvolvimento	físico.	Era	

solteira	 e	 estava	 no	 momento	 de	 tomar	 estado,	 de	 modo	 que	 muitos	 olhares	 de	

possíveis	candidatos	à	sua	mão	deviam	se	concentrar	em	sua	pessoa.	Mas	ela	parecia	

nem	notar	 esses	 olhares,	 e	 até	 se	mostrava	 um	 tanto	 fria	 e	 distante	 em	 relação	 ao	

principal	dos	candidatos,	o	duque	de	Orleães;	seu	pensamento	estava	todo	colocado	

em	 Curial,	 pelo	 qual	 continuava	 perdidamente	 apaixonada.	 Levava	 no	 pulso	 o	

bracelete	 de	 Curial,	 com	 o	 dístico	 “amigo	 sem	 amiga”,	 que	 Tura	 lhe	 levara	 a	 não	

sabendas	de	Festa.		

	

A	 beleza	 das	 duas	 jovens	 chamava	 a	 atenção	 de	 todos	 e	 era	 objeto	 de	

comentários	generalizados:	

																																																													
417	 [Ara	 ve	 Festa,	 acompanyada	 dels	 cavallers	 dels	 scuts	 negres,	 e	 fonch	 reebuda	 assats	
honorablementent,	 e	meteren-la	 prop	 Làquesis,	 pensant	 tots	 que,	 essent	 tan	 ricament	 abillada	 e	 tan	
noblement	acompanyada,	no	podia	ésser	que	no	fos	d´alt	 loch	e	molt	gran.	Miraven-la	tots	e	totes;	 la	
qual,	com	la	vessen	plena	de	incredible	bellesa,	tothom	se	li	acostava	volenterosament.	Festejava-la	la	
reyna	en	extrem;	loava	la	sua	bellesa,	no	solament	per	què	era	gran	e	molta,	mas	encara	per	fer	despit	a	
Làquesis.]	(f.87)	
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Essas	duas	belezas	competiam	incessantemente,	sem	que	uma	suplantasse	
a	outra.	Elas	enrubesciam	ao	ouvir	os	 juízos	que	delas	 faziam.	Uns	diziam,	
“Ah,	 Santa	 Maria,	 que	 olhos!”,	 e	 outros,	 “Oh,	 Deus,	 que	 boca!	 E	 que	
dentes!”.	 Assim,	 todos	 as	 esmiuçavam,	 todos	 as	 olhavam	 juntas	 e	 depois	
separadas;	não	sabiam	o	que	dizer,	nem	encontravam	algo	que	merecesse	
correção.418	

	

Ambas	 as	 rivais,	 Láquesis	 e	 Festa,	 se	 haviam	 enfeitado	 ao	máximo,	 a	 fim	 de	

ressaltar	 ainda	 mais	 a	 grande	 beleza	 que	 por	 natureza	 já	 possuíam,	 e	 essa	

circunstância	proporciona,	ao	autor	de	Curial	e	Guelfa,	oportunidade	para	 inserir,	no	

texto,	um	de	seus	raros	comentários	colaterais	em	que	se	afasta	do	estilo	puramente	

narrativo	e	nos	permite	vislumbrar	algo	de	sua	psicologia	e	mentalidade.	Trata-se	de	

um	 comentário	 irônico	 e	 malevolente	 sobre	 a	 psicologia	 feminina	 que	 hoje	 seria	

considerado	politicamente	 incorreto,	mas	na	época	em	que	escrevia,	naquele	 século	

XV	que	cultuava	os	padrões	da	Antiguidade	Clássica,419	parecia	absolutamente	normal:		

																																																													
418	 	 [[Axí	que	 les	belleses	d´aquelles	dues	 se	 combatien	 contínuament,	 e	no.s	podien	vençre	 la	una	a	
l´altra.	Mudàvan	 elles	 les	 colors	 oynt	 los	 juyhís	 que	 d´elles	 se	 feyen.	 Unes	 deyen:	—	 A	 santa	Maria,	
quinys	hulls!	Altres	deyen:	—	O,	Déu,	quina	boca	e	dents!	Axí	totes	les	engrunaven.	Miraven-les	ensems	
totes	 les	 persones,	 e	 despuys	 particularment;	 no	 sabían	 quà	 .s	 diguessen,	 ne	 y	 trobàvan	 res	 que	
correcció	meresqués.	]	(f.87-f.87v)	
419	Régine	PERNOUD,	baseada	em	extensa	pesquisa	que	fez	em	fontes	primárias	de	arquivos	franceses,	
sustenta	que	nos	 séculos	XIV	e	XV,	por	 influência	dos	padrões	clássicos	greco-romanos	 impostos	pela	
mentalidade	que	então	 fazia	entrada	no	 cenário	europeu,	o	papel	da	mulher	 se	 tornou	muito	menos	
marcado,	 na	 sociedade,	 do	 que	 no	 século	 XIII.	 Em	 La	 Femme	 au	 temps	 des	 Croisades	 (Paris:	 Éditions	
Stock,	1980),	Pernoud	registra	que	quando	o	rei	São	Luís	partiu	em	Cruzada	para	o	Egito,	em	1248,	foi	
acompanhado	pela	esposa	e	levou	na	expedição,	para	cuidar	da	saúde	do	casal,	não	um	médico,	mas	a	
doctoresse	 Hersent,	 mulher	 que	 exercia	 a	 profissão	 de	miresse,	 forma	 feminina	 de	mire,	 médico.	 A	
autora	comenta	que	era,	na	época,	tão	considerável	o	número	de	mulheres	que	exerciam	livremente	a	
Medicina,	que	até	existia	uma	palavra	feminina	para	designá-las,	enquanto	na	França	atual	uma	única	
palavra,	médecin,	de	forma	masculina,	designa	indistintamente	profissionais	da	Medicina	de	um	e	outro	
sexo;	no	 século	XIV,	pouco	a	pouco,	 acrescenta	Pernoud,	 as	mulheres	 começariam	a	 ser	 excluídas	da	
prática	da	Medicina,	pois	tornou-se	ilegal	o	seu	exercício	por	quem	não	fosse	formado	na	Universidade	
de	Paris,	que	não	admitia	mulheres.	Em	Pour	en	finir	avec	le	Moyen	Age	(Éditions	du	Seuil,	Paris,	1977),	
a	mesma	autora	dedica	um	capítulo,	intitulado	“La	Femme	sans	âme”,	ao	tema	da	condição	feminina	na	
Idade	Média	 francesa,	e	mostra,	 com	base	documental,	que	a	mulher	 tinha	no	seu	dia-a-dia,	naquele	
tempo,	margem	de	autonomia	ncomparavelmente	maior	do	que	lhe	seria	atribuído	algum	tempo	depois	
–	quando	passaram	a	prevalecer	os	critérios	da	Antiguidade	Clássica	e	do	Direito	Romano,	muito	menos	
abertos	em	relação	às	mulheres.	Pernoud	destaca	ainda,	nessa	obra,	que	existe	documentação	primária	
abundantíssima	e	muito	pouco	explorada,	acerca	da	condição	feminina	das	mulheres	que,	no	século	XIII,	
“não	eram	nem	altas	damas,	nem	abadessas,	nem	sequer	monjas,	mas	eram	camponesas	ou	citadinas,	
mães	de	família	ou	exerciam	uma	profissão”.	São	os	registros	escritos	dos	agentes	enviados	pelo	rei	Luís	
IX	 a	 todos	 os	 recantos	 do	 seu	 reino,	 com	 a	 finalidade	 de	 interrogarem,	 de	 casa	 em	 casa,	 os	 seus	
habitantes,	acolhendo	as	queixas	e	corrigindo	os	abusos	de	que	 fossem	vítimas.	Nessa	documentação	
caudalosa,	 comenta	 Pernoud,	 é	 possível	 encontrar	 mil	 pequenos	 detalhes	 da	 vida	 cotidiana	 “que	
mostram	homens	e	mulheres	nos	menores	fatos	da	sua	vida:	aqui,	é	a	queixa	de	uma	cabeleireira,	ali,	a	
de	uma	vendedora	de	sal,	acolá,	a	de	uma	proprietária	de	moinho,	de	uma	viúva	de	agricultor,	de	uma	
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Oh,	 celestial	 beleza!	 Oh,	 rostos	 angelicais!	 Como	 se	 deleitou	 o	 Senhor	 e	
Criador	 da	 natureza	 humana	 ao	 criar	 estas	 duas	 donzelas	 conforme	 a	
opinião	mundana!	 Se	 Láquesis	 se	 esforçara	 em	aumentar	 a	 sua	beleza,	 eu	
vos	asseguro	que	Festa	não	foi	negligente	nem	omissa,	tampouco	grosseira,	
pelo	 contrário,	 com	 tamanha	 arte	 e	 tanto	 saber	 adquirido	 após	 longo	 e	
dedicado	estudo,	moveu	suas	mãos	e,	com	aqueles	delicados,	finos	e	longos	
dedos	e	aquelas	unhas	de	marfim,	acrescentou	beleza	à	beleza,	pois	em	seu	
rosto,	 cabeça,	 seios	 e	 mãos	 nada	 faltava	 para	 ter	 seu	 embelezamento	
melhorado,	 nem	mesmo	 aumentar	 o	 crescimento	 de	 sua	 beleza	 artificial.	
Ah,	como	as	conheceu	aquele	filósofo	chamado	Platão,	quando	disse	que	o	
juízo	 das	 mulheres	 está	 todo	 na	 beleza	 e,	 pelo	 contrário,	 a	 beleza	 dos	
homens	está	no	juízo!420	

	

À	 rivalidade	 e	mútua	 inveja	 de	 Láquesis	 e	 Festa	 não	 estava	 de	 todo	 alheia	 a	

rainha	da	França,	que	não	gostava	de	Láquesis,	cuja	beleza	invejava,	e	para	espicaçá-la,	

fazia	em	tudo	honra	a	Festa,	o	que	deixava	Láquesis	muito	mortificada	pelo	despeito.	

Pela	beleza	de	Festa	a	rainha	não	sentia	inveja,	talvez	por	não	notar	nela	uma	posição	

social	à	altura	de	lhe	fazer	sombra,	mas	em	relação	a	Láquesis,	cujo	alto	nascimento	a	

colocava	 perfeitamente	 em	 condições	 de	 ocupar	 qualquer	 trono	 da	 Cristandade,	 a	

rainha	 sentia	 as	 aguilhoadas	 da	 inveja.	 Uma	 das	 características	 da	 pessoa	 invejosa,	

notada	 por	 Aristóteles	 e	 por	 São	 Tomás	 de	Aquino,	 citados	 nos	 capítulos	 anteriores	

desta	 tese,	 é	que	ela	 se	manifesta	 geralmente	em	 relação	a	outras	pessoas	de	 igual	

																																																																																																																																																																																			
castelã,	de	uma	mulher	de	cruzado	etc.”	(op.	cit.,	p.	95-96).	É	por	documentos	como	esses	–	comenta	a	
autora	–	“que	se	pode,	peça	por	peça,	reconstituir,	à	maneira	de	um	mosaico,	a	história	real,	que	nos	
aparece,	então,	muito	diferente	das	canções	de	gesta	e	das	novelas	de	cavalaria”	(p.	96).	Ver,	a	respeito,	
COSTA,	 Ricardo	 da;	 SANTOS,	 A.	 A.	 dos.	A	 imagem	da	mulher	medieval	 em	O	 Sonho	 (1399)	 e	 Curial	 e	
Guelfa	(c.	1460).	eHumanista/IVITRA,	v.	5,	p.	424-442,	2014;	e	SANTOS,	A.	A.	dos.	“A	condição	da	mulher	
na	Idade	Média”.	A	Tribuna	Piracicabana,	Piracicaba	SP,	p.	2,	26/out/2013.	Ver	também	BERTINI,	F.	et	
alii,	 La	 vie	 quotidienne	 des	 femmes	 au	 Moyen	 Âge.	 Paris:	 Hachette,	 1989;	 DUBY,	 Georges.	Eva	 e	 os	
padres.	Damas	do	século	XII.	Rio	de	Janeiro:	Companhia	das	Letras,	2001;	VERDON,	Jean.	La	femme	au	
Moyen	Âge.	Paris:	Éditions	Jean-Paul	Gisserot,	2006	;	e	OPITZ,	Claudia.	“O	quotidiano	da	mulher	no	final	
da	 Idade	Média	 (1250-1500)”.	In:	 KLAPISCH-ZUBER,	 Christiane	 (dir.).	História	 das	Mulheres	 2.	 A	 Idade	
Média.	Porto:	Edições	Afrontamento,	s/d.		
420	 [O	celestial	bellesa!	O	angelicals	 cares!	E	 com	se	delita	 lo	Senyor	e	Creador	de	natura	humana	en	
crear	aquestes	dues	donzelles,	segons	la	opinió	mundana!	E,	si	tot	Làquesis	havia	treballat	en	créxer	la	
sua	bellesa,	yo	us	promet	que	Festa	no	fonch	negligent	ne	remissa,	ne	fonch	grossera,	ans,	ab	tanta	art,	
ab	tant	sabir	atquirit	per	lonch	e	treballós	studi,	mogué	les	mans,	e	ab	aquells	delicats,	prims	e	lonchs	
dits,	e	aquelles	ungles	de	vori,	ajustà	bellesa	a	belleses,	car	en	la	sua	cara,	cap,	pits	ne	mans,	no	vagava	
cosa	alguna	que	millorament	de	afaytar	ne	creximent	de	bellesa	artificial	reebre	pogués.	Ay,	e	com	les	
conegué	aquell	gran	philòsoph	apellat	Plató,	quant	dix	que	lo	seny	de	les	dones	tot	està	en	la	bellesa,	e,	
per	 contrari,	 la	 bellesa	 dels	 hòmens	 en	 lo	 seny!	 ]	 (f.87v)	–	Como	observa	 Ricardo	 da	 Costa	 em	nota	
aposta	à	 tradução	dessa	passagem	de	Curial	e	Guelfa,	a	citação	de	Platão	parece	proceder	de	alguma	
tradição	oral	não	fundada,	já	que	não	é	encontrada	em	nenhuma	das	obras	que	atualmente	se	conhece,	
do	filósofo,	e	este,	em	mais	de	uma	passagem	de	suas	obras,	defende	a	ideia	de	que	as	mulheres	devem	
receber	a	mesma	formação	que	os	homens,	até	mesmo	em	matéria	militar.		
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nível	ou	de	nível	muito	próximo,	e	quase	nunca	em	relação	a	pessoas	colocadas	muito	

acima	ou	muito	abaixo	do	invejoso.		

	

A	 rivalidade	entre	 Festa	e	 Láquesis,	 intensa	desde	que	 se	 viram,	 se	 acentuou	

muito,	 por	 parte	 de	 Festa,	 quando	 esta	 reconheceu	 na	 rival,	 por	 um	 acaso	 fortuito,	

precisamente	a	alemã	que	queria	a	todo	custo	roubar	Curial	a	Guelfa:		

	

(...)	 rivalizavam	 (...)	 sem	 que	 houvesse	 uma	 vencedora.	 Seus	 admiradores	
somente	 disseram	 que	 a	 alemã	 tinha	 o	 colo	mais	 generoso,	 e	 a	 italiana	 a	
boca	mais	delicada;	todo	o	resto	era	bem	medido.	Contudo,	Festa	percebeu	
que	Láquesis	trazia	o	bracelete	de	Curial	–	reconheceu-o	pelas	palavras	que	
diziam	“Amigo	sem	amiga”	–	e	ao	perguntar	quem	ela	era,	disseram-lhe	que	
se	 tratava	 de	 Láquesis,	 filha	 do	 duque	 da	 Baviera.	 Festa	 se	 transtornou	 e	
disse	para	si	mesma:	“–	Porventura	mau	bracelete	será	esse	para	aquele	que	
o	deu”.	421	

	

Foi	 assim	 que	 Festa	 identificou	 Láquesis,	 contra	 a	 qual	 já	 vinha	 advertida	 e	

cujos	motivos	para	ter	ido	ao	torneio	lhe	eram	notórios.	Como	devotada	servidora	de	

Guelfa,	 era	 seu	 dever	 colocar	 todos	 os	 obstáculos	 que	 pudesse	 à	 glorificação	 de	

Láquesis,	 que	 facilitaria	 a	 esta	 a	 reaproximação	 com	 Curial.	 Por	 certo,	 ela	 se	 sentiu	

bem	 estimulada	 ao	 cumprimento	 desse	 dever	 pelo	 fato	 de	 se	 ver	 envolvida	

emocionalmente	 na	 disputa	 pessoal	 com	 Láquesis,	 em	 que	 ela	 mesma	 era	 parte.	

Tratava-se	de	uma	rivalidade	de	duas	belezas,	cada	qual	invejando	os	triunfos	que	via	a	

outra	obter.	

	

Entre	os	homens	que	combatiam,	também	muito	se	fizeram	notar	a	rivalidade	e	

também,	em	alguma	medida,	a	inveja,	sobretudo	na	competição	puramente	guerreira	

de	 saber	 quem	 era	 mais	 valoroso	 e	 melhor	 cavaleiro,	 mas	 também	 pela	 natural	

projeção	 que	 isso	 tinha	 no	 elemento	 feminino:	 quem	melhor	 lutasse	mais	 chamaria	

atenção	sobre	si	e	mais	atraente	se	tornaria	aos	olhos	do	numeroso	público	feminino	

que	assistia	ao	torneio.	

																																																													
421		[Axi	que	la	bellesa	de	aquestes	dues,	segons	és	dit,	batallaven,	e	no	.s	podien	sobrar;	solament	fonch	
entre	.ls	miradors	pronunciat	la	alamanya	haver	lo	coll	pus	lonch,	e	la	ytaliana,	la	boca	pus	chica;	tot	l´àls	
feya	bé	a	medir.	Emperò	Festa	viu	que	Làquesis	aportava	lo	braçalet	de	Curial,	e	conegué	´l	en	les	letres	
qui	deyen:	ami	sens	amie.	E,	demanat	qui	era,	fonch-li	respost	que	Làquesis,	filla	del	duch	de	Bavària;	de	
què	Festa	se	torbà,	e	dix	entre	si	mateixa:	Per	ventura	mal	braçalet	serà	aquest,	per	a	aquell	qui	.l	li	ha	
donat.]	(f.87v)	
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O	duque	de	Orleães,	perdidamente	apaixonado	por	Láquesis	(com	a	qual	mais	

tarde	viria	a	casar-se),	fazia	de	tudo	para	defender	a	honra	de	sua	amada	contra	Festa	

e	os	misteriosos	 cavaleiros	de	escudo	negro	que	a	protegiam.	De	 início,	 não	 tinha	a	

menor	ideia	de	quem	eram,	mas	os	grandes	feitos	do	cavaleiro	das	espadas	e	dos	cinco	

cavaleiros	de	escudos	negros	que	acompanharam	na	jornada	das	vésperas	do	torneio	–	

dos	 quais	 o	 cavaleiro	 do	 falcão	 foi	 o	mais	 destacado	 –	 levaram-no	 a	 organizar	 seus	

homens	 para,	 no	 dia	 seguinte,	 darem	 caça	 cerrada	 àqueles	 cavaleiros.	 Orleães,	 que	

fora	humilhantemente	derrubado	do	seu	cavalo	pelo	cavaleiro	das	espadas	cruzadas,	

percebia	 que	 era	 ele,	 com	 seus	 companheiros,	 o	 grande	 obstáculo	 ao	 papel	 de	

protagonista	 que	 desejava	 desempenhar	 no	 torneio,	 para	 impressionar	

favoravelmente	Láquesis.		

	

Nesse	primeiro	entrechoque,	havido	nas	vésperas	do	torneio,	já	o	cavaleiro	das	

espadas	brilhara	com	fulgor	especial,	que	a	todos	impressionou:	

	

O	rei,	que	estava	um	pouco	irritado	com	os	franceses	pelo	fato	de	o	duque	
de	 Anjou	 ter	 matado	 seu	 sogro,	 olhou	 para	 onde	 os	 ingleses	 quebravam	
lanças	 contra	 os	 franceses,	 esporeou	 seu	 cavalo	 chamado	 Pompeu422	 e	

																																																													
422	Desde	a	Antiguidade,	havia	o	costume	de	se	conservar	a	memória	dos	nomes	dados	aos	cavalos	dos	
grandes	guerreiros.	O	Bucentauro,	de	Alexandre	o	Grande,	e	o	Genitor,	de	 Júlio	César,	 foram	os	mais	
famosos	deles,	para	não	falar	do	célebre	Incitatus,	que	o	imperador	Calígula	fez	senador	de	Roma.	Esse	
costume	 teve	 prolongamento	 na	 Idade	 Média	 cristã.	 O	 cavalo	 e	 o	 espada	 eram,	 para	 o	 cavaleiro	
medieval	 dois	 instrumentos	 de	 combate	 particularmente	 importantes	 e	 do	 mais	 alto	 significado	
simbólico.	O	cavalo	se	entendia	como	o	prolongamento	dos	pés	–	e	portando	significava	a	mobilidade	e	
a	 agilidade	 do	 cavaleiro	 –	 enquanto	 a	 espada	 era	 o	 prolongamento	 de	 seu	 braço	 –	 portanto,	 era	 a	
expressão	simbólica	de	sua	força,	de	sua	capacidade	bélica	e	de	sua	capacidade	de	fazer	justiça	aos	que	
dela	 necessitavam.	 	 Desses	 dois	 instrumentos	 de	 luta	 dependia	 a	 própria	 vida	 do	 cavaleiro,	 que	
precisava,	pois,	neles	ter	total	confiança.	Tão	intensa	era	sua	carga	simbólica	que,	por	assim	dizer,	como	
que	 adquiriam	 personalidade	 própria.	 Daí	 o	 costume	 de	 terem	 nomes	 individualizados	 os	 cavalos	 de	
combate	e	as	espadas.	O	Cid	Campeador	tornou	famosos	os	nomes	de	Babieca,	seu	cavalo	de	combate,	
e	de	Tizona	e	Colada,	suas	duas	espadas.	A	espada	do	 legendário	e	mítico	Rei	Artur	era	a	Excalibur.	O	
imperador	Carlos	Magno	tinha	também	a	sua	espada	famosa,	de	nome	Joyeuse.	Rolando,	o	mais	famoso	
dos	Pares	de	Carlos	Magno,	tornou	célebre	a	espada	Durendal,	“qui	bien	tranche	et	bien	taille”,	e	que	
em	vão	tentou	quebrar,	segundo	relatado	na	Chanson	de	Roland,	depois	da	Batalha	de	Roncesvalles.	O	
nome	Durandal	inspirou	o	de	Durindana,	que	em	Portugal	e	no	Brasil	acabou	por	se	tornar	sinônimo	de	
espada.	Não	se	conhece	o	nome	da	espada	do	Quixote,	mas	a	novela	de	Cervantes	celebrizou	Rocinante,	
o	cavalo	do	seu	herói.	Assim	sendo,	era	natural	que	Pedro	III,	tipicamente	um	cavaleiro	medieval,	desse	
um	nome	ao	 seu	 cavalo,	 e	 que	 fosse	 tão	 carregado	de	 simbolismo	histórico:	 Pompeu,	 o	 adversário	 à	
altura	 de	 Júlio	 César!	 Quanto	 à	 sua	 espada,	 uma	 passagem	 significativa	 da	 novela	 mostra	 o	 que	
significava	para	seu	portador:	quando	ele	apareceu	sozinho,	no	acampamento	de	Melun,	um	cavaleiro	
aragonês,	cujo	escudeiro	havia	reconhecido	o	rei	incógnito,	avisou	seu	senhor,	o	qual	foi	até	o	soberano,	
fez-lhe	a	devida	reverência	e	manifestou	estranheza	pelo	fato	de	ele	estar	em	viagem	só,	sem	nenhum	
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arremeteu	 contra	 o	 duque	 de	Orleães,	 que	 estava	 com	 a	 lança	 na	 coxa	 e	
procurando	a	quem	ferir.	O	rei	acometeu-o	com	tanta	força	com	seu	escudo	
que	o	 lançou	do	cavalo	 tão	 longe	quanto	o	comprimento	de	 sua	 lança.	Os	
franceses	então	se	apressaram	em	levantar	seu	senhor;	entrementes,	o	rei	
atacou	tão	bruscamente	o	conde	de	Poitiers	que	o	jogou	por	terra,	e	não	se	
deteve	 nisso,	 mas	 feriu	 outro,	 chamado	 Jaques	 de	 Brabante,	 quando	 o	
encontrou	tão	poderosamente	que	também	o	jogou	por	terra,	mas	com	este	
o	rei	quebrou	sua	lança.	Assim,	nessa	primeira	investida	o	rei	abriu	tal	clarão	
que	seus	cavaleiros,	que	vinham	 logo	atrás,	puderam	passar	 sem	qualquer	
impedimento.	 Cinco	 cavaleiros	 que	 haviam	 vindo	 com	ele,	 ao	 verem	o	 rei	
ferir	 tão	 maravilhosamente	 com	 a	 lança,	 ficaram	 muito	 maravilhados,	 e	
também	começaram	a	ferir,	e	quem	quer	que	se	apresentasse	era	forçado	a	
cair	por	terra,	de	modo	que	em	pouco	tempo	eles	se	fizeram	conhecer	em	
todos	os	lugares.	423	

	

Também	Curial	se	destacou,	pois	foi	atacado	por	um	normando	que	procedeu	

de	modo	desonroso,	porque	Curial	estava	sem	lança	na	mão	e,	de	acordo	com	as	boas	

normas	 da	 cavalaria,	 não	 poderia	 ser	 atacado	 daquela	 forma.	 Mas	 o	 normando	

investiu	irregularmente	contra	Curial,	com	grande	violência,	chegando	a	perfurar,	com	

sua	 lança,	o	escudo	de	Curial	 e	parte	de	 sua	 sela,	mas	Curial	não	 tombou	do	 cavalo	

nem	 foi	 fisicamente	 ferido.	 Foi	 essa,	 como	 registra	 o	 texto	 da	 novela,	 “a	 maior	

investida	que	Curial	recebera	até	então”.424	

	

Curial	 recompôs-se	 rapidamente	 e	 investiu,	 com	 a	 espada	 contra	 o	 agressor,	

tomado	por	 uma	 fúria	 que,	 embora	 explicável	 e	 justificada,	 foi	 intemperante,	 de	 tal	

modo	que	Curial	esteve	perto	de	ter	sua	reputação	de	cavaleiro	tisnada	pela	mancha	

de	lutar	de	modo	iníquo	e	perverso.	Mais	do	que	o	risco	de	dano	físico,	foi	um	risco	de	

dano	moral	que	Curial	correu	nesse	episódio:	
																																																																																																																																																																																			

acompanhante.	 A	 resposta	 do	 rei	 foi	 que	 não	 viajava	 só,	 “pois	minha	 espada	me	 fez	 companhia	 por	
onde	estive”	[que	la	mia	spasa	m´à	feta	companyia	on	que	sie	stat]	(f.82).	Ver,	a	respeito:	SANTOS,	A.	A.	
dos.	 “Cavalos	e	espadas	que	deixaram	nome	na	História”.	A	Tribuna	Piracicabana,	Piracicaba	SP,	p.	2,	
15/jul/2017.	
423		[E	lo	rey,	qui	havia	un	poch	lo	ventrell	gros	contra	.ls	franceses,	per	rahó	del	duch	d´Anjou,	qui	havia	
mort	son	sogre,	mirà	vers	aquella	part	on	los	angleses	rompien	lançes	contra	.ls	franceses;	e	axí	 lo	rey	
ficà	sperons	al	seu	cavall,	apellat	Pompeu,	e	sí	anà	vers	 lo	duch	d´Orleans,	qui	anava	ab	 la	 lança	en	 la	
cuxa,	cercant	a	qui	poria	ferir,	e	lo	rey	li	donà	tan	gran	encontre	per	l´escut,	axí	fort,	que	.l	derrocà	tan	
luny	del	cavall	com	la	 lança	havia	de	lonch.	Ladonchs	los	franceses	cuyten	per	relevar	son	senyor;	e	 lo	
rey	encontrà	lo	comte	de	Poytieus	axí	fort	que	.l	mes	per	terra;	e	no	s´arrestà	sobre	aquell,	ans	ne	fér	un	
altre,	qui	Jaques	de	Barbant	havia	nom,	e	sí	l´encontrà	tan	poderosament	que	a	terra	.l	mes,	e	en	aquest	
lo	rey	rompé	la	lança.	E	axí,	del	primer	ahurt	féu	tal	loch	als	seus	cavallers	qui	detràs	li	venien,	que	ells	
podien	ben	passar	sens	empachament.	Mas	los	cinch	cavallers	qui	ab	ell	eren	venguts,	veent	lo	rey	tan	
maravellosament	ferir	de	lança,	foren	molt	maravellats,	e	axí	mateix	ells	comencen	a	ferir,	e	quisque	al	
devant	los	venie	ere	forçat	anar	a	la	terra,	en	manera	que	en	poca	d´ora	se	feren	conèxer	pertot.	]	(f.83-
f.83v)	
424		[si	fonch	aquest	lo	major	encontre	que	Curial	null	temps	hagués	reebut.]	(f.83v)	
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Mas	o	cavaleiro	do	falcão,	empunhando	sua	espada,	feriu-o	na	cabeça,	não	
só	 com	um	golpe,	mas	muitos,	 e	 esteve	 tão	 junto	dele	que	não	o	deixava	
pensar	 nem	 se	 virar	 por	 nada	 desse	mundo,	 tão	 próximo	 estava	 dele,	 de	
forma	que	o	obrigou	a	se	abraçar	ao	colo	do	cavalo.	Contudo,	como	outros	
cavaleiros,	conforme	o	costume	dos	torneios,	se	interpuseram	no	combate	e	
os	 separaram	 à	 força,	 cada	 um	 seguiu	 seu	 caminho	 e	 procurou	 armas	 em	
outra	 parte,	 mas	 não	 demorou	 muito	 para	 o	 normando	 retornar	 e,	
empunhando	 a	 espada,	 investiu	 contra	 Curial	 e	 Curial	 contra	 ele,	 quando	
trocaram	 fortes	 golpes	 e	 combateram	 iniquamente.	 E	 caso	 tivesse	 durado	
mais,	certamente	seriam	menosprezados.425	

	

É	 digno	 de	 nota	 que,	 à	 medida	 que	 gradualmente	 se	 manifestava	 diante	 de	

todos	 seu	 altíssimo	 valor	 militar,	 e	 à	 medida	 seus	 méritos	 se	 afirmavam	 e	 se	

impunham	 em	 todos	 os	 ambientes	 em	 que	 se	 apresentava,	 Curial	 cada	 vez	mais	 se	

mostra	“um	pouco	soberbo,	já	que	foi	induzido	a	esse	vício	por	Marte”,426	como	já	nos	

tinha	advertido	o	autor	da	novela	desde	o	Proêmio	do	Livro	Segundo.	O	orgulho,	não	

devidamente	 temperado	 pela	 virtude	 da	 humildade,427	 o	 tornava	 tendente	 às	

irritações,	 aos	 assomos	 de	 cólera,	 em	 que	 perdia	 o	 controle	 de	 si	 mesmo.	 Essas	

tendências,	 que	 neste	 ponto	 da	 novela	 apenas	 começam	 a	 se	 mostrar,	 mais	 tarde	

tomarão	 corpo	 e	 causarão,	 como	 se	 verá	 pelo	 desenrolar	 da	 trama,	 grandes	

aborrecimentos	 a	 Curial;	 ser-lhe-á	 necessário,	 então,	 passar	 por	 longo	 e	 penoso	

período	de	sofrimento	e	purgação,	até	readquirir	o	seu	perfeito	autocontrole,	aquela	

sophrosine428	tão	admirada	pelo	gênio	da	Grécia	Antiga.	Mais	uma	vez,	é	o	problema	

																																																													
425		[Mas	lo	cavaller	del	falcó,	strenyent	la	spasa,	lo	ferí	sobre	.l	cap,	no	solament	un	colp,	ans	molts;	e	
anava	pegat	ab	ell,	que	no	.l	lexava	recordar	ne	.s	podia	girar	en	manera	del	món,	tant	lo	tenia	a	prop,	
per	forma	que	 .l	 féu	venir	a	abraçar	 lo	coll	del	cavall.	Emperò,	com	altres	cavallers,	segons	 l´estill	dels	
torneigs,	se	metessen	en	mig,	e	a	força	los	partissen,	cascú	tengué	son	camí	e	cercà	armes	en	altre	part,	
mas	no	trigà	molt	que	lo	normant	tornà,	e,	strenyent	la	spasa	en	la	mà,	va	contra	Curial,	e	Curial	contra	
ell,	e	donen-se	fors	colp,s	e	combaten	ab	iniquitat.	E	si	molt	hagués	durat,	sens	tot	dubte	ells	se	foren	
malmenats.]	(f83v-f.84)	
426		[un	poch	superbiós,	car	a	aquest	vici	lo	convidà	Mars]	(f.49)	
427	 A	 virtude	 da	 humildade,	 que	 deriva	 da	 temperança,	 inclina	 o	 homem	 a	 moderar	 o	 desejo	
desordenado	da	sua	própria	excelência,	e	lhe	proporciona	o	conhecimento	verdadeiro	de	seus	limites	e	
contingências,	sobretudo	no	que	diz	respeito	a	Deus,	mas	também	em	relação	aos	seus	semelhantes.	A	
humildade	constitui	a	correta	posição	de	equilíbrio,	o	juste	milieu	entre	dois	extremos	viciosos	opostos,	
o	da	soberba,	de	um	lado,	e	o	da	pusilanimidade,	o	da	covardia,	o	da	baixeza	de	espírito,	de	outro.	Essa	
doutrina	foi	desenvolvida	pelos	teólogos	morais	da	Idade	Média,	baseados	nos	ensinamentos	antigos	de	
Aristóteles	e	nos	dados	da	Revelação.	Ver,	a	respeito,	Summa	Theologiae,	II-IIae,	qu.	161,	arts.	1-6.	Nos	
oito	 artigos	 da	 questão	 seguinte	 (162,	 da	 II-IIae),	 o	 Aquinate	 trata	 da	 soberba,	 vício	 que	 se	 opõe	 à	
humildade.	Ver	também,	entre	muitos	outros	autores	modernos,	ROYO	MARÍN,	Antonio.	Teología	de	la	
Perfección	Cristiana.	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	1968,	p.	612-622.	
428	Sophrosyne	personificava,	na	mitologia	grega,	a	moderação,	a	discreção,	o	perfeito	controle	sobre	as	
próprias	 paixões	 e	 movimentos	 desordenados	 da	 alma.	 Sua	 equivalente	 na	 mitologia	 latina	 era	
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da	falta	de	temperança,	que	Curial	notou	no	rei	de	Aragão,	que	se	manifesta,	desta	vez	

nele	próprio.	

	

Mas,	 passado	 o	 furor	 provocado	 pelo	 normando	 –	 que	 afinal	 acabou	 sendo	

ferido	gravemente	e	posto	fora	de	combate	por	um	grande	amigo	de	Curial,	Dom	João	

Martines	de	Luna	–	Curial	retornou	ao	convívio	ameno	e	amigável	dos	aragoneses	que	

celebravam	os	feitos	de	seu	rei.	Igualmente	tomado	de	admiração	por	aquele	cavaleiro	

que	reconhecia	lhe	ser	muito	superior,	Curial	não	resistiu	mais	e	lhe	disse:		

	

“–	Senhor,	suplico-vos	que	me	digais	quem	sois”.	Então	o	rei	disse:	“–	Eu	sou	
o	 rei	 de	 Aragão,	 vosso	 amigo”.	 “–	 Ah,	 senhor!”	 –	 exclamou	 Curial,	 que	 se	
deixou	cair	de	 joelhos	na	terra	e	beijou-lhe	as	mãos	–	“certamente	eu	não	
pensava	 ter	 por	 aqui	 como	 mestre	 e	 senhor	 um	 cavaleiro	 tão	 nobre	 e	
valoroso”.	 O	 rei	 o	 fez	 levantar	 e	 colocou	 os	 braços	 em	 seus	 ombros	 mui	
alegremente.	Festa,	ao	ver	que	aquele	era	o	rei,	disse:	“–	Senhor,	se	todos	
os	reis	dos	cristãos	fossem	cavaleiros	como	vós	e	tivessem	tais	vassalos,	não	
haveria	mouros	no	mundo”.429	

	

Foi	 com	 esse	 tocante	 cena	 que	 a	 identidade	 do	 misterioso	 cavaleiro	 das	

espadas	 se	 tornou	 oficialmente	 conhecida	 por	 Curial	 e	 Festa,	 mas	 o	 rei	 continuou	

incógnito	para	todos	os	demais	que	não	fossem	seus	fiéis	aragoneses.		

	

Pouco	depois	chegou,	ao	rei,	de	fonte	segura,	a	informação	de	que	o	duque	de	

Orleães,	 humilhado	 naquele	 primeiro	 dia	 pelos	 cavaleiros	 de	 escudo	 negro,	 estava	

articulando	 uma	 desforra	 em	 grande	 estilo,	 para	 o	 dia	 seguinte.	 O	 rei,	 longe	 de	 se	

alarmar	 com	 a	 notícia,	 alegrou-se	 imensamente	 e	 recusou	 qualquer	 conselho	 de	
																																																																																																																																																																																			

Sobrietas,	que	personificava	a	sobriedade,	vale	dizer,	a	temperança.	O	conceito	de	sophrosyne	é	muito	
utilizado	pelos	estudiosos	de	História	da	Arte	para	exprimir	a	beleza	clássica	do	século	de	ouro	da	Arte	
Grega	 (V-IVa.C.).	 As	 esculturas	 desse	 período	 invariavelmente	 representavam	 os	 personagens	 não	
somente	 em	 proporções	 perfeitas,	 do	 ponto	 de	 vista	 plástico	 e	 anatômico,	 mas	 também	 numa	
correspondente	 harmonia	 interior,	 que	 se	 exprimia	 em	 fisionomias	 tranquilas	 e	 distendidas.	 Ver,	 a	
respeito:	BRAGE,	José.	La	Sophrosyne	griega:	origen	del	concepto	tomista	de	la	virtud	de	la	templanza.	
(Parte	 de	 la	 tesis	 doctoral	 presentada	 en	 la	 Facultad	 Eclesiástica	 de	 Filosofía	 de	 la	 Universidad	 de	
Navarra,	 2007).	 Disponível	 em:	 http://mercaba.org/FICHAS/VyV/lsgylt.pdf.	 –	 acesso	 a	 12/ago/2018;	
NORTH,	Helen	F.	"The	Concept	of	Sophrosyne	 in	Greek	Literary	Criticism,"	Classical	Philology	43,	no.	1	
(Jan.,	1948):	1-17.	Disponível	em:	https://doi.org/10.1086/363063	–	acesso	a	30/jun/2018.	
429		[—	Senyor,	yo	us	suplich	que	vós	me	digats	qui	sóts.	Lladonchs	lo	rey	dix:	—	Yo	són	lo	rey	d´Aragó,	
vostre	amich.	—	A,	senyor!	–	dix	Curial,	qui	.s	lexà	caure	de	genolls	en	terra	e	li	besà	les	mans	–.	Certes,	
yo	no	pensava	que	 tan	noble	cavaller	e	 tan	valerós	hagués	açí	per	mestre	e	per	 senyor.	 Lo	 rey	 lo	 féu	
levar	e	 li	mes	 los	braços	 sobre	 les	 spatles	molt	 alegrament.	 E	 Festa,	 veent	 aquell	 ésser	 lo	 rey,	dix:	—	
Senyor,	si	tots	los	reys	de	christians	eren	tals	cavallers	com	vós,	e	tenien	tals	vassalls,	no	hauria	moro	en	
lo	món.]	(f.84)	
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prudência.	 Um	 dos	 seus	 cavaleiros,	 receando	 alguma	 armadilha	 traiçoeira	 por	 parte	

dos	adversários,	lhe	disse:	“–	Senhor,	rogo-vos	misericordiosamente	que	amanhã	não	

entreis	 no	 torneio;	 vejamos	 o	 que	 acontecerá,	 e	 assim	 tereis	 tempo	 de	 combater	

sempre	 que	 tiverdes	 prazer”430.	 A	 resposta	 do	 rei:	 “–	 Devíeis	 ter	 dito	 isso	 antes	 de	

estes	virem	aqui	contar	as	intenções	do	duque	de	Orleães;	talvez	eu	tivesse	aceitado,	

talvez	não.	Mas	agora	deveis	me	perdoar:	não	me	retirarei,	pois	pretendo	comprovar	

se	tenho	o	couro	tão	duro	como	vós	ou	os	outros”.431	Curial,	então,	disse:	“Senhor,	se	

eu	 fosse	 um	 cavaleiro	 como	 sois	 vós,	 tão	 forte	 e	 tão	 valente,	 não	 temeria	 nenhum	

cavaleiro	do	mundo”.432	

	

Àquela	 altura,	 os	 cavaleiros	 de	 escudo	 negro	 que	 acompanhavam	o	 rei	 eram	

apenas	15,	e	poderiam	ser	facilmente	esmagados	pelo	número	indefinido	de	cavaleiros	

franceses	que	estavam	lutando	em	seu	próprio	território	e	que,	na	melée	da	batalha,	

poderiam	envolver	os	aragoneses.	Mas	isso	não	intimidou	Pedro	III:	

	 	

–	 Eu	 creio	 que	 eles	 suarão	 bastante	 antes	 de	 nos	 quebrarem.	 E	 ainda	
deverão	 vir	 mais,	 caso	 consigamos	 nos	 agrupar	 seremos	 trinta	 cavaleiros.	
Contudo,	mesmo	que	não	fôssemos	mais	do	que	somos,	estou	certo	de	que,	
com	 a	 ajuda	 da	 beleza	 de	 nossa	 donzela,	 eles	 não	 nos	 derrotarão	
facilmente.433	

	

De	seu	lado,	os	franceses	articularam	sua	tática	contra	os	aragoneses.	O	duque	

de	Orleães,	 “que	estava	 tão	enamorado	por	Láquesis	que	não	via	mais	nada”,434	e	o	

conde	de	Poitiers,	ao	qual	o	rei	de	Aragão	muito	desejava	castigar	por	lhe	ter	matado	o	

sogro,	 decidiram	 entre	 si	 que	 no	 dia	 seguinte	 atuariam	 concertadamente;	 Orleães	

estaria	 sempre	 cercado	 de	 30	 cavaleiros	 de	 confiança	 e	 Poitiers	 de	 20,	 todos	 com	

escudos	 verdes,	 e	 ficariam	 sempre	 juntos,	 os	 50,	 empenhados	 em	 atacar	 qualquer	
																																																													

430		[—	Senyor,	yo	us	clam	mercè	que	demà	no	entrets	en	lo	torneig,	e	veurem	què	serà,	que	a	temps	
serets	de	fer	armes	tota	vegada	que	en	plaer	vos	vindrà.]	(f.84v)	
431		[—	Abans	que	aquests	m´aguessen	dit	l´ampresa	del	duch	d´Orleans,	m´o	devíets	dir,	e,	per	ventura,	
o	us	haguera	cregut	o	no;	mas	ara	m´aurets	a	perdonar,	que	no	ho	lexaria,	e	provarets	si	tench	tan	dur	
lo	cuyr	com	vós	o	los	altres.]	(f.84v)	
432		[—	Senyor,	si	yo	fos	tal	cavaller	com	vós	sóts,	tan	forts	e	tan	valent,	no	tembria	cavaller	que	sia	en	lo	
món.]	(f.85)	
433		[—	Yo	.m	pens	que	abans	que	.ns	hagen	romputs	suaran;	e	encara	.n	deuen	més	venir,	que	bé	serem	
trenta	cavallers,	si	.ns	podem	trobar	ensems;	mas,	com	no	fossem	més	dels	que	som,	me	tench	per	dit	
que,	ajudant-nos	la	bellesa	de	la	donzella	nostra,	no	.ns	desconfiran	laugerament.	]	(f.85)	
434		[qui	era	enamorat	de	Làquesis	tant	que	no	.s	veya]	(f.85)	
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cavaleiro	com	escudo	negro.	E,	para	evitarem	aquele	engano	frequente	nos	combates,	

que	no	jargão	militar	moderno	se	designa	como	“fogo	amigo”,	tomaram	a	precaução	

de	pedir	 aos	 amigos	que	não	usassem	escudos	negros,	 para	não	 serem	confundidos	

com	 os	 adversários	 que	 desejavam,	 acima	 de	 tudo,	 abater,	 “caso	 contrário,	 eles	

ficariam	envergonhados	para	sempre”.435	

	

Na	manhã	seguinte,	o	número	de	cavaleiros	do	escudo	negro	se	havia	elevado	a	

28,	graças	à	chegada	de	outros	cavaleiros	aragoneses	que,	identificando	o	estandarte	

negro	 com	 as	 espadas	 entrecruzadas	 mandado	 erguer	 pelo	 seu	 rei,	 acorreram	 a	

auxiliá-lo.	 O	 número,	 embora	 pequeno,	 pareceu	 suficiente	 ao	 rei,	 que	 chegou	 a	

recusar,	 amavelmente,	 a	 colaboração	 de	 conde	 de	 Foix,	 bom	 amigo	 que	 desejava	

ajudá-lo	naquele	dia	perigoso,	como	também	recusaria	ajuda	do	duque	da	Borgonha	e	

do	rei	da	Inglaterra,	que	estavam	participando	do	torneio	e,	sabendo	das	articulações	

feitas	contra	os	cavaleiros	do	escudo	negro,	mandaram	seus	arautos	avisá-los	de	que,	

caso	desejassem	sua	ajuda,	poderiam	contar	com	ela.	Curial	foi	o	único	não-aragonês	

que	 naquele	 momento	 Pedro	 III	 aceitou	 que	 lutasse	 a	 seu	 lado,	 e	 de	 modo	

particularmente	honroso,	e	mais	tarde	aceitaria	também	o	concurso	do	filho	do	conde	

de	Foix,	ao	qual	armou	cavaleiro.	Na	verdade,	o	rei	de	Aragão	estava	ali	somente	para	

provar	e	demonstrar	a	si	mesmo,	como	que	num	auto-desafio,	e	também	para	acertar	

contas	com	um	antigo	adversário.	Foi	o	que	declarou,	textualmente,	ao	conde	de	Foix:	

	

–	 Conde,	 o	 maior	 desejo	 que	 eu	 tenho	 no	 mundo	 é	 provar	 e	 saber	 por	
experiência	 quanta	 confiança	 eu	 posso	 ter	 no	meu	 corpo,	 e	 caso	 a	 tenha,	
combater	outro	cavaleiro	na	liça;	entrarei	na	batalha	com	muitas	gentes	ou	
colocar-me-ei	em	grandes	tribulações.	Estas	coisas	me	trouxeram	até	aqui,	e	
digo-vos	que	só	o	que	me	desagrada	é	que	não	esteja	aqui	um	cavaleiro	que	
eu	conheço,	pois,	com	o	meu	corpo	contra	o	dele,	eu	mostraria	que	ele	não	
agiu	nada	bem	alguns	meses	atrás.	Contudo,	 se	está	ordenado	pelo	Céu	e	
Deus	me	der	a	vida,	ele	será	posto	à	prova.436	

	

																																																													
435		[si	no,	ells	romanien	envergonyits	per	tots	temps]	(f.85v)	
436		[—	Comte	–	respòs	lo	rey	–,	lo	major	desig	que	yo	he	en	lo	món	és	provar	e	saber	per	experiència	
quanta	confiança	pusch	haver	en	lo	meu	cors,	e	si	só,ho	seré,	per	combatre	en	liça	altre	cavaller,	o	per	
entrar	en	batalla	entre	moltes	gents,	o	metre´m	a	gran	treball.	Aquestes	coses	m´an	menat	ací;	e	dich	
vos	que	no	.m	desplau	sinó	que	un	cavaller	que	yo	conech	no	és	ací;	sinó,	yo	li	faria	conèxer	de	mon	cors	
contra	.l	seu	que	no	ha	fetes	bé	moltes	coses	que	ha	meses	en	obra;	emperò,	si	del	cel	serà	ordonat	e	
Déus	me	prestarà	la	vida,	a	la	prova	serà	mès.	]	(f.86)	
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Não	fica	inteiramente	claro	qual	era	o	adversário	contra	o	qual	Pedro	III	tanto	

desejava	 medir	 forças.	 À	 primeira	 vista,	 parecia	 ser	 o	 conde	 de	 Poitiers,	 ao	 qual	

atribuía	a	morte	do	sogro;	mas	poderia	 também	ser	o	próprio	rei	da	França,	a	 julgar	

pela	 continuação	 do	 diálogo,	 imediatamente	 após	 as	 palavras	 que	 acabam	 de	 ser	

transcritas:	

	

Então	o	conde	disse:	“–	O	rei	da	França	entrará	hoje	no	torneio,	e	com	ele	
muitos	 bons	 cavaleiros”.	 O	 rei	 respondeu:	 “–	 Há	 tempos	 que	 não	 escuto	
uma	 novidade	 tão	 boa.	 Assim,	 conde,	 ide	 por	 vosso	 caminho	 e	 não	 nos	
perturbeis.	Contudo,	de	qualquer	modo	guardai-vos	de	dizer	quem	somos”.	
Assim,	 o	 conde	 partiu,	 com	 o	 coração	 contrariado,	 pois,	 sempre	 desejara	
estar	naquela	companhia.	437	

	

Antigas	 pendências	 opunham	 tradicionalmente	 os	 reis	 da	 França,	 que	 se	

afirmavam	 herdeiros	 da	 coroa	 de	 Aragão,	 e	 os	 reis	 de	 Aragão,	 pretendentes	 ao	

domínio	de	boa	parte	do	Languedoc	francês.	Essas	pendências	tinham	sido	declaradas	

extintas	 por	 acordo	 entre	 Jaime	 I,	 o	 Conquistador,	 e	 São	 Luís	 IX,	 que	 mutuamente	

renunciaram	a	seus	pretensos	direitos	e	concordaram	em	dedicar	todas	as	suas	forças	

na	 luta	 contra	 os	 infiéis	 que	 ambos,	 cada	 qual	 de	 seu	 lado,	 prosseguiam.	 Tanto	 na	

França	 como	em	Aragão	houve	quem	 lamentasse	 esse	 acordo	estabelecido	entre	os	

dois	monarcas.	 Já	 em	 tempos	 de	 seus	 imediatos	 sucessores	 –	 Pedro	 III	 de	Aragão	 e	

Filipe	III	de	França	–	a	guerra	entre	os	dois	reinos	cristãos	recrudescia.		

	

No	 dia	 seguinte,	 logo	 no	 início	 do	 torneio,	 depois	 de	 instalados	 no	 palco	 os	

assistentes,	 entre	 os	 quais,	 em	 posição	 de	 honra	 e	 destaque	 as	 duas	 rivais,	 Festa	 e	

Láquesis,	o	arauto	do	cavaleiro	das	espadas,	bradou	para	os	quatro	lados	do	campo,	o	

desafio:	se	algum	cavaleiro	ousasse	afirmar	que	a	donzela	do	escudo	negro	–	ou	seja,	

Festa	–	não	fosse	a	mais	bela	de	todas	as	presentes,	que	se	apresentasse,	a	fim	de	ser	

convencido	pela	força	daquilo	que	não	queria	aceitar	de	boamente.				 	

	

																																																													
437		[Ladonchs	lo	comte	li	dix:	—	Lo	rey	de	França	entrarà	en	lo	torneig	huy,	e	ab	ell	molts	cavallers	bons.	
Lo	 rey	 respòs:	 —	 Temps	 ha	 que	 no	 haguí	 tan	 bona	 nova;	 e	 axí,	 comte,	 tenits	 vostre	 camí	 e	 no	 .ns	
destorbets;	emperò,	guardats-vos	de	dir	qui	som	nosaltres,	en	tot	cas.	E	axí,	 lo	comte	se	n´anà	ab	dur	
cor,	car,	certes,	tots	temps	volguera	ésser	en	aquesta	companyia.	]	(f.86)	
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Feito	o	desafio	dessa	forma	ostensiva,	o	duque	de	Orleães	precisou	responder	

no	mesmo	tom.	Mandou	chamar	o	arauto	que	fazia	tal	proclamação	e,	quando	soube	

que	 era	 por	 ordem	 do	 cavaleiro	 das	 espadas	 que	 a	 fazia,	 mandou	 a	 resposta,	

igualmente	desafiadora:	“–	Pois	diz	a	ele	que	Orleães	afirma	que	muito	mais	bela,	sem	

qualquer	comparação,	é	Láquesis,	filha	do	duque	da	Baviera,	e	não	só	em	relação	à	do	

escudo	negro,	mas	a	todas	do	mundo,	e	provará	isso	hoje	nesta	praça”.438	

	

Conforme	combinado,	Orleães	e	os	seus,	acompanhado	do	conde	de	Poitiers,	

que	também	tinha	o	seu	séquito	de	cavaleiros,	todos	portavam	escudos	de	cor	verde.	

Orleães	 e	 Poitiers	 eram,	 ambos,	 cavaleiros	 corajosos	 e	 de	 grande	 valor,	 pareciam	

determinados	a	tudo.				

	

Embora	 estivessem	 em	 campo	 e,	 teoricamente,	 pudessem	 participar	 do	

combate	cavaleiros	de	todas	as	procedências,	estava	bem	claro,	desde	o	início,	que	o	

grande	 enfrentamento	 se	 daria	 entre	 os	 misteriosos	 cavaleiros	 de	 escudo	 negro,	

defensores	da	beleza	de	Festa,	e	os	franceses	de	Orleães	e	Poitiers,	que	propugnavam	

a	superioridade	de	Láquesis.	O	rei	da	 Inglaterra,	o	duque	da	Borgonha	e	o	duque	da	

Bretanha	 ficaram,	 segundo	 se	 depreende	 do	 texto,	 meio	 alheados	 nesse	 início	 das	

lutas,	numa	atitude	como	que	de	neutralidade,	se	bem	que	sua	simpatia	propendesse	

para	a	posição	dos	cavaleiros	de	escudos	negros.	

	

Quando	 as	 trombetas	 anunciaram	 o	 início	 do	 evento	 que	 era	 apenas	 um	

torneio,	 “embora	parecesse	mais	uma	batalha	mortal”,439	 como	registrou	o	autor	da	

novela,	os	cavaleiros	dos	escudos	negros,	apesar	de	 inferiores	em	número,	atacaram	

compactamente	 e	 com	 grande	 vigor,	 de	 modo	 que	 puseram	 fora	 de	 combate	

numerosos	 adversários,	 conseguiram	 romper	o	 seu	bloco	e	 chegaram	mesmo	a,	 por	

um	momento,	 derribar	 por	 terra	 o	 estandarte	 da	 asa,	 levado	 pelo	 gonfaloneiro	 dos	

franceses.	Mas	o	estandarte	rapidamente	foi	reerguido	e	a	luta	prosseguiu.		

	

																																																													
438		[–	Digues-li	que	Orleans	diu	que	molt	pus	bella,	sens	tota	comparació,	és	Làquesis,	filla	del	duch	de	
Bavària,	e	no	solament	que	la	del	scut	negre,	ans	encara	que	totes	les	del	món;	e	axí	.s	provarà	huy	en	
esta	plaça.]	(f.88)	
439		[ans	paria	que	fos	batalla	mortal.]	(f.89)	
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Mesmo	 envolvido	 no	meio	 da	melée,	 o	 rei	 de	 Aragão	 não	 perdia	 de	 vista	 o	

conjunto	 do	 combate,	 e	 percebeu	 muito	 bem	 o	 modo	 como	 lutavam	 o	 duque	 de	

Orleães	 e	 o	 conde	 de	 Poitiers,	 sempre	 juntos,	 bem	 protegidos	 por	 numerosos	

companheiros.	Ali	estava	o	centro	vital	–	o	coração,	ou	se	se	preferir,	o	cérebro	–	dos	

opositores.	Ali	é	que,	 como	tático	experimentado,	percebeu	que	era	necessária	uma	

intervenção	fulminante.	Chamou,	então,	Curial	com	um	forte	brado	e	partiram	os	dois	

bem	 para	 o	 miolo	 do	 poderio	 adversário.	 Com	 uma	 lança	 na	 mão,	 o	 rei	 avançou	

decidido	para	ferir	o	duque	de	Orleães,	mas	Poitiers	se	adiantou	e	acabou	por	receber	

ele	 o	 golpe	 destinado	 ao	 seu	 aliado.	 Foi	 um	 golpe	 terrível,	 que	 não	 somente	 o	

derrubou	do	cavalo,	mas	também	o	colocou	inteiramente	fora	de	condições	de	lutar,	

gravemente	 ferido.	 Tendo	 perdido	 a	 lança	 naquele	 entrechoque,	 o	 rei	 de	 Aragão	

desembainhou	 a	 espada	 e	 avançou	 sobre	 Orleães.	 Nesse	 momento,	 um	 cavaleiro	

francês	investiu	contra	o	rei	e	o	teria	atingido	se	Curial,	atento,	não	investisse	contra	o	

agressor	com	sua	lança	e	o	derrubasse	do	cavalo.	

	

Quanto	ao	rei,	com	a	espada	em	punho	atacou	frontalmente	Orleães	e	lhe	deu	

sucessivos	 golpes	 na	 cabeça,	 de	 modo	 que	 o	 atordoou	 e	 o	 deixou	 cambaleante,	

embora	ainda	montado.	Orleães	 tinha,	obviamente,	a	cabeça	bem	protegida	por	seu	

elmo	e	a	lâmina	da	espada	do	rei	não	chegava	a	feri-lo,	mas	a	sucessão	dos	golpes	era	

atordoadora.	 Enquanto	 golpeava	 rudemente	 o	 adversário,	 o	 rei	 lhe	 perguntava	 qual	

das	duas	donzelas	era,	afinal,	a	mais	bela.	

	

Afinal,	depois	de	muito	bater	num	adversário	já	quase	sem	forças,	o	rei	agarrou	

firmemente	 o	 duque	 de	 Orleães	 pelo	 seu	 corpo,	 ao	mesmo	 tempo	 que	 esporeou	 o	

cavalo,	 de	 modo	 que	 o	 duque	 se	 viu	 violentamente	 arrancado	 da	 sua	 sela	 e	 foi	

carregado,	junto	ao	costado	do	cavalo	do	rei,	até	a	arquibancada.	Ali,	o	rei	apresentou	

a	Festa	o	vencido,	naquelas	tristes	condições,	como	troféu	em	homenagem	à	mais	bela	

das	donzelas...	A	humilhação	era	total	para	o	vencido.		

	

O	ritual	dos	torneios	exigia	que	o	vencido	fosse	desarmado	e	suas	armas	e	seu	

cavalo	entregues	ao	vencedor.	Simbolicamente,	o	vencido	passava	a	ser	prisioneiro	do	

vencedor	e	não	mais	poderia	participar	do	torneio.	Mas	Orleães	não	quis	se	submeter	
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àquela	 derradeira	 humilhação	 e	 mandou	 perguntar	 ao	 cavaleiro	 vencedor	 quais	 as	

condições	para	sua	libertação.	Tudo	isso	estava	de	acordo	com	as	praxes	dos	torneios.	

	

O	rei,	então,	consentiu	em	 libertar	Orleães	se	ele	publicamente	reconhecesse	

diante	de	todos	que	a	mais	bela	donzela	do	mundo	era	a	donzela	do	escudo	negro.	

		

O	 duque,	 ao	 ouvir	 que	 lhe	 conviria	 dizer	 essas	 palavras	 caso	 desejasse	
retornar	ao	torneio,	mui	secretamente	fez	com	que	trouxessem	um	escudo	
negro	e	suplicou	a	Láquesis	que	colocasse	suas	mãos	em	cima	dele.	Então	o	
duque	disse:	“–	Afirmo	que	a	donzela	que	tem	o	escudo	negro	é	a	mais	bela	
do	mundo”.	Assim,	incontinenti,	após	atar	o	elmo	à	cabeça,	ele	montou	seu	
cavalo	 e	 retornou	 ao	 torneio.	 Dessa	 forma	 o	 cavaleiro	 das	 espadas	 foi	
enganado,	embora	não	tenha	percebido,	pois,	caso	contrário,	 talvez,	antes	
que	o	torneio	tivesse	terminado,	aquele	que	lera	o	texto	tivesse	feito	a	glosa	
e	lhe	explicado.440	

	

A	atitude	do	duque,	que	dessa	forma	enganou	seu	vencedor	e	tentou	salvar	sua	

pouco	honrada	 face	diante	da	amada	Láquesis	merece,	obviamente,	 toda	a	 censura.	

Ele	procedeu	indignamente.	O	que	fez	não	foi	propriamente	uma	mentira,	mas	foi	uma	

restrictio	mentalis,	procedimento	que	pode,	às	vezes,	ser	 legítimo,	mas	que	naquelas	

circunstâncias	 concretas	 não	 se	 podia	 justificar	 e	 somente	 depunha	 contra	 a	

integridade	moral	de	seu	caráter.		

	

Denomina-se	restrição	mental	o	artifício	de	linguagem	pelo	qual	se	afirma	com	

a	 boca	 alguma	 coisa	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 se	 restringe	 mentalmente,	 e	 sem	 que	 o	

circunstante	se	dê	conta,	o	significado	das	palavras	ou	frases	proferidas.	O	artifício	se	

baseia	na	anfibologia:	uma	palavra,	ou	uma	 frase,	é	comum	e	geralmente	entendida	

em	sentido	literal,	mas	pode	também	entender-se	em	outro	sentido	mais	restrito,	ou	

em	 sentido	 figurado.	 O	 emissor	 restringe	 mentalmente	 o	 significado	 do	 que	 fala	

porque	 sabe	 que	 o	 receptor	 desavisado	 vai	 com	 certeza	 entendê-lo	 no	 sentido	

corrente	e	imediato.	Existem	duas	formas	de	restrição	mental,	a	puramente	mental	e	a	

latamente	mental.	A	restrição	puramente	mental	(restrictio	mere	mentalis)	é	quando	a	

																																																													
440		[Lo	duch,	qui	oý	que	li	convenia	dir	aquestes	paraules	si	al	torneig	volgués	tornar,	fort	secretament	
féu	venir	un	scut	negre,	e	suplicà	a	Làquesis	que	li	posàs	la	mà	damunt.	Lladonchs	lo	duch	dix:	—	Yo	dix	
que	 la	 donzella	 que	 té	 l´escut	 negre	 és	 la	 pus	 bella	 del	món.	 E	 axí,	 de	 continent,	 llaçat	 l´elm	 al	 cap,	
muntà	a	cavall	e	tornà	al	torneig.	En	aquesta	manera	fonch	enganat	lo	cavaller	de	les	spases,	car	ell	no	
sentí	 l´engan;	 sinó	 poguera	 ésser	 que,	 abans	 que	 .l	 torneig	 se	 fos	 acabat,	 lo	 qui	 havia	 legit	 lo	 test	
haguera	feta	la	glosa,	e	lhaguera	declarat.]	(f.89v)		
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formulação	do	discurso	é	tal	que	não	existe	a	menor	possibilidade	razoável	de	ele	ser	

interpretado	de	acordo	com	a	verdade	dos	fatos,	tanto	pela	interpretação	das	palavras	

em	 si	mesmas	 quanto	 em	 razão	 das	 circunstâncias	 externas;	 a	 restrição	 puramente	

mental	é	sempre	pecaminosa	e	desonrosa;	 já	a	restrição	latamente	mental	(restrictio	

late	mentalis)	é	a	que	se	baseia	na	anfibologia	das	palavras	inseridas	no	seu	contexto	

circunstancial,	e	pode	excepcionalmente	ser	utilizada	de	modo	lícito,	em	circunstâncias	

muito	 especiais	 e	 graves,	 por	 exemplo,	 quando	 um	 sacerdote	 precisa	 ocultar	 um	

segredo	 de	 confissão,	 um	 médico	 ou	 um	 advogado	 precisa	 proteger	 o	 segredo	

profissional	 que	 conhece	 acerca	 de	 um	 cliente.	 Tal	 forma	 de	 restrição	mental	 pode	

ainda	 ser	 lícita	 quando	 feita	 para	 evitar	 a	 prática	 de	 um	 pecado	 ou	 um	 crime,	 ou	

quando	a	afirmação	da	verdade	nua	e	crua	pode	produzir	um	mal	irreparável	a	pessoas	

inocentes	etc.	Sobre	o	conceito	de	restrição	mental	e	a	distinção	entre	restrictio	mere	

mentalis	 e	 restrictio	 late	 mentalis,	 são	 recorrentes	 e	 unânimes	 os	 moralistas.441	 A	

restrição	mental	praticada,	no	caso	concreto,	por	Orleães,	pode	ser	classificada	como	

uma	restrictio	late	mentalis	ilícita,	que	não	passou	de	velhacaria	muito	pouco	honrosa	

para	ele.	

	

Depois	 disso,	 os	 combates	 prosseguiram,	 nesse	 dia.	 O	 próprio	 rei	 da	 França,	

pessoalmente,	 foi	 combater	e	durante	algum	tempo	esteve	em	campo,	 lutando	com	

valor.	Chegou	a	avançar,	com	sua	lança,	contra	o	cavaleiro	das	espadas,	atingindo-o	no	

escudo	e	quebrando	a	própria	lança.	O	rei	de	Aragão,	assim	atacado,	reagiu	com	uma	

espadagada	que	atingiu	o	rei	da	França	no	elmo	e	o	fez	inclinar-se	para	a	frente.	Um	

segundo	golpe,	do	aragonês,	foi	 interceptado	pelo	conde	de	Foix,	que	embora	amigo	

dos	aragoneses	e	até	tendo	querido	incorporar-se	a	eles,	precisava	proteger	seu	rei	e	

efetivamente	conseguiu	levá-lo	salvo	para	fora	do	campo.	Mas	o	rei	da	França,	 longe	

de	 sair	 humilhado	 desse	 breve	 recontro	 com	 o	 valoroso	 e	 misterioso	 cavaleiro	 das	

espadas,	 cuja	 identidade	 desconhecia,	 saiu	 muito	 contente.	 Considerava-se	

engrandecido	por	ter	sido	digno	de	lutar	com	alguém	que	reconhecia	ser	muito	melhor	

																																																													
441	Ver,	por	exemplo,	entre	muitos	outros:	ROBERTI,	Francesco;	PALAZZINI,	Pietro	(orgs.).	Dizionario	di	
Teologia	Morale,	 verbete	 “Restrizione	Mentale”;	 LLEVANERAS,	 Josepho	Calasanctio	 a	 (Cardeal	Vives	 y	
Tutó).	Compendium	Theologiae	Moralis	Beatae	Mariae	Virgini	Dicatum.	Roma:	Fridericus	Pustet/Librería	
Catolica,	1899,	p.	176;	AERTNYS,	 J.;	DAMEN,	C.A.	Theologia	Moralis	 secundum	doctrinam	S.	Alfonsi	de	
Ligorio	 Doct.	 Ecclesiae.	 Torino:	Marietti,	 1950,	 Tomo	 1,	 p.	 705-708;	 ROYO	MARÍN,	 Antonio.	 Teologia	
Moral	para	Seglares,	1º.	vol.,	p.	620-622.	
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cavaleiro	do	que	ele.	Como	registra	a	novela,	“afirmou	que	havia	quebrado	uma	lança	

no	escudo	do	melhor	cavaleiro	do	mundo,	que	estava	muito	contente	com	isso	e,	por	

esse	 motivo,	 durante	 todo	 aquele	 dia	 não	 lhe	 foi	 solicitada	 graça	 que	 não	 a	

outorgasse”.442	Bela	e	cavalheiresca	atitude,	digna	de	uma	alma	que	sabia	admirar	e	

não	se	deixou	dominar	pela	inveja!	

	

Nos	episódios	 seguintes,	 volta	 a	 inveja	 a	 se	 fazer	presente	de	modo	explícito	

nas	duas	mulheres	que,	naquele	torneio,	disputavam	a	primazia	da	beleza:	Festa,	cuja	

pulcritude	 era	 sustentada	 em	 combate	 pelos	 cavaleiros	 aragoneses	 e	 por	 Curial,	 e	

Láquesis,	 cortejada	 com	 insistência	 pelo	Duque	de	Orleães	 e	 dele	 desinteressada,	 já	

que	somente	em	Curial	tinha	colocados	os	olhos	e	os	desejos.	

	

A	rivalidade	das	duas	 jovens	era	 indisfarçável.	Mais	uma	vez	ela	se	patenteou	

quando	Curial,	 “inflamado	de	uma	raivosa	 ira	por	causa	de	um	 inglês	que,	 com	uma	

lança,	o	ferira	traiçoeiramente	e	rapidamente	desaparecera”,443	foi	vingar-se	de	outro	

inglês,	 o	 senhor	 de	Gloucester,	 ao	 qual	 derrubou	 vergonhosamente	 do	 cavalo	 e	 lhe	

arrebatou	o	escudo,	que	levou	como	troféu	até	as	arquibancadas,	no	alto	das	quais	as	

damas	assistiam	aos	combates.	A	um	cavaleiro	que	ali	estava,	 fez	entrega	do	troféu,	

dizendo:	“–	Vede,	dai	à	mais	bela	donzela	de	todas”.444	

	

Curial	não	designou	nominalmente	a	que	donzela	se	referia,	mas	o	destino	do	

escudo	era	muito	claro:	como	estava	incorporado	ao	grupo	dos	cavaleiros	de	escudos	

negros,	era	a	Festa	e	não	a	qualquer	outra	que	devia	ser	ele	entregue.	Mas	o	cavaleiro	

portador	 do	 escudo,	 ou	 por	 engano	 ou	 por	 indústria,	 levou-o	 a	 Láquesis,	 como	

homenagem	 do	 cavaleiro	 do	 falcão	 encapuçado.	 Láquesis	 imediatamente	 entendeu	

que	 o	 tal	 cavaleiro	 que	 lhe	 destinara	 o	 escudo	 era	 Curial	 e	 muito	 contente	 com	 a	

mostra	 de	 amor	 que	 este	 parecia	 lhe	 enviar,	 mandou	 que	 o	 troféu	 ofertado	 fosse	

exposto	diante	de	si.		

																																																													
442		[dix	que	havia	rompuda	una	lança	en	l´escut	del	millor	cavaller	del	món,	de	què	era	molt	alegre,	e	de	
alegria,	en	tot	aquell	jorn,	no	li	fonch	demanada	gràçia	que	no	la	atorgàs.]	(f.91)	
443		[qui	de	rabiosa	ira	fonch	encès	per	rahó	de	un	anglès	qui	falsament,	ab	una	lança,	l´avia	ferit,	e	no	.l	
pogués	atènyer,	tan	yvarçosament	li	desaparech]	(f.91)	
444		[—	Ves,	dóna´l	a	la	pus	bella	donzella	de	totes.]	(f.91v)	
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Festa,	porém,	entendeu	que	Curial	estava	homenageando	sua	rival	na	beleza	e	

ao	 mesmo	 tempo	 traindo	 a	 fidelidade	 que	 devia	 a	 Guelfa,	 e	 isso	 a	 irritou	

sobremaneira,	 com	 uma	 irritação	 mesclada	 de	 inveja	 e	 desejo	 de	 vingança.	 Como	

registrou	o	autor	da	novela,	“Festa	pensou	que	morreria	de	inveja	e,	cheia	de	ira,	jurou	

causar	 a	 Curial	 outro	 desprazer	 que	 superaria	 este	 que	 ele	 lhe	 causara”,445	 mas	 o	

mesmo	 autor,	 sempre	 crítico	 da	 psicologia	 feminina,	 ressalvou	 que	 esse	 sentimento	

seria	de	pouca	duração	e	logo	se	esvairia:		

	

Na	verdade,	eu	creio	que	a	maior	parte	das	mulheres	não	sabe	 reger	com	
rédeas	 os	 impulsos	 que	 lhes	 sobrevêm,	 pois	 seus	 corações	 expulsam	
rapidamente	o	ódio	que,	porventura,	injustamente	conceberam,	e,	por	isso,	
na	maior	parte	das	vezes,	lhes	escapa	a	ocasião	propícia	para	a	vingança.446	

	

Na	noite	daquela	mesma	jornada,	Festa	teve	ocasião	para	esquecer	sua	raiva	e	

foi	Láquesis	quem	teve	motivos	sobejos	para	se	roer	de	inveja.		

	

A	rainha	da	França	também	pagava	seu	tributo	à	 inveja,	pois	“desejava	muito	

mal	a	Láquesis	por	ser	tão	bela,	e,	por	outro	lado,	por	ela	ter	menosprezado	a	beleza	

dela,	rainha”.447	Mas,	se	invejava	a	Láquesis,	filha	de	um	duque	e	tão	próxima	de	si	na	

hierarquia	social,	não	tinha	motivo	para	invejar	a	Festa,	que,	embora	sem	saber	como	

se	 chamava,	 parecia-lhe	 de	 condição	 nitidamente	 inferior	 à	 sua	 e	 de	 modo	 algum	

podia	considerar	como	competidora;448	e	como	notasse,	com	perspicácia	 feminina,	a	

rivalidade	 entre	 Láquesis	 e	 Festa,	 ocorreu-lhe	 prestigiar	 a	 esta,	 e	 honrá-la	 acima	 de	

todas,	somente	para	espicaçar	àquela.	

	

																																																													
445		[De	què	Festa	cuydà	morir	d´enveja,	e,	sobrada	de	ira,	juràa	fer	a	Curial	altre	desplaer	qui	muntaria	
queacom	més	que	aquest	que	ell	li	havia	fet.]	(f.91v)	
446		[E,	certes,	yo	crech	que	les	més	dones	no	saben	regir	los	moviments	que	.ls	vénen,	ab	regnes;	abans	
lo	seu	cor	lança	tantost	defora	lo	odi	que	haurà,	per	ventura,	injustament	concebut,	e	per	aquesta	rahó	
s´esdevé	que	al	cas	fuig	les	més	vegades	loch	de	venjança.]	(f.91v)	
447	 	 [La	 reyna	 volia	 gran	mal	 a	 Làquesis,	 per	 ço	 que	 era	 tan	 bella,	 e,	 d´altra	 part,	 que	 Làquesis	 havia	
menyspreada	la	bellesa	de	la	reyna.	]	(f.95)	
448	Como	já	apontado	anteriormente,	uma	das	características	da	inveja	é	que	ela	visa	preferencialmente	
os	 próximos,	 não	 os	 distantes.	Nenhum	 invejoso	 razoavelmente	 inveja	 quem	está	muito	 acima	 de	 si,	
mas	somente	quem	está	perto	e,	de	algum	modo,	pode	representar	um	concorrente,	um	competidor.	
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Assim,	quando	se	encerraram	os	combates	daquela	jornada	e	cada	donzela	das	

arquibancadas	foi	recolhida	pelo	respectivo	cavaleiro,	a	rainha	convidou	formalmente	

Festa	a	que	permanecesse	em	sua	 companhia	até	o	 final	do	 torneio.	 Festa	assentiu,	

desde	que	seu	cavaleiro,	que	era	o	do	falcão	encapuçado,	lhe	desse	permissão	para	tal,	

e	 a	 rainha	 logo	 obteve,	 por	 meio	 de	 um	 mensageiro,	 a	 permissão	 de	 Curial,	 cuja	

identidade	permanecia	secreta.	

	

Cabia	à	rainha	entregar	o	prêmio	do	dia	–	um	vaso	de	ouro	cheio	de	pérolas	e	

pedras	 preciosas	 –	 ao	 cavaleiro	 reconhecido	 como	 o	 melhor	 da	 jornada,	 que	 foi	 o	

incógnito	cavaleiro	das	espadas,	capitão	dos	valorosos	cavaleiros	dos	escudos	negros.	

Como	não	estivesse	ali	presente	esse	misterioso	cavaleiro,	foi	a	Festa,	a	donzela	cuja	

beleza	inspirava	e	animava	os	cavaleiros	dos	escudos	negros,	que	a	rainha	fez	entrega	

do	prêmio.	Festa,	assim,	tomou	a	dianteira,	“com	todas	as	outras	atrás	dela,	por	mais	

que	 fossem	 grandes	 senhoras”,449	 e	 a	 despeitada	 Láquesis	 “teve	 que	 seguir	 atrás,	 o	

que	a	fez	morrer	de	inveja”,450	como	registra	o	texto	da	novela.		

	

Essa	 glorificação	 de	 Festa,	 que	 por	 certo	 lhe	 fez	 esquecer	 a	 humilhação	 do	

escudo	ofertado	horas	antes	a	sua	rival,	dá	ocasião	ao	autor	da	novela	se	expandir:	

	

Ah!	Quão	pouco	dura	a	névoa	dessa	vanglória!	A	donzela	do	escudo	negro	
foi	tão	favorecida	e	festejada	que	não	teria	trocado	de	lugar	nem	com	Santa	
Catarina!	A	rainha	não	se	cansava	de	 festejá-la,	de	 louvá-la	e	de	 falar	bem	
dela,	 a	 tal	 ponto	 que	 não	 conseguia	 parar	 de	 louvar	 sua	 beleza,	 destreza,	
graça	e	demais	virtudes	acima	de	todas	as	donzelas	que	vira	naquele	dia,	do	
mesmo	modo	como	ocorre	com	os	frades	menores	que,	no	dia	da	festa	de	
São	 Francisco,	 não	 sabem	 exatamente	 como	 mais	 exaltá-lo	 quando	
pregam.451		

																																																													
449		[e	anava	davant,	e	derrera	d´ella	totes	les	altres,	per	grans	senyores	que	fossen]	(f.94v)	
450		[E	Làquesis,	a	despit	seu,	li	hach	a	fer	coa,	de	què	cuydàa	morir	d´enveja.]	(f.94v)	
451	 [Ay,	 e	 com	dura	 poch	 lo	 fum	d´aquesta	 vanaglòria!	 Per	 cert,	 la	 donzella	 del	 scut	 negre	 no	 .s	 fóra	
cambiada	 aquell	 jorn	 per	 santa	 Caterina	 tant	 se	 veya	 favorida	 e	 festejada.	 E	 la	 reyna	 que	 no	 .s	 veya	
sodolla	 de	 festejar-la	 e	 de	 loar-la	 e	 dir	 bé	 d´ella,	 en	 tant	 que	 no	 sabia	 acabar	 de	 parlar	 loant-la	 de	
bellesa,	destresa,	gràcia	e	altres	virtuts,	sobre	quantes	n´avia	vistes	fins	aquell	jorn,	crech	que	li´n	prenia	
axí	 com	 als	 frares	 menors,	 qui	 no	 saben	 on	 se	 posen	 a	 san	 Francesch	 lo	 dia	 de	 la	 sua	 festa,	 com	
preÿquen.]	(f.94v)	–	Na	referência	a	São	Francisco	de	Assis	está	nitidamente	presente	uma	nota	crítica	e	
de	 ironia	 em	 relação	 à	 Ordem	 Franciscana,	 pelo	 fato	 de	 os	 frades	 menores	 louvarem	 tanto	 e	 tão	
insistentemente	seu	fundador,	que	no	dia	de	sua	festa	já	não	sabem	mais	o	que	dizer	em	seu	louvor.	Na	
época	em	que	se	escreveu	Curial	e	Guelfa,	já	era	intensa	a	rivalidade	entre	franciscanos	e	dominicanos,	
que	se	acentuaria	nos	séculos	seguintes;	o	pontificado	do	franciscano	Sixto	IV,	coevo	do	autor	de	Curial	
e	 Guelfa	 –	 já	 que	 ambos	morreram	 no	mesmo	 ano	 –,	 se	 estendeu	 de	 1471	 até	 1484	 e	marcou	 um	
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A	 rainha	 da	 França,	 e	 depois	 dela	 o	 rei	 seu	marido,	 procuraram	 de	 todas	 as	

formas	 saber	 quem	 era	 Festa	 e	 qual	 a	 identidade	 dos	 misteriosos	 cavaleiros	 dos	

escudos	negros,	e	especialmente	dos	dois	que,	dentre	eles	mais	se	destacaram,	a	saber	

o	cavaleiro	das	espadas	e	o	cavaleiro	do	falcão	encapuçado.	Mas	tanto	o	rei	de	Aragão	

quanto	Curial,	assim	como	seus	companheiros,	não	compareceram	ao	banquete	real,	

já	que,	se	o	fizessem,	teriam	que	se	apresentar	sem	seus	elmos	e	bacinetes,	de	modo	

que	não	mais	ficariam	ignotos,	como	timbravam	em	ficar.		

	

À	rainha,	que	queria	saber	de	que	terra	ela	provinha,	Festa	respondeu	que	não	

lhe	 era	 permitido	 responder.	 Tampouco	 lhe	 revelou	 a	 identidade	 do	 cavaleiro	 do	

falcão,	ao	qual	acompanhava.	Mas,	quando	interrogada	pelo	rei,	que	também	já	tinha	

notado	a	 inveja	de	Láquesis	em	relação	a	ela	e	 fez	explícita	 referência	a	essa	 inveja,	

Festa,	possivelmente	lisonjeada	pelo	fato	de	o	rei	ter	notado	ser	ela	objeto	de	inveja	

da	rival,	recuou	em	sua	posição	de	reserva	e	acabou	por	fazer	o	que	não	devia,	ou	seja,	

revelou	o	nome	de	Curial,	 e	 deu	 a	 entender	 ser	 o	 cavaleiro	das	 espadas	um	grande	

senhor	 ao	 qual	 até	 Curial	 prestava	 reverência	 de	 joelhos.	 Do	 ponto	 de	 vista	

psicológico,	é	 interessante	notar	a	mudança	de	Festa	 logo	após	a	alusão	à	 inveja	de	

Láquesis,	na	releitura	integral	do	episódio:	

	

Quando	 o	 rei	 soube	 que	 ela	 [Festa]	 permanecia	 com	 a	 rainha,	 sentiu	 um	
grande	 prazer,	 mandou	 trazê-la	 e,	 após	 prestar-lhe	 imensas	 deferências,	
perguntou-lhe	 de	 onde	 era.	 Ela	 respondeu	 que	 não	 poderia	 dizer-lhe	 por	
nada	 do	mundo,	 de	modo	que	o	 rei	 só	 pôde	 saber	 que	 se	 chamava	 Festa	
quando,	 rindo	muito,	afirmou:	“–	Sem	dúvida,	 festa	sois	vós	para	 todos	os	
olhos	que	 vos	 veem,	 exceto	os	 de	 Láquesis,	 pois	 tenho	quase	 certeza	que	

																																																																																																																																																																																			
período	 em	 que	 os	 franciscanos	 foram	 exaltados	 e	 os	 dominicanos	 se	 consideraram	menosprezados;	
Sixto	IV,	com	efeito,	canonizou	São	Boaventura,	o	grande	teólogo	da	escola	franciscana,	equiparando-o	
a	 São	 Tomás,	 glória	 maior	 da	 intelectualidade	 dominicana;	 ambos	 seriam	 proclamados	 doutores	 da	
Igreja	na	mesma	ocasião,	em	1527,	no	pontificado	de	Clemente	VII;	Sixto	IV	também	instituiu,	na	Igreja	
Universal,	a	festividade	da	Imaculada	Conceição	da	Virgem,	e	desse	modo	consagrou	a	tese	imaculista	
do	 franciscano	 Duns	 Escoto	 contra	 a	 qual	 escrevera	 São	 Tomás,	 que	 na	 Summa	 Theologiae	 se	
manifestara	 de	 modo	 assaz	 claro	 contra	 o	 privilégio	 da	 Imaculada.	 A	 nota	 crítica	 aos	 franciscanos,	
presente	nesta	passagem	da	novela,	foi	também	observada	pelo	Prof.	Ricardo	da	Costa,	que	na	nota	246	
de	 sua	 tradução	para	o	 idioma	português	assim	escreveu:	 “parece	que	o	autor	nessa	passagem	toma	
partido	 às	 críticas	 feitas	 aos	 franciscanos	 por	 seu	 excesso	 de	 zelo	 em	 suas	 pregações	 sobre	 São	
Francisco”.	 Sem	embargo	disso,	 em	outras	passagens	da	novela	parece	 transparecer	 alguma	 simpatia	
para	com	os	franciscanos,	a	ponto	de	o	Prof.	Antoni	Ferrando,	na	introdução	que	redigiu	para	a	mesma	
tradução,	vislumbrar	a	possibilidade	de	o	autor	de	Curial	e	Guelfa	ser	“de	`ideologia´	gibelina	e	simpatias	
franciscanas,	aspecto	que	compartilhava	com	o	seu	admirado	Dante”.		
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têm	 inveja.	 Contudo,	por	minha	 fé,	 ela	não	deveria,	 porque	Nosso	 Senhor	
também	a	fez	muito	bela”.	
O	 rei	 sabia	que	ela	estava	com	o	cavaleiro	do	 falcão	e,	por	 isso,	 rogou-lhe	
muito	 que	 contasse	 quem	 era	 aquele	 cavaleiro.	 Festa	 respondeu:	 “–	
Monsenhor,	a	senhora	rainha	mandou	que	me	perguntassem,	e	depois	ela	
própria	mo	perguntou,	mas	eu,	por	não	ter	permissão,	não	ousei	dizer-lhe.	
Contudo,	 já	 que	 tanto	 vos	 agrada,	 eu	 vos	 direi,	 contanto	 que	 ambos	 me	
prometais	que	não	dirão	a	nenhuma	pessoa	do	mundo”.		
E	 assim	 lhe	 foi	 prometido.	 Festa	 então	 disse:	 “–	 O	 cavaleiro	 se	 chama	
Curial”.		
“–	 Ah,	 Santa	Maria!	 –	 disse	 o	 rei	 –	 “mas	 que	 nomes!	 Pela	minha	 fé,	 este	
nome	pertence	bem	a	tal	cavaleiro	como	aquele.	Diz,	Festa,	o	das	espadas,	
quem	é?”.	
“–	Senhor”	–	disse	ela	–	“nunca	o	vi	até	ontem,	nem	os	outros	cavaleiros	dos	
escudos	negros,	pois	entre	ontem	e	hoje	chegaram	todos,	e	ele	veio	só.	Mas	
asseguro-vos	 que	 ele	 é	 o	 senhor	 deles,	 pois	 assim	 se	mostra	 em	 todas	 as	
coisas;	ademais,	Curial	lhe	presta	reverência	de	joelhos”.	
“–	Ah,	Virgem	Maria!	–	disse	o	rei	–	“quem	poderá	ser	esse	cavaleiro?”.	
“–	 Verdadeiramente”	 –	 disse	 Festa	 –	 “eu	 não	 o	 sei,	mas	 creio	 que	 seja	 o	
melhor	cavaleiro	do	mundo”.	
O	 rei	 respondeu:	 “–	 Ele	 assim	o	 demonstrou	 de	muitas	maneiras,	 e	 assim	
Deus	 me	 deu	 honra,	 pois	 não	 creio	 que	 exista	 no	 mundo	 tão	 nobre	
companhia	 de	 cavaleiros	 como	 essa,	 já	 que	 certamente	 entre	 eles	 não	
sabemos	 dizer	 qual	 é	 o	 melhor;	 pode	 até	 ser	 possível	 dizer	 que	 haja	 um	
superior,	 mas	 não	 um	melhor,	 pois	 aqui	 todos	 são	 tais	 que,	 sem	 dúvida,	
louco	 seria	 o	 cavaleiro	 que	 presumisse	 empreender	 o	 que	 qualquer	 um	
deles	deixasse	por	terminar”.452	

	

O	último	período	do	trecho	que	se	acaba	de	transcrever	reforça	a	impressão,	já	

antes	 firmada,	do	caráter	nobre,	elevado	e	 isento	de	 inveja	do	 rei,	que	não	esconde	

sua	 admiração	pelo	 cavaleiro	das	 espadas,	 contra	o	 qual	 quebrara	uma	 lança	pouco	

antes.	

																																																													
452	 	 [Festa	 era	 environada	 de	 totes	 parts	 de	 dames	 e	 damisel.les;	 e,	 com	 lo	 rey	 sabés	 que	 Festa	 era	
romasa	ab	la	reyna,	havent-ne	gran	plaer,	la´s	féu	venir,	e,	faent-li	molt	gran	honor,	li	demanà	d´on	era.	
Ella	li	respòs	que	per	res	del	món	ella	no	lo	y	podia	dir,	en	tant	que	lo	rey	sabé	solament	que	havia	nom		
Festa.	De	què	ell	 ris	molt,	e	dix:	—	Sens	 falla,	 festa	 sóts	vós	a	quants	ulls	vos	miren,	exceptats	 los	de	
Làquesis,	que	.m	tench	per	dit	que	n´han	enveja;	emperò,	en	ma	fe,	no	li	caldria,	car	assats	e	molt	la	ha	
nostre	Senyor	feta	bella.	E,	sabent	lo	rey	que	ella	era	ab	lo	cavaller	del	falcó,	la	pregà	molt	que	li	digués	
qui	era	aquell	cavaller.	Festa	respòs:	—	Mossenyor,	la	senyora	reyna	m´o	ha	fet	demanar,	e	despuys	ella	
mateixa	m´o	ha	demanat,	e	yo,	no	havent	licència,	no	lo	y	he	gosat	dir.	Emperò,	puys	que	tant	vos	plau,	
yo	 .l	 vos	diré,	ab	 tal	 condició	que	 .m	prometats	abdosos	que	no	ho	direts	a	persona	del	món.	E	axí	 li	
fonch	promès.	Per	què	Festa	dix:	–	Lo	cavaller	ha	nom	Curial.	—	A	Santa	Maria!	–	dix	lo	rey	–.	E	quinys	
noms!	Per	ma	fe,	aquest	nom	se	pertany	bé	a	tal	cavaller	com	ell	és.	E,	digats,	Festa:	 lo	de	les	spases,	
¿qui	és?	—	Senyor	—	dix	ella	—,	yo	no	.l	viu	anch	sinó	de	ir	ençà,	ne	als	altres	cavallers	dels	scuts	negres,	
car	entre	ir	e	vuy	vengueren	tots,	emperò	ell	vench	tot	sol.	Bé	us	certifich	que	ell	és	senyor	de	tots	los	
altres	e	axí	.s	mostra	en	totes	les	coses,	e	Curial	li	fa	reverència	de	genoll.	—	A,	verge	Maria!	–	dix	lo	rey	
—	¿E	qui	porà	ésser	aquest	cavaller?	—	Certes	—	dix	Festa	—,	yo	no	ho	sé,	mas	crech	que	sia	lo	millor	
cavaller	del	món.	Respòs	 lo	 rey:	—	En	moltes	maneres	ho	ha	mostrat;	 e	 si	Déus	me	dó	honor,	 yo	no	
crech	que	en	lo	món	tan	noble	companyia	de	cavallers	hage;	car	certament	entre	ells	no	ha	que	triar,	e	
pot	 se	 fer	 que	 y	 hage	major,	mas	 no	millor;	 que	 tots	 arreu	 són	 tals	 que,	 sens	 tota	 falla,	 serà	 foll	 lo	
cavaller	qui	presumirà	empendre	ço	que	qualseuol	d´aquests	lexarà.]	(f.95-f.95v)	
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No	início	do	banquete,	no	qual	“não	se	falou	senão	dos	cavaleiros	dos	escudos	

negros,	 e	 não	havia	 ninguém	que	 conseguisse	dizer	 qual	 deles	 era	o	melhor,	 de	 tão	

valentes	que	haviam	sido”,453	o	rei	determinou	que	naquela	semana	fossem	suspensos	

os	torneios,	para	que	todos	pudessem	descansar	até	o	domingo	seguinte.	

	

Ao	saber	da	suspensão	das	lutas,	o	rei	de	Aragão	que	acima	de	tudo	desejava	

preservar	o	incógnito	e	receava	que	nesses	dias	de	tréguas	houvesse	muitas	ocasiões	

em	que	 seria	 extremamente	 difícil,	 se	 não	 impossível	 preservá-lo,	 ordenou	 aos	 seus	

homens	 que	 se	 dispersassem	 discretamente	 e	 apenas	 no	 sábado	 retornassem.	 Ele	

próprio,	acompanhado	somente	de	Curial,	 também	se	afastou	do	 local.	As	tendas	de	

todos	 foram,	 pois,	 deixadas,	 com	 tudo	 quanto	 continham,	 abandonadas	 e	 sem	

guardas.	

	

O	rei	liberou	toda	a	companhia	e	só	reteve	Curial	consigo;	e	ordenou	que	cada	

um	fosse	para	o	seu	canto	até	o	sábado	seguinte,	pois	não	era	vontade	sua	deter-se	

mais	 naquele	 lugar	 para	 ser	 conhecido,	 tampouco	 teria	 prazer	 em	 que	 os	 outros	 o	

reconhecessem.	 Assim,	 todos	 entenderam	 que	 deveriam	 se	 separar	 o	 mais	

discretamente	possível.	

	

No	 dia	 seguinte,	 o	 rei	 de	 França	 esperava	 reencontrar	 o	misterioso	 cavaleiro	

das	 espadas,	 que	 não	 invejava,	 mas	 pelo	 qual	 nutria	 grande	 admiração.	 E	 mandou	

reservar,	para	ele	e	seus	homens,	uma	grande	mesa	de	honra	no	grande	banquete	que	

seria	realizado.	Como	não	aparecessem	e	o	rei	não	queria	iniciar	sem	eles	o	banquete,	

todo	o	serviço	de	mesa	foi	atrasado,	até	que	o	rei	foi	certificado	de	que	os	misteriosos	

cavaleiros	 dos	 escudos	 negros	 haviam,	 todos,	 desaparecido,	 com	 seu	 também	

misterioso	 capitão.	 Realizou-se,	 então,	 o	 banquete,	 mas	 o	 rei	 nada	 comeu.	 Estava	

profundamente	 desagradado	 consigo	mesmo,	 não	 porque	 se	 julgasse	 ofendido	 pela	

ausência	dos	cavaleiros	que	desejara	homenagear,mas	porque	atribuía	a	si	próprio	um	

																																																													
453	 	 [Tota	 aquella	 vesprada,	 no	 .s	 parlà	 sinó	 dels	 cavallers	 dels	 scuts	 negres,	 e	 no	 n´i	 havia	 degú	 qui	
assajàs	a	dir	qual	d´ells	era	lo	millor:	tant	eren	stats	valents.	]	(f.95v)	
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procedimento	incorreto.	Nesse	pormenor,	mais	uma	vez	o	rei	demonstra	sua	profunda	

admiração	por	eles:		

	

O	rei	sentiu	imenso	desprazer	com	isso	e	demonstrou	grande	irritação,	pois	
se	considerou	grosseiro	por	não	ter	previsto	melhor	as	coisas.	Assim,	todos	
se	 sentaram,	 mas	 naquela	 mesa	 o	 rei	 não	 consentiu	 que	 ninguém	 se	
sentasse,	 e,	 por	 isso,	 ela	 ficou	 vazia,	 e	 naquele	 jantar	 o	 rei	 esteve	 tão	
pensativo	que	não	comeu	nem	teve	prazer	algum.454	

	

Quando	 soube	 que	 as	 tendas	 haviam	 sido	 abandonadas	 pelos	 misteriosos	

cavaleiros,	“o	rei	disse	que	desejava	 ir	àquelas	 tendas	enquanto	eles	não	estivessem	

ali,	pelo	menos	assim	ele	poderia	absorver	um	pouco	da	bondade	que	eles	tinham”.455		

	

Estava	 o	 rei	 na	 riquíssima	 tenda	 de	 Curial	 quando	 chegou	 Láquesis,	

acompanhada	de	sua	mãe,	a	duquesa	da	Baviera.	Chamou	 imediatamente	a	atenção	

de	 todos	 que	 a	 roupa	 e	 os	 bordados	 de	 Láquesis	 eram	 exatamente	 os	 mesmos	 da	

tenda	do	falcão	encapuçado,	que	a	essa	altura	o	rei	já	sabia	chamar-se	Curial.		

	

Por	 isso,	o	rei	mandou	chamar	Láquesis,	e	 lhe	disse:	“–	Láquesis,	vossa	roupa	

me	 faz	 crer	 que	 vós	 deveis	 conhecer	 o	 cavaleiro	 que	 é	 o	 dono	 desta	 tenda.	 Assim,	

rogo-vos	que	desejeis	dizer	seu	nome,	tanto	como	deveis	saber	de	seus	feitos”.456	

	

Na	resposta,	Láquesis	não	somente	disse	ao	rei	o	nome	de	Curial,	mas	relatou	

tudo	 quanto	 fizera	 na	 Alemanha	 para	 salvar	 sua	 irmã	 injustamente	 acusada.	 Falou,	

ademais,	 da	 vitória	 sobre	 Boca	 de	 Far	 e	 dos	 combates	maravilhosos	 que	 travara	 no	

percurso	 até	Melun.	De	 tudo	estava	 informada	e	de	 tudo	 falou	 com	entusiasmo,	de	

modo	que	 aumentou	 ainda	mais	 no	 rei	 “o	 desejo	 de	 conhecê-lo	 e	mantê-lo	 em	 sua	

casa,	caso	fosse	possível,	a	tal	ponto	que	em	outra	coisa	não	pensava”.457		

	

																																																													
454		[De	què	lo	Rey	hach	molt	gran	desplaer,	e	.n	mostrà	molt	gran	sentiment,		e	.s	tengué	per	grosser	en	
no	haver-hi	mills	proveÿt.	E	axí	tothom	segué,	mas	en	aquella	taula	lo	rey	no	consentí	que	segués	degú,	
ans	estech	axí	buyda,	e	lo	rey	estech	aquell	dinar	tan	pensiu	que	no	menjà	ne	hach	plaer.]	(f.98)	
455	 	 [lo	Rey	dix	que	ell	se´n	volie	anar	a	aquelles	tendes,	mentre	ells	no	y	fossen,	almenys	si	se	 li	poria	
pegar	alguna	poca	de	la	bondat	que	.ls	altres	havien]	(f.98v)	
456		[—	Làquesis,	la	vostra	roba	me	fa	creure	que	vós	devets	conèxer	lo	cavaller	de	qui	aquesta	tenda	és;	
e	axí	us	prech	que	vós	me	vullats	dir	son	nom	e	tant	com	sapiats	de	sos	fets.]	(f.99)	
457		[e	li	cresqué	lo	desig	de	veure´l	e	de	retenir	de	casa	sua,	si	pogués,	tant	que	en	àls	no	pensà]	(f.99)	
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O	 rei	 perguntou	 então	 a	 Láquesis	 por	 que	 estava	 ela	 vestindo	uma	 roupa	do	

mesmo	 tecido	que	a	 tenda	do	 cavaleiro.	 Láquesis	 revelou,	 então,	 a	 combinação	que	

fizera	com	Curial,	em	termos	tais	que	o	rei	se	convenceu	de	que	ela	estava	realmente	

enamorada	do	cavaleiro:		

	

–	 Senhor,	 eu	 mandei	 fazer	 essa	 tenda	 na	 Alemanha	 e	 a	 enviei	 para	 que	
pudesse	 reconhecê-lo	aqui	no	 torneio.	E	 sabei,	 senhor,	não	há	coisa	nesse	
mundo	que	eu	ame	mais.	 Induzem-me	a	 isso	as	 coisas	que	vos	contei	que	
ele	fez	para	libertar	a	minha	irmã,	pelas	quais	eu	sou	e	desejo	ser	agradecida	
e	em	dívida	para	com	ele	tanto	quanto	me	seja	possível.458	

	

Sobre	os	outros	cavaleiros,	Láquesis	também	foi	 interrogada,	mas	nada	soube	

dizer	ao	curioso	rei.	

	

Nos	 dias	 seguintes,	 o	 rei	 continuou	 a	 dar	 atenções	 a	 Láquesis,	 “a	 quem	mal	

deixava	sair	de	seu	lado”,459	o	que	despertou	ciúmes	na	rainha,	e	ao	mesmo	tempo	fez	

nela	renascer	a	inveja	em	relação	à	bela	princesa	alemã.	Para	desagradá-la,	continuou	

a	favorecer	abertamente	a	Festa,	que	fora	sua	rival	durante	o	torneio:	

	

Em	contrapartida,	a	rainha	festejava	tanto	quanto	era	possível	a	Festa,	dava-
lhe	joias	e	roupas,	embora	ela	já	tivesse	o	suficiente,	e	sempre	louvava	a	sua	
beleza	 e	 capacidade	 acima	 de	 todas	 as	 donzelas	 que	 já	 vira;	 de	 modo	
semelhante,	 o	 rei	 lhe	 prestava	muitas	 honras.	 Assim,	 estas	 duas	 donzelas	
recebiam	todos	os	favores	da	corte.460	

	

Estava	 sempre	a	 inveja	a	marcar	presença,	naquele	ambiente,	 como	de	 resto	

em	toda	a	trama	da	novela.		

	

A	doença	grave	de	um	filho	do	rei	de	França	determinou	que	a	suspensão	do	

torneio,	 de	 temporária,	 se	 tornasse	 definitiva.	 O	 rei	 de	 Aragão,	 depois	 de	 se	 ter	

																																																													
458	 	 [—	 Senyor,	 yo	 fiu	 fer	 en	 Alamanya	 aquesta	 tenda	 e	 la	 y	 tramís	 a	 fi	 que	 yo	 .l	 conegués	 ací	 en	 lo	
torneig;	e	sapiats,	senyor,	que	no	és	cosa	en	aquest	món	que	yo	tant	am.	Induexen-me	a	açò	les	coses	
que	 us	 he	 dites	 que	 ell	 féu	 en	 deliurança	 de	ma	 sor,	 per	 la	 qual	 cosa	 li	 són	 e	 li	 vull	 ésser	 tenguda	 e	
obligada	a	fer	per	ell	tant	com	a	mi	sie	possible.]	(f.99)	
459		[la	qual	anvides	lexava	partir	de	si]	(f.99v)	
460		[per	contrari,	la	reyna	festejava	e	favoria	tant	a	Festa	que	no	podia	pus,	e	li	donava	joyells	e	robes,		
no	obstant	que	ella	n´agués	prou,	e	la	loava	tots	temps	de	bellesa	e	d´abtesa	sobre	quantes	donzelles		
ella	 havia	 vistes;	 e	 semblantment	 lo	 rey	 li	 feya	 molta	 honor.	 Axí	 que	 aquestes	 dues	 donzelles	 se´n	
portàvan	lo	favor	de	la	cort.]	(f.99v)	
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despedido	muito	calorosamente	de	Curial,	retornou	a	seus	domínios.	De	acordo	com	

seu	costume	de	cavaleiro	andante,	quis	retornar	só,	sem	a	companhia	de	nenhum	de	

seus	homens	e	recusou	até	mesmo	a	de	Curial,	que	se	dispôs	a	segui-lo	até	entrar	em	

território	aragonês.	Melchior	de	Pandó,	entretanto,	chegara	com	novas	instruções	de	

Guelfa,	 que	 determinava	 o	 retorno	 de	 Festa	 a	 Montferrat	 e	 ordenava	 que	 Curial	

passasse	 um	 tempo	 em	 Paris	 discretamente,	 sem	 falar	 sobre	 os	 grandes	 feitos	 que	

praticara	 no	 passado,	 e	 sempre	 escrevesse	 a	 ela,	 com	 notícias	 sobre	 os	 passos	 que	

desse.	

	

Ao	se	despedir	do	rei	da	França,	Festa	não	pode	evitar	de	cometer	uma	última	

indiscrição:		

	

“–	Agora”	–	disse	o	rei	–	“rogo-vos	que	me	concedais	um	prazer,	com	o	qual	
satisfareis	o	maior	desejo	que	tenho	no	mundo,	sem	que	a	vós	custe	nada	
nem	cause	dano”.	Festa	concordou.	“–	Então	me	dizei”	–	disse	o	rei	–	“quem	
é	 o	 cavaleiro	 das	 espadas”.	 “–	 Senhor”	 –	 disse	 Festa	 –	 “grande	 coisa	 me	
fazeis	ao	pedir	que	diga	o	seu	nome	contra	a	sua	vontade.	Contudo,	já	que	o	
desejais	tanto,	eu	vos	direi,	com	a	condição	que	vós	não	o	digais	a	nenhuma	
pessoa	do	mundo”.		
O	rei	assim	o	prometeu.	Por	isso,	ela	disse:	“–	Ele	é	o	rei	de	Aragão,	e	hoje,	
graças	à	sua	lança,	é	o	melhor	cavaleiro	do	mundo”.	
“–	 Ah,	 pobre	 de	 mim!”	 –	 disse	 o	 rei	 –	 “Por	 que	 eu	 dissolvi	 o	 torneio?	
Certamente	 ele	 não	 voltará	 outra	 vez	 e	 eu	não	o	 verei	mais.	 Ah,	 triste	 de	
mim!	Eu	nunca	poderia	imaginar	que	tal	cavaleiro	viesse	ao	meu	reino”.	
“–	Então”−	disse	Festa	–	“é	verdade	que	ele	é	um	bom	cavaleiro?”.	
“–	Certamente”	–	disse	o	 rei	–	“sim,	é	o	melhor	do	mundo,	e	 todos	 fazem	
silêncio	diante	dele”.461	

	

Retorna,	assim,	Festa	a	Montferrat.	Havia	cumprido	sua	missão.	Na	despedida,	

Curial,	que	se	havia	afeiçoado	fraternalmente	à	jovem,	emocionou-se	e	quase	chegou	

às	lágrimas.	Pediu,	humildemente,	perdão	por	qualquer	falta	que	tivesse	cometido	em	

relação	a	ela:	

																																																													
461		[—	Ara	—	dix	lo	rey	—,	yo	us	prech	que	vós	me	façats	un	plaer,	ab	lo	qual	haurets	satisfet	al	major	
desig	que	yo	he	en	aquest	món,	sens	que	a	vós	no	costarà	res	ne	us	en	vindrà	dan.	Festa	lo	y	atorgà.	—	
Ara,	donchs,	me	digats	—,	dix	lo	rey	—,	qui	és	lo	cavaller	de	les	spases.	—	Senyor	—	dix	Festa	—,	grans	
sobres	me	fets	en	fer-me	dir	 lo	seu	nom	contra	 la	sua	volentat;	emperò,	puys	tant	ho	volets,	yo	.l	vos	
diré,	per	tal	condició	que	vós	no	.l	nomenets	a	persona	del	món.	Lo	rey	lo	y	promès.	Per	què	ella	li	dix:	
—	Aquest	és	lo	rey	d´Aragó,	e	és	huy	de	la	sua	lança	lo	millor	cavaller	del	món.	—		A	las!	—	dix	lo	rey	—	.	
¿E	per	què	he	licenciat	lo	torneig?	Certes	ell	no	y	tornarà	altra	volta,	ne	yo	.l	veuré	jamés.	A,	trist	de	mi!	
Certes,	no	sabia	yo	que	tal	cavaller	fos	vengut	en	mon	regne.	—	E	donchs	—	dix	Festa—,	¿és	ver	que	sia	
bon	 cavaller?	—	Certes	—	dix	 lo	 rey	—	hoc,	 lo	millor	del	món,	 e	 tots	 callen	devant	 aquest.	 ]	 (f.100v-
f.101)	
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–	 Festa,	minha	 irmã,	 (...)	 suplico-vos	 que,	 caso	 eu	 não	 vos	 tenha	 honrado	
tanto	 quanto	 merece	 o	 vosso	 valor,	 nem	 conforme	 deveria,	 desejeis	 me	
perdoar,	 pois	 eu	 não	 falhei	 voluntariamente;	 e	 que	 atribuais	 isso	 à	minha	
grosseria,	pois	eu	não	soube	fazer	melhor.462	

	

Ao	se	despedir	de	Melchior,	Curial,	já	escarmentado	pelos	ciúmes	doentios	de	

Guelfa,	insistiu	que	ela	não	o	condenasse	sem	antes	o	ouvir:	

	

–	Senhor	pai,	Deus	sabe	que	todo	o	meu	desejo	é	estar	próximo	da	senhora	
a	 fim	 de	 poder	 servi-la	 em	 tudo	 que	 satisfaz	 a	 ela.	 Contudo,	 já	 que	 a	 ela	
agrada	as	 coisas	dessa	 forma,	 eu	não	posso	 fazer	de	outro	modo,	 e	 assim	
estarei	onde	ela	ordenar.	Não	obstante,	eu	rogo	a	ambos	que	desejeis	dizer	
a	ela	que	não	creia	em	falsas	 informações	e	que,	por	misericórdia,	não	me	
faça	 sofrer	 um	processo	 de	 ausência,	 pelo	 contrário,	 se	 porventura	 algo	 a	
meu	 respeito	 lhe	 for	 dito	 que	 lhe	 cause	 desgosto,	 que	 deseje	me	 escutar	
antes	de	me	condenar.463	

	

De	 Melun,	 Curial	 rumou	 a	 Paris	 e	 ali	 adquiriu	 uma	 casa	 muito	 antiga,	 que	

decorou	com	bom	gosto,	mas	com	uma	nota	de	sobriedade,	de	modo	a	não	chamar	a	

atenção	 sobre	 si.	Quanto	a	 Festa,	 logo	que	 chegou	a	Montferrat	 foi	 interrogada	por	

Guelfa,	que	se	 fazia	acompanhar	da	abadessa,	 sua	 fiel	 confidente	e	amiga.	A	ambas,	

Arta	–	que	se	supõe	ter	retomado	seu	nome	verdadeiro	–	fez	longo	e	pormenorizado	

relato	de	 tudo	quanto	 sucedera	durante	o	percurso	 até	Melun	e	os	 acontecimentos	

que	ali	haviam	ocorrido.	Guelfa	de	tudo	se	inteirou	e	pareceu	tranquilizar-se	no	que	diz	

respeito	 à	 fidelidade	 de	 Curial,	mas	 conservou	 profunda	 desconfiança	 em	 relação	 a	

Láquesis,	cuja	insistência	no	assédio	a	Curial	a	inquietava	e,	ao	mesmo	tempo,	causava	

repugnância:	

	

Guelfa	 sempre	 temia	 por	 Láquesis,	 pois	 a	 considerava	 muito	
desavergonhada	e,	consequentemente,	dava	pouco	valor	à	sua	honestidade;	
por	isso,	disse	que	era	próprio	do	deus	do	amor	não	ter	olhos.	Não	obstante,	
não	se	cansavam	de	falar	de	Curial,	embora	Guelfa	sempre	voltasse	a	falar	

																																																													
462		[—	Festa,	germana	mia,	(...)	suplich	vos	que,	si	yo	no	us	he	honrada	tant	com	la	vostra	valor	mereix,	
ne	segons	que	deguera,	m´o	vullats	perdonar,	car	no	us	he	fallit	per	voler,	mas	vullats-ho	atribuir	a	 la	
mia	grosseria,	que	no	y	he	sabut	fer	pus.]	(f.102v-f.103)	
463	 	[—	Senyor	pare,	sab	Déu	que	tot	lo	meu	desig	és	star	prop	la	senyora,	a	fi	que	la	pogués	servir	en	
totes	les	coses	que	en	plaer	li	venguessen;		emperò,	puys	que	a	ella	plau,	yo	no	y	puch	àls	fer;	yo	staré	
allà	on	ella	manarà.	Emperò,	yo	us	prech	abdosos	que	li	vullats	dir	que	no	crega	falses	 informacions	e	
que,	per	sa	mercè,	no	.m	faça	procés	d´absència,	ans,	si	per	ventura	de	mi	alguna	cosa	li	serà	dita	que	en	
enuig	li	dege	tornar,	me	vulla	oyr	abans	de	condampnar.]	(f.102v)	
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de	Láquesis,	pois	não	conseguia	esquecê-la,	tamanho	o	pavor	que	sua	pouca	
vergonha	lho	furtasse.464	

	

Depois	 desse	 relato	 circunstanciado	 feito	 a	 Guelfa,	 Arta-Festa	 se	 eclipsa	

longamente,	 no	 decorrer	 da	 novela.	 Ela,	 que	 desempenhara	 papel	 de	 tanto	 relevo,	

somente	 aparecerá,	 muito	 de	 passagem	 e	 já	 sem	 posição	 destacada	 em	 três	

episódios,465	para	afinal	reaparecer	em	grande	estilo	no	happy	end	em	que	desfecha	o	

terceiro	e	último	livro	de	Curial	e	Guelfa.	

	

Em	Paris,	 de	acordo	 com	as	 instruções	 recebida	de	Guelfa	por	 intermédio	de	

Melchior	 de	 Pandó,	 Curial	 procurou	 levar	 tanto	quanto	possível	 uma	 vida	 discreta	 e	

sem	chamar	a	atenção	sobre	si,	 instalado	na	sua	nova	residência.	 	Não	tardou	muito,	

entretanto,	 para	 se	 ver	 envolvido	 numa	 rede	 de	 intrigas,	 nas	 quais,	 mais	 uma	 vez,	

coube	à	 inveja	o	papel	de	principal	promotora.	Como	desde	o	início	da	novela	já	nos	

advertira	seu	autor,	as	casas	dos	grandes	senhores	estão	cheias	de	invejosos,	e	Paris,	a	

capital	do	reino	da	França	nada	mais	era	do	que	a	grande	casa	do	maior	dos	senhores.	

Abundavam,	pois,	os	invejosos	na	urbe	que	anteriormente	já	fora	a	Lutetia	Parisiorum	

e	bem	mais	tarde	viria	a	ser	designada	como	a	Cidade	Luz.	

	

Em	Paris,	Curial	reencontrou	o	senhor	de	Vergues	e	o	senhor	de	São	Jorge,	com	

os	quais	havia	convivido	em	Melun.	Ambos	eram	amigos,	e	um	deles	até	era	parente	

do	bom	rei	de	Aragão,	e	 com	Curial	haviam	contraído	excelentes	 relações.	Por	meio	

deles,	o	rei	da	França	soube	da	presença	de	Curial	em	sua	capital,	de	modo	que	houve	

por	bem	chamá-lo	para	perto	de	si	e	o	honrou	e	favoreceu	grandemente	–	“o	que	fez	

																																																													
464		[Emperò	la	Güelfa	tots	temps	se	temia	de	Làquesis,	e	la	judgava	per	molt	freturosa	de	vergonya,	e,	
per	 ço,	 la	 sua	 honestat	 valer	 menys;	 e	 dix	 que	 era	 propri	 lo	 déu	 d´amor	 no	 haver	 ulls.	 No	 .s	 veyen	
emperò	 contentes	 de	 parlar	 de	 Curial;	 emperò	 la	 Güelfa	 tantost	 tornava	 a	 Làquesis,	 e	 no	 la	 podia	
oblidar:	tanta	havia	la	pahor	gran	que	ab	la	poca	vergonya	lo	y	furtàs.	]	(f.104v-f.105)	
465	Os	três	aludidos	episódios	são:	quando	Curial	se	preparava	para	combater	contra	o	Javali	em	Paris,	
Guelfa,	preocupada,	enviou	Festa	com	mensagem	ao	seu	amado;	mais	tarde,	quando	relatava	os	fatos	
ocorridos	 em	 Paris,	 Festa,	 sem	 querer,	 confirmou	 no	 espírito	 de	 Guelfa	 as	 gravíssimas	 e	 caluniosas	
suspeitas	 que	 os	 dois	 cavaleiros	 invejosos	 haviam	 semeado;	 e	 mais	 tarde	 ainda,	 	 quando	 Guelfa	 a	
chamou	 para	 confirmar	 diante	 de	Melchior	 o	 relato	 anterior.	 Depois,	 se	 eclipsará	 longamente,	 para	
reaparecer	no	final	do	terceiro	livro,	quando	casou	com	Galceran	de	Madiona,	o	companheiro	e	amigo	
de	Curial.	
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com	que	alguns	ficassem	muito	contentes	e	outros	muito	desgostosos”.466	Desse	mero	

descontentamento	para	a	malquerença	e	a	inveja,	o	passo	é	pequeno.	

	

Com	 simpatia	 se	 aproximaram	 de	 Curial	 dois	 outros	 grandes	 senhores	 que	

haviam	participado	do	torneio	de	Melun,	o	Conde	de	Foix	e	o	duque	da	Borgonha.	Este	

último,	 especialmente,	 com	 insistência	 procurou	 atrair	 Curial	 para	 si	 e	 levá-lo	 como	

homem	seu	para	sua	corte	que	de	certa	forma	rivalizava	com	a	parisiense,	mas	Curial	

nunca	quis	aceitar.	

	

Também	estava	em	Paris	a	obstinada	e	sempre	apaixonada	Láquesis,	que	não	

desistia	do	seu	amado.	Cada	vez	mais	empenhada	em	assediá-lo,	instalou-se	com	sua	

mãe	em	Paris	e	“o	festejava	publicamente,	e	não	tinha	outro	bem	nem	descanso	a	não	

ser	quando	estava	com	Curial.”	467	

	

Contra	este,	além	dos	cortesãos	descontentes	com	o	favor	real	que	ele	recebia,	

estavam	 também	 alguns	 pretendentes	 à	 mão	 de	 Láquesis,	 que	 compreendiam	 ser	

Curial	o	único	obstáculo	que	se	opunha	a	 suas	pretensões	matrimoniais.	Três	 jovens	

cavaleiros,	da	melhor	nobreza,	estavam	nessa	situação.	Eram	o	duque	de	Orleães,	com	

o	 qual	 já	 se	 travou	 conhecimento	 em	 Melun,	 o	 duque	 da	 Bretanha	 e	 Carlos	 de	

Bourbon,	que	sentiram	vivamente	as	agulhadas	dos	ciúmes	e	da	inveja:		

	

Não	repousavam	tanto,	nem	tinham	prazer	o	duque	da	Bretanha,	o	duque	
de	 Orleães,	 nem	 Carlos	 de	 Bourbon,	 que	 eram	 jovens	 cavaleiros	 e	
apaixonados	 por	 Láquesis,	 pois	 se	 esforçavam	 tanto	 quanto	 podiam	 para	
agradá-la,	 e	ela,	 do	mesmo	modo,	 retribuía	 com	um	semblante	agradável.	
Contudo,	quando	Curial	estava	presente,	toda	a	atenção	era	sua,	o	que	fazia	
com	que	os	outros	morressem	de	inveja	e	de	ciúme.468	

	

Os	 três	 nobres	 pretendentes	 à	 mão	 de	 Láquesis	 abriram-se,	 assim,	 para	 a	

inveja,	que	neles	penetrou	acompanhada,	como	sói	acontecer,	por	seu	séquito	espúrio	

																																																													
466		[de	què	alguns	eren	molt	contents	e	a	altres	desplaÿa	molt.]	(f.105)	
467	 	 [Emperò	Làquesis	 lo	festejava	públicament,	e	no	havia	bé	ne	repòs	sinó	tant	com	ab	Curial	stava.]	
(f.105)	
468		[No	reposàvan	tant,	ne	havien	plaer,	lo	duch	de	Bretanya,	lo	duch	d´Orleans,	ne	Carles	de	Borbó,	qui	
jóvens	cavallers	eren,	e	cascú	ere	amorós	de	Làquesis,	e	 .s	treballaven	en	plaure-li	tant	com	podien,	e	
ella	axí	mateix	 los	feya	bona	cara.	Emperò,	com	Curial	hi	ere,	tota	 la	festa	ere	sua,	e	 los	altres	morien	
d´enveja	e	de	gelosia.]	(f.105-f.105v)	
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de	 filhas,	 de	modo	 que	 o	 sentimento	 íntimo	 dos	 três	 extravasou	 para	 o	 campo	 das	

ações	externas,	sempre	com	vistas	a	humilhar	e	prejudicar	a	Curial:	

	

Por	 isso,	eles	procuravam	sempre	algum	desfavor	para	Curial,	embora,	em	
outra	 situação,	 aqueles	 senhores	 o	 favoreceriam	 por	 suas	 virtudes	 e	 pela	
graça	 que	 nele	 havia,	 se	 Láquesis	 não	 estivesse	 envolvida.	 Assim,	 eles	 se	
esforçavam	 em	 lhe	 procurar	 o	 máximo	 de	 desfavor	 e	 humilhações	 que	
podiam.469	

	

Fiel	 às	 instruções	 recebidas,	 Curial	 mantinha-se	 discreto.	 Durante	 meses	

participou	de	torneios	e	justas,	mas	sempre	incógnito;	aparecia	todo	armado	na	hora	

dos	combates	e	obtinha	o	primeiro	lugar,	mas	na	hora	das	festas	de	premiação	já	tinha	

desaparecido.	Somente	Láquesis	sabia	de	suas	façanhas,	mais	ninguém.	Não	fica	claro,	

no	texto,	se	ela	sabia	por	dedução	própria	ou	se	Curial	é	que	lhe	havia	contado.	Curial	

parece	ter	 tido,	segundo	se	depreende	de	várias	passagens	da	novela,	contato	social	

com	 ela	 e	 chegou	 a	 visitá-la	 algumas	 vezes,	 enquanto	 esteve	 em	 Paris.	 Gravíssima	

imprudência,	que	pagaria	muito	caro,	mais	tarde,	pois	alimentaria	os	ciúmes	doentios	

de	Guelfa!	Já	anteriormente,	em	Melun,	Curial	havia	consentido	em	enviar	a	Láquesis,	

por	meio	da	donzela	Tura	e	às	ocultas	de	Festa,	o	bracelete	 fatídico	com	a	 inscrição	

“amigo	 sem	amiga”;	 era	uma	 inscrição	de	 sentido	dúbio,	mas	que	 Láquesis,	naquele	

contexto,	 interpretaria	 como	 sendo	 ela	 a	 “amiga”	 e	 se	 sentiria,	 assim,	 estimulada	 a	

prosseguir	 seu	assédio.	Na	verdade,	Curial	estava	decidido	a	manter-se	 fiel	a	Guelfa,	

mas	nunca	quis	dizer	um	não	rotundo	e	claro	a	Láquesis.	Fosse	por	pena	da	mágoa	que	

tal	negativa	 lhe	causaria,	 fosse	porque	 lhe	 lisonjeava	a	natural	vaidade	masculina	ser	

assediado	por	uma	tão	nobre	e	bela	pretendente,	fosse,	ainda,	por	cálculo	pragmático,	

para	dispor	de	uma	alternativa	no	caso	de	o	 romance	com	Guelfa	não	dar	 certo...	o	

fato	é	que	a	conduta	de	Curial	tinha	como	efeito	que	Láquesis	continuava	a	depositar	

esperanças	de	afinal	conquistá-lo.		

	

Aconteceu	que	Láquesis,	conversando	certo	dia	com	o	rei	da	França,	tomou	a	

iniciativa	 de	 lhe	 contar,	 como	 quem	 revela	 um	 grande	 segredo,	 que	 o	 misterioso	

cavaleiro	que	conquistava	todos	os	prêmios	e	desaparecia	 tão	rapidamente	antes	de	
																																																													

469		[Axi	que	açò	procurava	alguna	desfavor	a	Curial,	car,	certament,	aquells	senyors	lo	favoriren	per	les	
virtuts	e	gràcia	que	en	ell	era,	si	Làquesis	no	fos	en	mig;	e	per	ço	se	treballaven	ells	en	procurar-li	tota	la	
desfavor	e	abatiment	que	podien.]	(f.105v)	
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recebê-los	era	Curial.	O	rei	não	pareceu	surpreso	com	a	revelação,	pois	 respondeu	à	

sua	 interlocutora:	 “–	Todos	os	 tempos	eu	pensei	que	 fosse	ele,	e	por	duas	 razões:	a	

primeira,	porque	é	o	mais	valente	cavaleiro	que	há	hoje	em	toda	esta	terra;	a	segunda,	

porque	quando	são	feitas	tais	festas,	ele	nunca	é	visto”.470	

	

Na	 verdade,	 tanto	 o	 rei	 como	 a	mãe	 de	 Láquesis	 estavam	 combinados	 para	

favorecer	 o	 casamento	 desta	 com	 o	 duque	 de	 Orleães.	 Mas	 Láquesis	 resistia	

impertérrita	 às	 pressões	 da	 mãe,	 que	 desejava	 estivesse	 logo	 concluído	 esse	

casamento	para	poder	retornar	à	Alemanha.		

	

	

2.5.	Entra	em	cena	o	Javali,	o	campeão	no	qual		

os	inimigos	de	Curial	deitaram	suas	apostas		

	

Foi	 por	 esse	 tempo	 que	 chegou	 a	 Paris,	 vindo	 da	 Terra	 Santa,	 um	 cavaleiro	

originário	da	Bretanha,	de	nome	Vachier	de	Vilahir,	mais	 conhecido,	porém,	 como	o	

“Javali	 de	 Vilahir”.	 Era	 de	 corpo	 enorme,	 tinha	 os	 dentes	 também	muito	 grandes	 e,	

comentava-se,	“quando	estava	em	batalha	ou	enfurecido,	espumava	como	se	fosse	um	

javali”.471	 Era,	 ademais,	 façanhudo,	 “com	um	olhar	 terrível	 e	destemperado	em	seus	

movimentos,	 muito	 orgulhoso	 e	 arrogante”.472	 Parecia	 não	 ter	medo	 de	 ninguém	 e	

vivia	 muito	 seguro	 de	 sua	 fama	 de	 lutador	 invicto	 e	 invencível,	 fama	 essa	 que	 ele	

próprio	alimentava,	gabando	seus	feitos	e	contando	

	

muitas	maravilhas	que	pareciam	milagres	àqueles	que	as	escutavam,	tanto	
as	batalhas	contra	os	mouros	nas	quais	estivera	e	sempre	se	saíra	vencedor	
quanto	contra	outras	gentes,	por	terra	e	por	mar,	sempre	atribuindo	para	si	
as	 glórias	 da	 vitória	 e	 afirmando	 que	 se	 não	 fosse	 por	 ele	 ter	 estado	
presente	aqueles	com	os	quais	estava	estariam	completamente	perdidos.473	

																																																													
470		[—	Tots	temps	pensí	que	era	ell,	per	dues	rahons:	una,	perquè	ell	és	lo	pus	valent	cavaller	que	al	jorn	
de	 vuy	 sia	 en	 tota	 aquesta	 terra;	 altra,	 perquè	 quant	 les	 tals	 festes	 se	 fan,	 nulls	 temps	 lo	 veu	 hom.]		
(f.106)	
471		[com	era	en	batalla	o	era	felló,	spumava	com	si	fos	porch	senglar.]	(f.106v)	
472	 	[terrible	en	son	esguart	e	sens	temperància	en	sos	moviments,	molt	ergullós	e	de	gran	arrogància]	
(f.106v)	
473		[moltes	maravelles,	les	quals	aparien	miracles	als	que	ho	hoÿen,	axí	de	batalles	entre	moros,	en	les	
quals	ell	ere	stat,	e	tots	temps,	vencedor,	e	axí	mateix	ab	altres	gents,	per	terra	e	per	mar,	atribuint	a	si	
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A	 presença	 de	 um	 cavaleiro	 tão	 espantoso	 encheu	 de	 assombro	 a	 todos,	 de	

modo	 que	 passou	 a	 ser	 comumente	 considerado	 o	 melhor	 cavaleiro	 do	 mundo,	 a	

ponto	 de	 muitos	 comentarem:	 “–	 Certamente,	 se	 ele	 estivesse	 em	 Melun,	 os	 dos	

escudos	negros	não	teriam	conseguido	o	renome	que	ganharam	naquele	dia”.474	

	

Tanto	 era	 o	 Javali	 gabado	 em	 todas	 as	 partes,	 e	 com	 tal	 insistência,	 que	

algumas	pessoas	mais	sensatas	começaram	a	se	cansar	daquela	louvaminhança.	Foi	o	

que	aconteceu	com	Curial,	que	começou	a	evitar	as	rodas	em	que	se	falava	do	Javali.	

Não	parece	ter	agido	assim	por	inveja,	mas	somente	porque	sentia	a	inconsistência	de	

uma	 fama	que,	até	então,	não	dera	outras	provas	de	si	que	não	 fosse	o	seu	próprio	

testemunho,	mas	ocorreu	que,	certa	ocasião,	foi	Curial	acusado	de	invejar	a	glória	do	

Javali.	Mais	uma	vez,	era	a	 inveja	que	 retornava	à	cena,	 somente	que	desta	vez	não	

figurava	Curial	como	invejado,	mas,	pelo	contrário,	como	o	suposto	invejoso...	

	

Como	 o	 incidente	 teve	 consequências	 de	 monta,	 convém	 transcrevê-lo	 ipsis	

verbis:		

	

Um	 dia,	 quando	 alguns	 fatuamente	 louvavam	 os	 feitos	 do	 Javali	 e	 Curial	
estava	presente,	ele,	sem	dizer	nada,	quis	sair,	quando	um	nobre	escudeiro,	
grande	amigo	do	Javali,	disse:	“–	Curial,	vós	não	encontrais	prazer	a	não	ser	
quando	falam	bem	de	vós,	e	como	sois	um	bom	cavaleiro,	não	deveria	vos	
enojar	o	ouvir	falarem	bem	de	outros	bons	cavaleiros,	mormente	deste	aqui	
que,	 por	 minha	 fé,	 dentre	 todos	 os	 bons,	 consegue	 o	 primeiro	 e	 o	 mais	
destacado	lugar”.		
Curial	 respondeu:	 “–	A	mim	não	desagrada	ouvir	 falar	 bem	do	 Javali,	 pelo	
contrário,	que	Deus	me	ajude,	me	agrada	muito.	Mas	ouvir	a	mesma	coisa	
várias	vezes	é	fastidioso”.	
“–	 Pela	 minha	 fé”	 –	 disse	 o	 outro	 –	 “a	 negra	 inveja	 que	 vós	 tendes	 faz	
enfastiar-vos	com	aquilo	em	que	os	outros	sentem	prazer”.	
Curial,	já	um	pouco	irritado	com	as	novidades	do	nobre	homem,	respondeu:	
“–	 Eu	 ainda	 não	 vi	 feitos	 do	 Javali	 que	 devam	 causar	 inveja	 a	 mim	 ou	 a	
qualquer	outro”.	
O	nobre	homem	respondeu:	“–	Vós	nem	ainda	sois	tal	cavaleiro	que	o	Javali	
ou	qualquer	outro	deva	estimar	vossas	palavras”.	
Curial,	 já	 fora	de	 si	 e	 sem	 conseguir	 se	 controlar,	 tamanha	 a	 cólera	 que	o	
dominava,	esticou	o	braço,	agarrou	o	homem	pelo	peito,	e	disse:	“–	Pouco	

																																																																																																																																																																																			
mateix	la	glòria	de	la	victòria,	affermant	que	si	ell	no	fos,	de	tot	en	tot	foren	perduts	aquells	ab	los	quals	
ell	era.]	(f.107)]	
474	 	 [—	 Certes	 si	 aquest	 fos	 stat	 a	 Melú	 los	 dels	 scuts	 negres	 no	 se´n	 portàran	 lo	 renom	 que	 se´n	
dugueren	aquell	jorn.]	(f.107)	
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valoro	 vossas	 palavras,	 e	 se	 o	 Javali	 as	 dissesse,	 eu	 lhe	 faria	 compreender	
que	teria	falado	mal.	475	

	

Os	circunstantes	separaram	os	dois	discutidores	e	impediram	que	chegassem	às	

vias	 de	 fato.	 Curial	 se	 tinha	 deixado	 dominar	 pela	 cólera,	 contrariamente	 ao	 seu	

hábito,	 e	 esse	 descontrole	 não	 prenunciava	 coisas	 boas.	 Realmente,	 o	 minúsculo	

episódio,	envenenado	por	murmuradores	 intrigantes,	 rendeu	consequências	 trágicas,	

pois	 serviu	maravilhosamente	 bem	 aos	 invejosos	 inimigos	 de	 Curial,	 que	 desejavam	

destruí-lo,	mas	não	ousavam	enfrentá-lo	de	modo	leal	e	direto:	

	

A	 fama	 daquelas	 palavras	 ganhou	 asas	 e,	 como	 em	um	 curso	 precipitado,	
chegou	 à	 casa	 do	 duque	 da	 Bretanha,	 o	 qual,	 com	 o	 dito	 Javali	 e	 outros	
cavaleiros,	 como	 quem	 procura	 pelos	 em	 ovos	 e	 nó	 em	 junco,	 tentavam	
encontrar	 uma	maneira	 de	 desfavorecer	 a	 Curial	 sem	que	 deles	 se	 fizesse	
menção.	Assim,	quando	eles	as	ouviram,	disse	o	Javali:	“–	O	que	queremos	
mais?	Já	não	se	pode	escusar	uma	batalha	entre	ele	e	mim”.476	

	

O	homem	que	havia	discutido	com	Curial,	Guilherme	de	la	Tor,	foi	chamado	e	

confirmou	o	teor	de	seu	entrechoque	verbal	com	Curial,	o	que	ainda	mais	aumentou	o	

furor	 do	 Javali	 e	 a	 esperança	 dos	 que	 o	 viam	 como	 o	 instrumento	 adequado	 para	

castigo	definitivo	do	desafeto	que	não	ousavam	reptar	diretamente.	

	

																																																													
475		[un	jorn,	com	alguns	fadament	loassen	los	fets	del	Sanglier,	e	Curial	fos	present,	e	sens	res	dir	se´n	
volgués	anar,	un	noble	scuder,	gran	amich	del	Sanglier,	dix:	—	Curial,	vós	no	trobats	plaer	que	hom	diga	
bé	sinó	de	vós;	e,	puys	vós	sóts	bon	cavaller,	no	us	deuria	venir	en	enuig	oyr	bé	d´altres	bons	cavallers,	
majorment,	d´aquest	qui,	per	ma	fe,	entre	tots	los	bons	obté	majoria	e	principat.	Curial	respòs:	—	A	mi	
no	desplau	 lo	bé	que	oig	del	Sanglier,	ans,	sí	m´ajut	Déu,	me	plau	molt;	mas	oyr	una	sola	cosa	moltes	
vegades	és	enuig.	—	A	la	fe,	dix	l´altre,	la	negra	enveja	que	li	havets	vos	fa	enujar	de	ço	que	.ls	altres	han	
plaer.	Curial,	ja	encès	un	poch	de	les	noves	del	noble	home,	respòs:	—	Yo	encara	no	he	vistes	coses	del	
Sanglier	qui	dègan	moure	a	enueja	mi	ne	altre.	Lo	noble	hom	replicà:	—	Ne	encara	vós	sóts	tal	cavaller	
que	 .l	Sanglier	ne	altre	degen	prear	molt	vostres	paraules.	Curial,	 ja	exit	de	seny,	no	sabent-se	regir	–	
tanta	 era	 la	 còlera	 que	 .l	 sobrava	 –	 alargant	 la	 mà,	 pres	 lo	 noble	 home	 dels	 pits,	 dient:	 —	 Vostres	
paraules	preu	yo	poch;	e,	 si	 lo	Sanglier	 les	deya,	yo	 li	 faria	conèxer	que	hauria	mal	parlat.]	 	 (f.107v)	–		
Nas	transcrições	do	texto	original	da	novela,	aqui	apostas	em	nota,	uniformizamos	a	grafia	do	nome	do	
cavaleiro	como	Sanglier,	embora	algumas	poucas	vezes,	no	texto	original,	figurasse	a	variante	Sangler.		
476		[La	fama	de	les	paraules	obrí	les	ales	e,	ab	yuarçós	cors,	anà	a	l´hostal	del	duch	de	Bretanya,	lo	qual,	
ab	 lo	dit	Sanglier	e	ab	altres	cavallers,	a	manera	de	aquells	qui	cerquen	pèl	en	 l´ou	e	nuu	en	 lo	 jonch,	
cercaven	via	com	porien	desfavorir	Curial,	en	manera	que	d´ells	no	.s	fes	alguna	menció;	e	axí,	com	les	
oÿren,	dix	 lo	Sanglier:	—	¿Que	cercam	pus?	 Ja	no	 .s	pot	scusar	batalla	entre	ell	e	mi.]	 (f.107v-f.108)	–	
Note-se	a	expressão	“cerquen	pèl	en	 l´ou	e	nuu	en	 lo	 jonch”,	no	sentido	de	procura	de	algo	que	não	
existe	para	servir	 como	pretexto;	em	português	é	ainda	hoje	corrente	a	expressão	“procurar	pelo	em	
ovo”.	
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O	duque	da	Borgonha,	o	conde	de	Foix,	o	senhor	de	Vergues	e	o	de	São	Jorge,	

assim	como	muitos	outros	nobres	amigos	de	Curial	também	se	reuniram	na	casa	deste,	

em	 conselho,	 mas	 não	 chegaram	 a	 uma	 decisão	 unânime	 sobre	 qual	 deveria	 ser	 o	

procedimento	 adequado	 a	 Curial	 para,	 sem	 prejuízo	 da	 própria	 honra,	 evitar	 se	

possível	um	combate	que	poderia	ter	trágicas	consequências:	

	

(...)	 o	 duque	 da	 Borgonha	 foi	 até	 a	 casa	 de	 Curial,	 e	 também	 o	 conde	 de	
Foix,	o	senhor	de	Vergues,	o	senhor	de	São	Jorge,	e	um	grande	número	de	
outros	grandes	barões.	Reunido	o	Conselho,	o	duque	da	Borgonha	defendeu	
que	Curial	deveria	escrever	ao	Javali,	mas	o	conde	de	Foix	e	todos	os	outros	
disseram	 que	 não,	 pois	 o	 Javali	 não	 havia	 ofendido	 Curial	 em	 nada,	 pelo	
menos	 não	 por	 sua	 própria	 vontade,	 mas	 porque	 fora	 incitado	 pelas	
palavras	de	Guilherme	de	la	Tor,	que	as	pronunciara	loucamente.	Contudo,	
Curial	 havia	 dito	 palavras	 e	 feito	 uma	 coisa	 que,	 de	 fato,	 provavelmente	
ofenderam	o	Javali,	mal	que	ele	não	merecia.	Por	 isso,	era	melhor	esperar	
para	 ver	 o	 que	 o	 Javali	 faria,	 sabendo	 que	 era	 tal	 cavaleiro	 e	 tinha	 tal	
Conselho	que	não	desejaria	perder	um	pelo	de	sua	honra.	E	assim	cada	um	
foi	 cear	 em	 sua	 casa,	 exceto	 o	 senhor	 de	 São	 Jorge	 e	 o	 de	 Vergues,	 que	
permaneceram	com	Curial.477	

	

O	rei	ainda	tentou	evitar	o	confronto	e	chegou	a	pedir	 formalmente	ao	Javali	

que	 não	 levasse	 o	 caso	 adiante,	 “pois	 Curial	 era	 um	 cavaleiro	 estrangeiro,	 muito	

cortês,	que	lhe	fora	recomendado,	e	não	lhe	agradava	que	nenhum	outro	cavaleiro	o	

procurasse	 para	 causar	 algum	 desgosto”.478	Mas	 o	 duque	 da	 Bretanha,	 “que	 odiava	

Curial	 por	 causa	 de	 Láquesis”,479	 tomou	 a	 iniciativa	 de	 responder,	 pelo	 Javali,	 ao	

monarca	 em	 termos	 até	 desrespeitosos:	 “–	 Antes	 seria	 mui	 gentil	 coisa	 que	 um	

cavaleiro	 estrangeiro,	 que	 não	 sabemos	 quem	 é,	 vivesse	 entre	 nós,	 e	 nós	 nos	

esforçássemos	para	honrá-lo	e	ele	para	nos	menosprezar”.480	

																																																													
477		[lo	duch	de	Borgunya	se	n´anà	a	l´ostal	de	Curial,	e	axí	mateix	lo	comte	de	Foix,	lo	senyor	de	Vergues,	
lo	senyor	de	Sant	 Jordi	e	altres	grans	barons,	en	gran	nombre;	e,	 tengut	consell,	 lo	duch	de	Borgunya	
tenia	que	Curial	devia	scriure	al	Sanglier;	lo	comte	de	Foix	e	tots	los	altres	tenien	que	no,	car	lo	Sanglier	
no	havia	de	res	ofès	a	Curial,	ans	Curial	havia	ofès	lo	Sanglier,	no	per	sa	pròpria	voluntat,	mas	empès	de	
les	 paraules	 de	 Guillalmes	 de	 la	 Tor,	 qui	 follament	 havia	 parlat.	 Emperò	 Curial	 hi	 havia	 satisfet	 de	
paraula	e	de	fet,	ofenent	encara	per	ventura	lo	Sanglier,	que	mal	no	merexia.	E	per	ço	era	millor	sperar	
què	faria	lo	Sanglier,	tenint-se	per	dit	que	ell	era	tal	cavaller	e	hauria	tal	consell	que	no	voldria	perdre	un	
pèl	de	sa	honor.	E	axí,	se	n´anaren	cascú	a	dinar	a	són	hostal,	exceptats	lo	senyor	de	Sant	Jordi	e	[lo]	de	
Vergues,	 qui	 romangueren	 ab	 Curial.]	 (f.108-f.108v)	 –	Note-se	 a	 palavra	 “pròpria”,	 na	 qual	 o	 idioma	
catalão,	 fiel	 à	origem	 latina,	 conservou	com	a	 letra	 “r”,	que	 foi	eliminada	no	castelhano,	que	adota	a	
forma	“propia”.	No	português	também	se	conservou	a	raiz	latina:	própria.	
478	 	 [car	 Curial	 era	 cavaller	 stranger	 e	molt	 cortès,	 e	 li	 era	 recomanat,	 e	 no	 li	 plauria	 que	 algun	 altre	
cavaller	li	cercàs	ne	li	fes	enuig.]	(f.108v)	
479		[qui	havia	Curial	en	oy,	per	rahó	de	Làquesis]	(f.108v)	
480		[—	Ans	seria	molt	gentil	cosa	que	un	cavaller	stranger,	que	no	sabem	qui	és,	viva	entre	nosaltres,	e	
nosaltres	nos	esforcem	honrar-lo	e	ell	a	menysprear-nos.]	(f.108v)	
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Pouco	depois,	chegou	Curial,	e	logo	o	Javali	o	desafiou	formalmente,	diante	do	

rei:	

	

–	 Curial,	 vosso	 nome	 não	 concorda	 com	 vossas	 obras.	 Eu	 gostaria	 de	 vos	
falar,	 mas	 fui	 proibido	 pelo	 rei	 meu	 senhor.	 Então,	 só	 digo	 que	 desejo	
combater-vos	 com	 todo	 o	meu	 poder	 de	 solicitação;	 que	 vós	 designeis	 as	
armas	e	procureis	um	juiz	e	uma	praça,	e	com	a	seguinte	condição:	que	se	o	
juiz	que	vós	tiverdes	escolhido	não	deixar	a	batalha	chegar	até	ao	seu	fim,	
vós	 estareis	 vencido,	 como	 mentiroso	 e	 traidor.	 Caso	 contrário,	 eu	 me	
obrigo	a	escolher	um	juiz	com	esta	mesma	condição:	que	se	ele	não	permitir	
que	 a	 batalha	 termine,	 eu	 seja	 considerado	 derrotado,	 mentiroso	 e	
traidor.481	

	

Curial	não	se	apressou	em	responder,	mas	pareceu	ficar	um	pouco	pensativo,	

durante	 alguns	 instantes,	 e	 somente	 depois	 respondeu,	 de	 modo	 muito	 suave	 e	

brando,	 como	quem	 tem	 total	 domínio	 de	 si	mesmo	 e	 não	 se	 deixa	 conduzir	 senão	

pela	razão	ponderada	e	fria:	

	

–	Javali,	eu	aceito	a	batalha,	e	embora	o	direito	de	armas,	ou	pelo	menos	o	
costume	dos	cavaleiros	que	justam	ou	combatem	em	duelo,	permita	que	eu	
escolha	as	armas	e	procure	a	praça,	agrada-me,	caso	vós	aceiteis	e	desejeis	
ter	 esse	 encargo,	 que	 escolhais	 as	 armas	 e	 procureis	 a	 praça,	 com	 este	
encargo	 que	 haveis	 escolhido	 e,	 caso	 queirais,	 que	 hoje	 ou	 amanhã	
entremos	na	liça,	pois	ali	me	encontrareis	pronto	para	lutar	com	as	mãos	o	
que	vós	pela	boca	haveis	ousado	proferir.482	

	

Os	 inimigos	 de	 Curial,	 especialmente	 os	 duques	 de	 Orleães	 e	 da	 Bretanha,	

exultaram	com	a	conclusão	da	avença	e	rogaram	com	ardor	ao	rei	que	não	recuasse	de	

seu	dever	de	conduzir	o	julgamento	do	combate	até	seu	desfecho.	Chegaram	ao	limite	

da	 importunação,	 pois	 instaram	 com	 o	 monarca	 para	 que	 se	 comprometesse	 sob	

juramento	a	não	interromper	o	combate	antes	de	seu	término	fatal,	mas	o	monarca	se	

recusou	 a	 chegar	 a	 esse	 extremo.	 Na	 realidade,	 o	 rei	 foi	 bem	 claro	 que	 conduziria	
																																																													

481		[—	Curial,	vostre	nom	no	concorda	ab	les	obres.	Yo	us	volia	parlar,	mas	és-me	defès	per	lo	rey	mon	
senyor;	 solament	 vos	 dich	 que	 us	 vull	 combatre	 a	 tota	ma	 requesta;	 e	 que	 vós	 devisets	 les	 armes	 e	
cerquets	 judge	 e	 plaça,	 ab	 aquesta	 condició:	 que	 si	 lo	 judje	 que	 vós	 haurets	 elegit	 no	 lexarà	 venir	 la	
batalla	a	fi,	vós	romangats	vençut,	fementit	e	traÿdor;	e	si	no,	yo	m´oblich	haver	judge	ab	aquest	mateix	
càrrech:	que	si	ell	no	lexarà	venir	a	fi	la	batalla,	yo	romanga	vençut,	fementit	e	traÿdor.	]	(f.109)	
482		[—	Sanglier,	yo	accepte	la	batalla,	e,	jatsia	que	dret	d´armes,	o	al	menys	la	usança	dels	cavallers	qui	
fan	armes	o	combaten	en	duel.lo,	vulla	que	yo	devise	les	armes	e	cerque	la	plaça	totora,	emperò	plau	a	
mi,	si	a	vós	és	vist	e	aquest	càrrech	volets	haver,	que	devisets	les	armes	e	cerquets	la	plaça,	ab	aqueix		
càrrech	que	havets	devisat,	e,	si	.s	vol,	vuy	o	demà	entrem	en	la	liça,	que	ací	.m	trobarets	prest	per	obrar		
per	les	mans	ço	que	vós	per	la	boca	havets	gosat	parlar.]	(f.109)	
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como	 árbitro	 a	 questão,	 mas	 desejava,	 acima	 de	 tudo,	 que	 se	 chegasse	 a	 uma	

pacificação	entre	as	partes.	Patente	estava	que	nutria	sincera	amizade	e	simpatia	para	

com	Curial,	que	era	estrangeiro	em	visita	a	seu	reino,	e	que	também	não	lhe	agradava	

perder	 um	 vassalo	 valoroso	 como	 o	 Javali.	 De	 qualquer	 forma,	 ficou	 marcado	 o	

combate	para	a	festa	de	São	Jorge,	ou	seja,	o	próximo	dia	23	de	abril.	

	

A	leitura	do	texto	permite	entrever	que	a	corte	se	dividiu,	a	propósito	do	caso,	

com	dois	partidos	bem	definidos.	Se	o	Javali	tinha	um	forte	grupo	de	apoiadores,	que	

poderiam	 ser	 classificados	 como	 propriamente	 o	 partido	 francês,	 também	 Curial	

estava	muito	bem	acompanhado	e	gozava	de	poderosos	sustentadores	de	sua	causa:	

“O	 duque	 da	 Borgonha,	 o	 conde	 de	 Foix	 e	muitos	 barões	 e	 cavaleiros	 faziam	muita	

honra	a	Curial.	 Primeiro,	porque	a	merecia;	 segundo,	por	desprezo	dos	outros.”483	 –	

registra	o	autor	da	novela.	Curial	e	o	Javali	eram,	pois,	campeões	de	dois	partidos,	ou	

dois	 grupos	 de	 influências,	 que	 já	 anteriormente	 tinham	 razões	 para	 se	 digladiarem	

entre	si.	

	

Retorna	 então	 em	 cena	 Guilherme	 de	 la	 Tor,	 precisamente	 aquele	 escudeiro	

nobre	 que	 dera	 início	 a	 todo	 o	 caso.	 Manifesta	 desejo	 de	 também	 participar	

ativamente	do	combate	que	provocara.	De	comum	acordo	com	o	Javali,	manda	pedir	a	

Curial	 que	 indicasse	 um	 companheiro	 para	 o	 acompanhar	 na	 luta,	 e	 em	 troca	 ele,	

Guilherme	de	 la	Tor,	acompanharia	o	Javali.	O	combate	 já	não	seria	singular,	mas	de	

dois	contra	dois.		

	

Curial	 aceitou,	 desde	 que	 o	 rei	 estivesse	 de	 acordo.	 Guilherme	 de	 la	 Tor	

rapidamente	obteve	o	consentimento	régio,	e	então	Curial	cogitou	sobre	qual	deveria	

ser	seu	acompanhante.	Muitos	cavaleiros	franceses	se	ofereceram	para	secundá-lo	no	

combate,	mas	Curial,	após	ter	maduramente	refletido,	preferiu	confiar	mais	uma	vez	

nos	seus	admiráveis	e	admirados	aragoneses,	que	conhecia	bem	e	que	jamais	o	tinham	

decepcionado.	Escreveu,	pois,	ao	rei	de	Aragão,	explicando	a	situação	e	rogando	que	

lhe	mandasse	um	dos	seus.		

																																																													
483		[Lo	duch	de	Borgunya,	lo	comte	de	Foix	e	molts	barons	e	cavallers,	feyen	molta	honor	a	Curial:	una,	
perquè	ho	merexia;	altra,	per	despit	dels	altres]	(f.109v)	
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Muitos	 candidatos	 se	 apresentaram,	 mas	 antes	 que	 o	 monarca	 fizesse	 a	

escolha,	 um	 jovem	 e	 ardoroso	 cavaleiro,	 de	 nome	 Aznar	 de	 Atrossilo,	 tomou	 a	

iniciativa	 de	 partir	 sozinho	 para	 a	 França	 e,	 já	 distante	 de	 Barcelona,	 escreveu	 uma	

carta,	 na	 qual	 informava	 ao	 soberano	 que	 estava	 a	 caminho	 de	 Paris	 para	 ajudar	 a	

Curial	 e	 lhe	 rogava	 “misericordiosamente	 que	 não	 o	 privasse	 de	 sua	 graça,	 pelo	

contrário,	que	escrevesse	a	Curial	e	lhe	dissesse	que	o	estava	enviando”.484	

	

Quando	leu	a	carta	do	seu	ardoroso	vassalo,	o	rei	de	Aragão,	que	também	tinha	

alma	de	cavaleiro,	não	se	ofendeu,	mas	sorriu	e	exclamou:	“–	Que	Deus	me	ajude,	eu	

sempre	soube	que	Aznar	necessitava	mais	de	freio	que	de	esporões!	Sem	dúvida,	ele	é	

um	 bom	 cavaleiro,	 maravilhoso,	 e	 será	 ainda	 muito	 melhor	 se	 Deus	 quiser”.485	 E	

consentiu	 de	 bom	 grado	 no	 que	 lhe	 requeria	 Aznar,	 ao	 qual	 enviou	 paramentos	 de	

combate	e	muito	dinheiro,	para	suas	necessidades.	Ademais,	recomendou-o	aos	seus	

bons	amigos,	o	conde	de	Foix	e	o	senhores	de	Vergues	e	de	São	Jorge,	assim	como	ao	

próprio	Curial.	

	

Quanto	 a	 este	 último,	 ficou	 exultante	 com	 a	 chegada	 de	 Aznar,	 que	 havia	

conhecido	 em	Melun,	 onde	 o	 jovem	 aragonês	 atuara	 com	 brilho	 e,	 como	 vexilário,	

conduzira	o	pendão	dos	cavaleiros	dos	escudos	negros.		

	

	

2.6.	Preparativos	para	o	grande	combate	

	

	A	narrativa	dos	preparativos	para	o	combate	é	interrompida,	nos	capítulos	84	a	

87	do	Livro	Segundo,	por	uma	longa	discussão	que	Láquesis	sustenta	contra	com	sua	

mãe.	Sempre	apaixonada	por	Curial,	Láquesis	não	esconde	o	temor	que	sente	de	poder	

vir	 a	 perdê-lo,	 na	 hipótese	 de	 ser	 vencido	 pelo	 Javali;	 e	 roga	 à	 mãe,	 que	 sabia	 ter	

grande	prestígio	junto	ao	rei,	que	intervenha	para	que	o	combate	seja	impedido.	Mas	a	

																																																													
484		[li	clamava	mercè	que	no	.l	privàs	de	la	sua	gràcia,	ans	li	plagués	scriure	a	Curial	que	ell	lo	y	trametia.]	
(f.110v)	
485		[—	Sí	m´ajut	Déu,	tots	temps	coneguí	que	Aznar	havia	més	mester	fre	que	sperons,	e	sens	tota	falla	
ell	és	bon	cavaller	e	maravellós,	e	serà	encara	molt	millor	si	a	Déus	plau.]	(f.110v-f.111)	
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mãe,	que	a	essa	altura	mais	queria	ver	a	filha	casada	com	o	Duque	de	Orleães,	tenta	

em	vão	convencer	a	filha	de	que	um	matrimônio	com	Curial	não	lhe	seria	conveniente,	

dada	 a	 disparidade	 de	 condições.	 No	 debate	 entre	 as	 duas,	 entram	 argumentos	 de	

razão,	recordações	históricas,	considerações	de	ordem	sociológica,	nobiliárquica	e	até	

econômica.	 Ao	 final,	 se	 Láquesis	 não	 conseguiu	 convencer	 sua	 genitora	 a	 apoiar	 o	

casamento	com	Curial,	pelo	menos	obteve	dela	a	promessa	de	que	na	hora	oportuna	

interferiria	 junto	 ao	 rei,	 para	 que	 o	 combate	 fosse	 evitado.	 Ainda	 uma	 vez,	 nesse	

diálogo	entre	mãe	e	filha,	a	inveja	foi	explicitamente	mencionada,	já	que	Láquesis	tem	

bem	claro,	em	seu	espírito,	que	é	por	sua	causa	que	Curial	tem	tantos	inimigos	e	que	

são	 movidos	 pela	 inveja	 os	 que	 se	 articulam	 contra	 ele:	 “Tudo	 isso	 –	 disse	 ela	

referindo-se	ao	desaguisado	entre	Curial	e	o	Javali	–	são	ciúmes	e	inveja	que	lhe	têm	

por	minha	causa,	e	todos	dirão:	`É	por	Láquesis	que	ele	sofre	essas	coisas’”.486		

	

Quanto	a	Guelfa,	 informada	da	proximidade	do	combate	por	um	próprio	que	

lhe	 enviara	 Curial,	 ficou	 extremamente	 aflita.	 Escreveu	 várias	 cartas	 a	 Curial,	 para	

animá-lo,	 “as	melhores	e	mais	 reconfortantes	que	podia	e	 sabia	 fazer”,487	e	ademais	

mandou-lhe	dinheiro	e	joias,	para	aliviar	suas	necessidade.	Não	contente	com	isso,	fez	

como	 costumava	 fazer	 nesses	 momentos	 de	 aflição:	 intensificou	 suas	 práticas	 de	

piedade,	 para	 que	 o	 Céu	 fosse	 favorável	 ao	 seu	 amado.	 Lembrando-se	 do	 santo	

guerreiro	em	cuja	festa	deveria	travar-se	o	combate,	“mandou	fazer	uma	imagem	de	

São	Jorge,	e	cada	dia	ouvia	três	missas,	todas	ditas	em	louvor	do	dito	santo”.488	

	

Ao	que	parece,	havia	na	corte	pessoas	de	bom	senso,	desejosas	de	evitar	um	

combate	desnecessário	o	qual,	qualquer	que	fosse	seu	desfecho,	seria	prejudicial,	pois	

causaria	 a	 morte	 de	 um	 cavaleiro	 valoroso.	 Mas	 todas	 as	 tentativas	 de	 sustar	 o	

enfrentamento	 fracassavam,	 pois	 o	 Javali	 “não	 tomava	 nem	 queria	 tomar	 outro	

partido	a	não	ser	o	do	combate”,489	e	nessa	obstinada	determinação	era	açulado	pelos	

duques	 da	 Bretanha	 e	 de	Orleães,	 que	 já	 tinham	 como	 certa	 a	morte	 de	 Curial	 nas	

																																																													
486	 	 [tot	 és	 gelosia	 e	 enveja	 que	 li	 han	 per	mi:	 e	 tothom	 diria:	 per	 Làquesis	 vénen	 aquestes	 coses.	 E	
pensats	quina	honor	me´n	ve.	Ja	plagués	a	Déu	que	nulls	temps	lo	hagués	vist,	o	almenys	no	fos	venguda	
açí.]	(f.112)	
487		[les	millors	e	de	major	confort	que	pogué	e	sabé	fer]	(f.114v)	
488		[E	féu	fer	una	image	de	Sant	Jordi,	e	cada	dia	hoÿa	tres	misses,	totes	dites	a	loor	del	dit	sant]	(f.114v)	
489		[no	prenia	ne	volia	pendre	partit	sinó	de	la	batalla]	(f.114v)	
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mãos	 do	 seu	 campeão	 “e	 cada	 um	 pensava	 que,	 após	 sua	morte,	 se	 assenhorearia	

inteiramente	de	Láquesis,	sem	levar	em	conta	se	a	ela	agradaria	isso”.490	

	

Curial,	quando	procurado	pelos	que	se	propunham	negociar	a	paz	com	o	Javali,	

respondia	com	bons	modos	e	em	tom	suave	que	renunciar	à	batalha	não	competia	a	

ele,	mas	a	quem	o	havia	desafiado.		

	

Já	 bem	 perto	 da	 data	 marcada	 para	 o	 enfrentamento,	 certo	 dia	 o	 Javali,	

acompanhado	 pelos	 seus	 dois	 apoiadores,	 os	 duques	 de	 Orleães	 e	 da	 Bretanha,	 se	

apresentou	diante	 do	 rei	 com	a	 intenção	de	 requerer	 formalmente,	 de	modo	muito	

peremptório,	 que	 o	 combate	 fosse	 levado	 até	 à	 morte	 dele	 ou	 de	 Curial.	 Já	

anteriormente	o	rei	se	recusara	a	prometer	formalmente	e	sob	juramento	que	de	tal	

modo	 procederia,	 apesar	 dos	 instantes	 e	 até	 importunos	 rogos	 dos	 dois	 citados	

duques.	Assim	falou	o	Javali	ao	rei:	

	

–	Bem	sabe	vossa	excelência,	ó	mais	excelso	dos	reis,	que	a	única	e	principal	
condição	colocada	para	a	concórdia	da	batalha	que	acontecerá	entre	Curial	
e	mim	é	que,	se	o	 juiz	que	eu	escolher	não	deixar	a	batalha	chegar	ao	seu	
fim,	 serei	 derrotado	 e	 considerado	 mentiroso	 e	 traidor.	 Por	 isso,	 Curial	
entregou-me	esse	encargo.	Assim,	 como	vejo	que	vós	 sois	o	maior	 rei	dos	
cristãos,	 e	 consequentemente	do	mundo,	 e	 como	 sou	 vosso	 vassalo	 e	 vos	
servi	não	só	em	vossa	presença,	mas	em	lugares	muito	estranhos,	tanto	aqui	
quanto	no	além-mar,	divulgando	a	grandeza	de	vossa	 real	majestade,	quis	
eleger-vos	como	 juiz,	para	que	eu,	que	em	tantos	 lugares	 tantas	vezes	me	
mostrei,	 uma	 só	 vez	 me	 mostre	 diante	 de	 vós,	 de	 modo	 que	 vós	 saibais	
quem	eu	 sou,	o	que	 sei	 fazer	e	em	que	sou	bom,	e	vejais	pessoalmente	o	
que	pela	fama	haveis	escutado.491	

	

É	 curioso	que	o	 Javali,	 nessa	 fala,	 parece	 reconhecer	 seu	ponto	 fraco:	 toda	a	

sua	 fama	 lhe	 vinha	 de	 feitos	 realizados	 em	 locais	 remotos	 e	 dos	 quais,	 em	 última	

																																																													
490	 [e	 cascú	 pensava	 que,	 mort	 aquest,	 senyorejaria	 Làquesis	 de	 tot	 en	 tot,	 no	 faent	 compte	 si	 ella	
vendria	en	plaer.]	(f.115)	
491	 	[–	Bé	sab	vostra	excel.lència,	o	molt	pus	alt	dels	reys,	com	una	e	la	principal	de	les	condicions	que	
són	posades	en	la	concòrdia	de	la	batalla	faedora	per	Curial	e	per	mi	és	que,	si	lo	judge	que	yo	elegiré		
no	lexarà	venir	la	batalla	a	fi,	yo	romanga	vençut,	fementit	e	traÿdor;	e	per	ço	Curial	remés	a	mi	aquest		
càrrech.	Yo,	veent	vós,	senyor,	ésser	 lo	maior	 rey	de	christians,	e	per	consegüent	del	món,	e	yo	ésser	
vostre	vassall	e	haver-vos	servit	no	solament	en	vostra	presència,	mas	en	moltes	stranyes	partides,	axí	
deçà	com	dellà	mar,	publicant	la	grandesa	de	vostra	real	majestat,	volguí	elegir	a	vós	per	judge,	per	ço	
que	yo,	qui	en	 tantes	parts	me	són	mostrat	 tantes	vegades,	una	sola	volta	me	mostre	devant	vós,	en	
manera	que	conegats	qui	són	yo,	què	sé	fer	e	a	què	són	bo,	e	vejats	per	obra	ço	que	per	fama	havets	
oÿt]	(f.115-f.115v)	
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análise,	era	ele	a	única	testemunha;	sentia,	pois,	a	necessidade	de	demonstrar	o	seu	

valor	diante	do	próprio	rei.		

	

Estava	o	Javali	nesse	ponto	do	seu	discurso,	quando	o	rei	o	interrompeu,	para	

dizer	que	“a	esse	respeito,	faria	o	que	Deus	lhe	ordenasse,	mas	que	não	colocaria	tais	

palavras	em	sua	boca”.492	Mais	uma	vez,	o	monarca	deixava	bem	claro	que	não	queria	

ser	pressionado	contra	a	sua	vontade.	

	

Curial,	entretanto,	ao	ouvir	isso,	“não	se	apressou,	mas	voou,	e,	ajoelhando-se	

diante	do	rei,	suplicou	ao	dito	senhor	que,	por	sua	misericórdia,	desejasse	satisfazer	o	

pedido	do	Javali”.493	Em	resposta	a	Curial,	o	rei	assim	falou:	“–	Ele	ainda	não	me	disse	

o	que	deseja,	e	eu,	imaginando	o	que	ele	quer,	para	que	não	me	diga,	apressei-me	em	

responder”.494	O	Javali,	ainda	mais	insistente	e	importuno,	forçou	o	rei	a	ouvir,	contra	

a	sua	explícita	vontade,	a	conclusão	do	seu	discurso	que,	de	modo	concertado	com	os	

dois	duques	que	patrocinavam	sua	causa,	levara	preparado:		

	

–	Não	peço	que	me	deis	terras,	dinheiro	ou	joias,	somente	que,	com	a	vossa	
palavra,	 nós	 estejamos	 seguros	 de	 que	 deixareis	 a	 batalha	 chegar	 ao	 seu	
fim,	 pois,	 de	 outro	modo,	 sem	 combater,	 serei	 eu	 o	 vencido,	mentiroso	 e	
traidor.495	

	

Curial,	então,	julgou	que	sua	honra	exigia	que,	embora	contrariando	a	vontade	

do	rei,	endossasse	o	requerimento	do	Javali,	mas	o	fez	com	uma	formulação	que,	para	

bons	 entendedores,	 continha	 uma	 ironia	 sutil	 e	 também	 uma	 farpa,	 ambas	 com	

endereço	certo:	

	

–	 Ah,	 senhor,	 imensas	 graças	 são	 as	 que	 costumais	 conceder	 aos	 que	 vos	
pedem,	e	vós	não	concedereis	esta	pequena	a	este	cavaleiro	que	afirma	que	

																																																													
492		[sobre		açò	faria	ço	que	Déus	li	administraria,	emperò	que	no	trauria	tal	paraula	de	la	boca]	(f.115v)	
493	 [Curial	 fonch	dita	 la	suplicació	que	 lo	Sanglier	 feya;	per	què	corregué,	ans	volà,	e,	 fincant	 lo	genoll	
devant	lo	rey,	suplicà	al	dit	senyor	que,	per	sa	mercè,	volgués	complaure	al	Sanglier]	(f.115v)	
494		[—	Encara	no	m´ha	dit	què	vol,	e	yo,	per	ço	que	no	m´o	diga,	pensant	ço	que	vol	dir,	me	són	cuytat	a	
respondre]	(f.115v)	
495		[—	No	us	deman	que	.m	donets	terres,	diners,	ne	joyes;	solament	vos	deman	que,	de	vostra	paraula,	
sie	 fet	 segur	 que	 lexarets	 v-enir	 la	 batalla	 a	 fi;	 car,	 en	 altra	manera,	 sens	 combatre,	 seria	 yo	 vençut,	
fementit	e	traÿdor.]	(f.115v)	
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tanto	vos	tem	servido?	Concedei-a,	pelo	menos	pelas	súplicas	de	tantos	que	
aqui	estão,	os	quais	vejo	que	vos	terão	por	isso	uma	enorme	gratidão.496	

	

A	ironia	sutil	estava	nas	palavras	“este	cavaleiro	que	afirma	que	tanto	vos	tem	

servido”;	o	único	 testemunho	dos	méritos	do	 Javali	é	ele	próprio	e	ninguém	mais!	A	

farpa	se	destinava	aos	açuladores	do	Javali,	especialmente	aos	dois	duques,	“os	quais	

vejo	que	vos	terão	por	isso	uma	enorme	gratidão”.	

	

Pressionado	de	todos	os	 lados	e	a	contragosto,	o	rei	não	pode	se	esquivar	de	

prometer:	 “–	 Já	 que	 tanto	 o	 quereis,	 a	 mim	 me	 agrada,	 e	 assim	 eu	 prometo”.497	

Imediatamente	Curial	e	aproximou	do	rei	e	lhe	beijou	a	mão,	como	quem	agradece	a	

concessão	de	uma	mercê.	

	

	

2.7.	Reaparecem,	em	nova	investida	contra	Curial,		

os	dois	cavaleiros	invejosos	de	Montferrat	

	

É	 nessa	 fase	 final	 dos	 preparativos	 para	 a	 grande	 luta	 que	 reaparecem,	 de	

modo	 inesperado,	 os	 velhos	 “inimigos	 íntimos”	 de	 Curial,	 os	 invejosos	 Ansaldo	 e	

Ambrósio,	que	de	longa	data	incansavelmente	urdiam	sua	rede	de	intrigas,	com	a	ideia	

fixa	de	em	tudo	e	a	todo	custo	afastá-lo	de	Guelfa	e	prejudicá-lo.		

	

Os	 dois	 se	 insinuam	 jeitosamente	 junto	 ao	 marquês	 de	 Montferrat	 e	 se	

oferecem	para	 viajar	 até	 Paris,	 com	o	 objetivo	 de	 bem	 encaminharem	 a	 solução	 de	

dois	assuntos	pendentes,	ambos	do	maior	interesse	para	o	marquês.	O	primeiro	era	o	

casamento	 de	Guelfa,	 o	 segundo,	 uma	 questão	 diplomática	 espinhosa	 e	 antiga,	 que	

envolvia	os	direitos	de	sucessão	ao	feudo	de	Montferrat.	

	

No	 assunto	 do	 casamento,	 fizeram	 “uma	 grande	 instância	 junto	 ao	marquês	

para	que	ele	se	esforçasse	em	conseguir	um	marido	para	a	sua	irmã,	acusando-o	de	ser	
																																																													

496		[—	A,	senyor,	que	majors	gràcies	solets	vós	fer	als	que	les	vos	demanen,	?e	no	farets	aquesta	petita	
a	aquest	cavaller,	que	diu	que	tan	vos	ha	servit?	Fets-la	y,	almenys	a	suplicació	de	tants	com	açí	són,	los	
quals	veig	queus	ho	tindran	a	gràcia	molt	gran.]	(f.115v-f.116)	
497		[—	Puix	que	tant	ho	volets,	a	mi	plau,	e	axí	ho	promet.	]	(f.116)	
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enormemente	negligente	e	lento”.	498	O	lance	foi	ousado,	porque	estavam	adentrando	

terreno	muito	pessoal	e	relativo	à	família	do	marquês	–	e	sobretudo	pelo	modo	quase	

agressivo	 com	 que	 o	 acusaram	 de	 negligência	 –,	 mas	 foi	 bem	 calculado.	 Eram,	 os	

cavaleiros,	homens	de	 idade	provecta,	o	que	 lhes	dava	autoridade	para	 falarem	com	

mais	liberdade,	em	nome	da	experiência,	a	seu	senhor	e	suserano,	ao	qual,	de	acordo	

com	 as	 praxes	 e	 costumes	 da	 feudalidade,	 tinham	 o	 dever	 de	 assistir	 com	 seus	

conselhos.499	Se	o	marquês	se	mostrasse	ofendido	com	a	liberdade	e	o	tom	com	que	

lhe	 falavam,	 poderiam	 comodamente	 recuar	 e	 desculpar-se	 do	 que	 pareceria	 tão-

somente	excesso	de	zelo	no	seu	serviço.	

	

Mas	o	marquês	não	se	ofendeu	e,	muito	pelo	contrário,	mostrou-se	agradado	

pela	iniciativa	de	Ansaldo	e	Ambrósio,	desde	que	o	pretendente	que	aparecesse	“fosse	

condizente	com	a	honra	de	sua	irmã”,500	ou	seja,	estivesse	socialmente	à	altura	dela.	

Os	 dois,	 então,	 “como	 quem	não	 pensa	 em	 outra	 coisa	 a	 não	 ser	 afastar	 Guelfa	 de	

Curial”,501	apresentaram	ao	marquês	a	proposta	concreta	que	já	levavam	aparelhada.	

Responderam	a	ele	que,		

	

segundo	 tinham	 entendido,	 na	 França	 havia	 muitos	 grandes	 e	 notáveis	
matrimônios	e	que,	se	ao	marquês	fosse	prazeroso,	eles	se	esforçariam	em	
procurar	algum,	a	fim	de	que	aquela	senhora	tão	nobre	e	tão	valorosa	não	
perdesse	seu	tempo	em	vão,	acrescentando	a	isso	muitas	coisas	que	seriam	
largas	de	contar.502	

	

Na	conversa	com	o	marquês,	não	se	 limitaram	a	 tratar	do	casamento	os	dois	

ardilosos	 intrigantes.	 Propuseram-se	 também	 a	 resolver	 uma	 antiga	 pendência	

diplomática	 que	 envolvia	 diretamente	 o	 marquês.	 Um	 tio	 do	 duque	 da	 Borgonha,	

designado	como	Monsenhor	Antônio,	pretendia	possuir	antigos	direitos	sucessórios	ao	

marquesado	 de	Montferrat	 e	 já	 várias	 vezes	 por	 carta	 havia	 solicitado,	 ao	 irmão	 de	

																																																													
498		[gran	instància	al	marquès	que	.s	treballàs	en	donar	marit	a	sa	sor,	acusant	la	sua	gran	negligència	e	
tarditat.]	(f.116)	
499	Ver,	a	 respeito,	nota	anterior	 sobre	o	consilium,	uma	das	obrigações	devidas	pelos	vassalos	a	 seus	
respectivos	suseranos.	
500		[fos	condecent	a	la	honor	de	sa	sor]	(f.116)	
501		[axí	com	aquells	qui	en	àls	no	pensaven	sinó	en	apartar	la	Güelfa	de	Curial]	(f.116)	
502		[segons	ells	havien	entès,	en	França	havia	molt	grans	e	notables	matrimonis,	e	que,	si	a	ell	venia	en	
plaer,	ells	se	treballarien	en	moure´n	algun,	a	fi	que	aquella	senyora	tan	noble	e	tan	valerosa	no	perdés	
vanament	son	temps,	ajustant	a	açò	moltes	coses	que	serien	longues	de	comptar.]	(f.116)	
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Guelfa,	que	“entregasse	o	que	era	seu,	caso	contrário	seria	obrigado	a	procurar	uma	

maneira	de	recuperá-lo	de	qualquer	modo”.503	Já	que	Curial	estava	naquelas	partes	e	

parecia	 gozar	 de	 muito	 favor	 –	 lembraram	 Ansaldo	 e	 Ambrósio	 –	 o	 momento	 era	

oportuno	 para	 dar	 encaminhamento	 ao	 assunto.	 E,	 sempre	 afetando	 desinteresse	

pessoal	e	muito	zelo	pelos	interesses	do	marquês,	seus	dois	cavilosos	conselheiros	se	

ofereceram	para	ir	pessoalmente	a	Paris	a	fim	de	agenciarem	o	que	fosse	preciso.	

	

Note-se	que	os	dois,	 para	melhor	 velarem	suas	más	 intenções,	mostraram-se	

como	 simpáticos	 e	 amigos	 de	 Curial:	 valorizaram	 o	 prestígio	 de	 que	 este	 gozava	 no	

estrangeiro	e	manifestaram	o	desejo	de	 se	associarem	a	ele	no	 serviço	do	marquês,	

“de	 modo	 que	 ele	 fosse	 servido	 e	 que	 sua	 honra	 não	 valesse	 menos	 por	 falta	 de	

servidores	para	os	seus	feitos”.504	Com	essa	hábil	dissimulação,	procuravam	anular	no	

espírito	 do	 marquês	 a	 lembrança	 que	 este	 podia	 ter	 conservado	 das	 acusações	 e	

intrigas	que	no	passado	haviam	feito	contra	Curial.	

	

O	marquês	não	percebeu	a	intenção	malévola	dos	invejosos	e	de	bom	grado	os	

enviou	 ao	 reino	 da	 França	 para	 darem	 andamento	 aos	 dois	 projetos,	 com	 a	

recomendação	 de	 que	 tratassem	 com	 Curial	 e	 se	 pusessem	 de	 acordo	 com	 ele	 no	

tocante	ao	assunto	sucessório	de	Montferrat,	mas	nada	lhe	comunicassem	acerca	do	

possível	 casamento	 de	 Guelfa.	 Esta	 última	 recomendação	 deixou	 bem	 claro	 que	 o	

marquês	 não	 havia	 esquecido	 de	 todo	 as	 antigas	 intrigas	 semeadas	 pelos	 hábeis	 e	

dissimulados	inimigos	de	Curial.	Assim	por	certo	o	entenderam	eles.		

	

Curial,	 porém,	 sem	 qualquer	 prevenção	 contra	 os	 dois,	 “saiu	 para	 recebê-los	

mui	 honradamente	 acompanhado”505	 e	 os	 hospedou	 em	 sua	 própria	 casa.	 “Ali	 os	

																																																													
503	[li	lexàs	ço	del	seu,	sinó	a	ell	seria	forçat	cerquar	partit	de	cobrar-ho	en	tot	cas.]	(f.116v)	–	Era	muito	
comum,	 no	 Medievo	 e	 durante	 todo	 o	 Ancien	 Régime,	 ocorrerem	 pretensões	 a	 títulos	 pacífica	 e	
estavelmente	 possuídos	 por	 outras	 linhagens.	 O	 costume	 de	 enviar	 cartas	 como	 as	 que	 Monsenhor	
Antônio	mandou	 ao	marquês	 de	Montferrat	 não	 constituía	 propriamente	 uma	 ameaça	 próxima;	 era	
mais	bem	um	meio	de	afirmação	de	direitos	antigos	para	impedir	que	caducassem	por	via	de	prescrição.	
Em	 caso	 de	 extinção	 de	 linhagens	 e	 diante	 da	 necessidade	 de	 serem	 provistos	 novos	 senhores	 para	
determinado	feudo,	a	apresentação	de	cartas	como	essas	seriam	documentos	jurídicos	de	peso.	
504	 	 [en	manera	 que	 ell	 fos	 seruit,	 e	 per	 defalliment	 de	 seruidors	 sos	 fets	 ne	 sa	 honor	 no	 valguessen	
menys.]	(f.116v)	
505		[isqué´ls	a	reebre,	molt	honorablement	acompanyat]	(f.116v)	
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festejou	e	os	honrou	muito,	dedicou-lhes	todo	o	tempo	e,	enquanto	ali	estiveram,	deu-

lhes	tudo	o	de	que	necessitavam,	de	modo	que	não	precisassem	gastar	nada”.506	

	

Curial	 portava-se,	 assim,	 de	 acordo	 com	 os	 figurinos	 clássicos,	 como	 a	 típica	

vítima	 da	 inveja.	 O	 invejado	 se	 mostra,	 de	 ordinário,	 desprevenido	 e	 indefeso	 em	

relação	à	pessoa	que	o	inveja;	confia	no	invejoso,	abre-se-lhe	em	confidências,	revela-

lhe	os	projetos	e	anseios,	 fornece-lhe	sem	se	dar	conta	as	armas	e	as	munições	que	

mais	tarde	serão	utilizadas	contra	si.	Foi	precisamente	o	que	Curial,	de	boa	fé	e	sem	de	

nada	desconfiar,	fez	com	as	duas	serpentes	venenosas	que	acolhia	na	sua	intimidade.	

	

O	texto	relata	que	Curial	tinha	sido	avisado	da	viagem	de	Ansaldo	e	Ambrósio	

por	 Melchior	 de	 Pandó,	 mas	 também	 este,	 conquanto	 sempre	 zeloso	 protetor	 de	

Curial,	parece	nada	ter	desconfiado	acerca	das	intenções	dos	dois	intrigantes.	Como	se	

verá	pela	 sequência	da	 trama,	Ansaldo	e	Ambrósio	precisavam	estar	perto	de	Curial	

para	 poderem	 vibrar,	 como	 afinal	 vibraram,	 o	 golpe	 decisivo	 da	 grande	 calúnia	 que	

preparavam	para	indispor	definitivamente	Guelfa	em	relação	a	seu	amado.	

	

Na	 conversa	 inicial	 com	 Curial,	 os	 dois	 disseram	 ser	 o	 caso	 de	 Monsenhor	

Antônio	a	razão	de	sua	viagem,	e	naturalmente	nada	falaram	do	projetado	casamento	

de	Guelfa.	Curial	se	dispôs	a	fazer	tudo	quanto	estivesse	ao	seu	alcance	para	resolver	o	

caso	 sucessório	 de	Montferrat	 de	 acordo	 com	 os	 interesses	 do	marquês,	 assim	 que	

tivesse	resolvido	o	assunto	pendente	com	o	Javali,	o	que	se	decidiria	em	muito	poucos	

dias.		

	

Os	 dois	 visitantes	 se	 mostraram	 interessados	 no	 caso	 de	 Curial	 e	 fingiram	

desejar	com	sinceridade	sua	vitória:	

	

–	Senhor	Curial,	neste	assunto	não	há	necessidade	de	conselho,	pois	o	feito	
encontra-se	em	tal	ponto	que	não	pode	ser	mudado;	somente	recordamos	à	
vossa	 memória	 que	 sois	 um	 cavaleiro	 e	 as	 honras	 que	 à	 cavalaria	 vós	
fizestes.	Confiamos	em	nosso	Senhor	Deus	que	elas	crescerão	de	tal	maneira	

																																																													
506	 	 [e	 aquí	 los	 festejà	 e	 honrà	molt,	 e	 .ls	 donà	 tots	 temps,	mentre	 allí	 stigueren,	 tot	 ço	 que	mester	
havien,	en	manera	que	ells	no	despenien	res.]	(f.116v)	
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que	não	haverá	cavaleiro	mais	honrado	no	mundo	do	que	vós,	que	 já	 sois	
muito	e	sereis	mais	ainda,	se	Deus	quiser.507	

	

Como	sempre,	a	psicologia	do	invejoso	se	manifesta	de	modo	insofismável	na	

fala	melíflua	 e	 carregada	 de	 segundas	 intenções	 dos	 dois	 antipáticos	 personagens...	

Representaram	na	perfeição	o	papel	 iníquo	que	 se	 tinham	proposto	e	Curial,	na	 sua	

desarmada	candura,	neles	acreditou.	

	

À	hora	da	ceia,	que	foi	servida	com	grande	esplendor,	com	muitos	e	variados	

pratos	e	vinhos	de	alto	preço,	os	dois	ficaram	ainda	mais	tomados	pelos	sentimentos	

de	inveja	e	pela	cobiça.	Tudo	quanto	viam	ali	ordenado	para	o	serviço	de	Curial	se	lhes	

afigurava	injusto,	pois	ambicionavam	tudo	para	si.	

	

Os	anciãos	maravilharam-se	e	se	entreolharam	ao	se	verem	numa	residência	
tão	grande,	tão	ornada,	tão	cheia	de	servidores	e	tão	composta	pelos	mais	
diversos	tipos	de	adornos;	observaram	a	baixela	toda	dourada	e	muitíssimo	
rica;	 atentaram	para	 o	 serviço,	 prestaram	 atenção	 nos	 homens,	 cada	 qual	
dedicado	 ao	 seu	 ofício	 e	 servindo	 sem	 qualquer	 ruído,	 e	 perceberam	 que	
aquela	não	era	a	casa	de	um	cavaleiro,	mas	de	um	duque	ou	de	um	grande	
senhor.	 Viram	 ainda	 chegar	 as	 iguarias,	 trazidas	 com	menestréis,	 além	 de	
cavaleiros	 e	 grande	 barões	 que	 se	 apresentaram	 durante	 o	 jantar	 e	 que,	
alegrando-se,	festejaram	e	honraram	a	Curial,	e	ele	a	eles.508		

	

Curial,	fazia	eximiamente	as	honras	da	casa,	e	em	tudo	procurava	favorecer	os	

dois	 cavaleiros	 anciãos,	 apontando-os	 como	 hóspedes	 ilustres	 e	 dignos	 de	 todos	 os	

louvores	 aos	 demais	 visitantes.	 Chegaram	 também,	 depois	 do	 jantar,	 os	 grandes	

senhores	 feudais	 que	 frequentavam	 como	 amigos	 íntimos	 a	 residência	 de	 Curial,	 o	

conde	de	Foix	e	os	senhores	de	Vergues	e	São	Jorge,	e	puseram-se,	como	os	demais,	a	

																																																													
507		[—	Senyor	Curial,	ací	no	ha	mester	consell,	car	ja	lo	fet	és	en	tal	punt	que	no	.s	pot	mudar;	solament		
vos	reduïm	a	memòria	que	us	membre	ésser	cavaller	e	les	honors	que	cavalleria	vos	ha	fetes,	les	quals		
confiam	de	nostre	senyor	Déu	crexeran	ara	en	tal	manera,	que	no	haurà	tan	honrat	cavaller	en	lo	món;		
que	 ja	 ho	 sóts	 molt	 e	 ho	 serets	 ara	 més,	 Déu	 volent.]	 (f.117)	 –	 A	 expressão	 catalã	 “Déu	 volent”	
conservou	 a	 forma	 do	 ablativo	 absoluto	 	 da	 expressão	 clássica	 latina	 “volente	Deo”;	 no	 português,	 a	
mesma	ideia	se	exprime	com	o	verbo	no	futuro	do	subjuntivo:	“se	Deus	quiser”.	 	
508		[Maravellen-se	los	ancians,	e	miren	lo	un	l´altre	com	se	veen	en	tan	gran	casa,	tan	ornada,	plena	de	
tants	servidors	e	tan	composts	de	tan	diverses	maneres	de	arrears;	miren	la	vaxella	tota	daurada	e	en	
gran	 còpia;	miren	 lo	orde	del	 seruir;	miren	 los	hòmens,	 dedicats	 cascú	 a	 son	ofici,	 servir	 sens	 remor;	
arbitren	 aquesta	 no	 ésser	 casa	 de	 cavaller,	 ans	 de	 duch	 o	 gran	 senyor;	 veen	 les	 viandes	 venir	 ab	
ministrers,	veen	venir,	durant	lo	sopar,	cavallers	e	grans	barons,	e,	alegrant-se,	fer	festa	e	honor	a	Curial,	
e	ell	a	ells.]	(f.117v)	
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dançar,	 numa	 reunião	 social	 muito	 alegre.	 Em	 tudo,	 sempre,	 Curial	 procurava	

prestigiar	os	dois	visitantes	chegados	de	Montferrat.	

	

Ao	 final	 da	 festa,	 foram	 conduzidos	 aos	 aposentos	 que	 lhes	 tinham	 sido	

preparados;	 embora	 muito	 cansados	 pela	 viagem,	 não	 sentiam	 o	 menor	 desejo	 de	

dormir.	 As	 impressões	 que	 haviam	 acumulado	 durante	 a	 jornada,	 fermentadas	 pela	

inveja	 que	 os	 inspirava,	 de	 tal	modo	 os	manteve	 acesos,	 que	 ficaram	 longamente	 a	

conversar	e	a	articular	 seus	pérfidos	planos.	Desejavam	ambos,	 sinceramente,	que	o	

Javali	matasse	Curial,	ou	pelo	menos	o	desonrasse	no	combate.	Esse	era	seu	“plano	A”.	

Mas,	em	seus	cálculos,	previam	outras	hipóteses	e	para	elas	se	preparavam:	

	

(...)	se	porventura	acontecer	o	contrário,	com	o	matrimônio	que	trataremos	
nós	 o	 afastaremos	 de	 Guelfa;	 se	 ainda	 por	 acaso	 o	 matrimônio	 não	
acontecer,	nós	encontraremos	outra	forma	de	não	permitir	que	ele	retorne	
a	Montferrat.	509	

	

Pragmaticamente,	 porém,	 e	 com	 um	 pragmatismo	 que	 não	 honra	 de	 modo	

algum	seu	caráter,	previam	a	hipótese	de	Curial	 sair	 vitorioso	e	glorificado	em	tudo,	

até	 mesmo,	 talvez,	 no	 amor	 de	 Guelfa,	 e,	 mesmo	 para	 essa	 hipótese	 extrema,	

desejavam	 estar	 preparados:	 “Por	 fim,	 caso	 nada	 disso	 ocorra,	 nós	 já	 somos	 tão	

amigos	 [de	 Curial]	 que	 valeremos	mais	 para	 ele.	 Assim,	 a	 nossa	 vinda	 não	 pode	 ser	

infrutuosa”.510	

	

O	capítulo	 II.96	é	concluído	pelo	autor	de	Curial	e	Guelfa	com	este	parágrafo	

singelo,	 que	 mostra	 bem	 os	 desassossegos	 e	 as	 aflições	 causadas	 pela	 inveja	 no	

espírito	atormentado	de	quem	a	ela	se	entrega:	

	

Assim,	eles	 foram	dormir,	 e	mesmo	que	não	 lhes	 tivessem	sido	 concedido	
dois	leitos	para	que	dormissem,	ou	estivessem	separados,	não	creio	que	eles	
conseguiriam	 dormir	 naquela	 noite,	 pois	 a	 inveja,	 da	 qual	 eles	 estavam	
plenos,	não	teria	consentido.	E	mais:	eu	creio	que	eles	não	descansaram	o	

																																																													
509		[E	si	per	ventura	és	lo	contrari,	ab	lo	matrimoni	que	tractarem	lo	apartarem	de	la	Güelfa;	e	com	lo	
matrimoni	 no	 .s	 fes,	 per	 ventura	 se	 trobaran	 altres	 maneres	 per	 les	 quals	 no	 .l	 caldrà	 tornar	 en	
Monferrat.]	(f.118)	
510		[cas	que	res	d´açò	no	sia,	ja	som	tant	sos	amichs,	que	valdrem	més	per	ell.	E	axí	nostra	venguda	no	
pot	ésser	infructuosa.]	(f.118)	
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suficiente,	 ainda	 maquinando	 de	 que	 maneira	 poderiam	 prejudicar	 a	
Curial.511	

	

	

2.8.	A	imprecação	à	Inveja	

	

No	capítulo	seguinte,	de	número	II.97,	o	autor	de	Curial	e	Guelfa	suspende	um	

pouco	o	estilo	narrativo	adotado	quase	uniformemente	ao	longo	de	toda	a	sua	obra,	

para	 formular	 uma	 veemente	 “Imprecação	 à	 Inveja”.	 São	 facilmente	 identificáveis,	

nesse	 capítulo,	 as	 referências	 psicológicas,	 artísticas,	 culturais	 e	 religiosas	

compartilhadas	no	tempo	e	no	espaço	em	que	vivia	–	referências	essas	que	já	foram	

largamente	expostas	no	capítulo	I	desta	tese.	Até	mesmo	os	conhecimentos	bíblicos	e	

teológicos	 do	 autor	 da	 novela	 são	 manifestados	 nessa	 imprecação	 dirigida	 à	

personificação	do	vício	capital	da	inveja.	

	

Dada	 a	 extrema	 importância	 desse	 capítulo	 para	 a	 avaliação	 do	 papel	

primordial	 que	 representa	 a	 inveja,	 segundo	 o	 enfoque	 da	 análise	 que	 estamos	 a	

empreender	de	Curial	e	Guelfa,	merece	ser	transcrito	na	íntegra	e	comentado	passo	a	

passo:	

	

Ah,	Inveja	mesquinha	e	desventurada!		
Ah,	velha,	falsa	e	sem	qualquer	bem!	512	

	

Comentário:	 A	 inveja	 é	 mesquinha,	 ou	 seja,	 é	 inimiga	 de	 toda	 forma	 de	

grandeza.	 Uma	 irreparável	mediocridade	 acompanha	 os	 invejosos;	 são	 incapazes	 de	

admirar	sincera	e	desinteressadamente,	e	por	isso	se	privam	das	ascensões	espirituais,	

morais	e	culturais	que	estão	ao	alcance	dos	espíritos	humildes,	os	quais,	 justamente	

por	 não	 invejarem	 os	 superiores,	 sabem	 admirar,	 transcender	 e	 superar	 as	 próprias	

deficiências	e	se	beneficiam,	indiretamente,	das	superioridades	alheias.			

	

																																																													
511		[Meterense	a	dormir,	e,	sinó	que	.ls	donaren	dos	lits	en	què	dormissen,	e	estigueren	apartats,	no	.m	
pens	que	aquella	nit	haguessen	dormit	en	alguna	manera,	car	la	enveja,	de	la	qual	ells	eren	plens,	no	.ls	
ho	 haguera	 consentit,	 ne	 .m	 pens	 encara	 que	 reposassen	 molt,	 pensant	 en	 quina	 manera	 li	 porien	
noure.]	(f.118)	
512		[A,	mesquina	e	desaventurada	Enveja!	A,	vella,	falsa	e	sens	algun	bé!]	(f.118)		
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A	inveja	é,	também,	desventurada,	infeliz,	desgraçada!	A	infelicidade	profunda	

e	a	frustração	mais	completa	são	características	indissociáveis	do	invejoso!	

	

A	 inveja	é,	 ademais,	muito	velha:	ela	 se	manifestou	desde	o	 início	do	gênero	

humano	e	já	existia	até	mesmo	antes	de	ele	ser	criado.	É	falsa	e	“sem	qualquer	bem”,	

ou	 seja,	 é	 integralmente	 má.	 Nada	 há	 de	 aproveitável	 ou	 de	 deleitável	 na	 inveja,	

somente	aflições,	tormentos	e	dores	ela	produz	no	espírito	de	quem	se	entrega	a	ela.	

Todos	os	outros	 vícios	e	pecados	proporcionam	alguma	espécie	de	 compensação	ou	

prazer,	mas	a	inveja	somente	aflige	e	atormenta.	

	

Como	ousas	 vir	 até	 aqui,	 com	o	 rosto	macilento,	 totalmente	enrugado,	 os	
olhos	 lacrimosos	 e	 a	 cabeça	 trêmula,	 a	meter-se	 até	 os	 ossos	 desses	 dois	
velhos!	513	

	

Comentário:	A	frase	é	curta,	mas	de	um	realismo	impressionante.	Dir-se-ia	que	

quem	 a	 escreveu	 tinha	 diante	 dos	 olhos,	 ou	 pelo	menos	 conservava	 na	memória	 a	

figura	 da	 inveja	 pintada	 por	 Giotto	 na	 Capella	 Scrovegni,	 de	 Pádua,	 já	 descrita	 e	

comentada	 no	 capítulo	 II	 desta	 tese!	 A	 expressão	 “meter-se	 até	 os	 ossos”	 parece	

remeter	 à	 metáfora	 do	 texto	 bíblico	 “a	 inveja	 é	 a	 cárie	 dos	 ossos”	 (Pr	 14,30),	

igualmente	comentada	no	mesmo	capítulo.	

	 	

E	 o	 que	 te	 fez	 aquele	 valente	 cavaleiro,	 ou	qual	 a	 razão	para	maltratá-lo?	
Vejamos	 que	 proveito	 tu	 tens	 com	 esta	 tua	 danada	 e	 horrível	 condição!	
Como	 podes	 pensar	 que,	 ainda	 que	 Curial	 caia	 do	 estado	 no	 qual	 se	
encontra,	 tu	 melhorarias	 um	 dedo,	 já	 que	 suas	 virtudes	 não	 seriam	
transportadas	para	ti,	nem	tu	lhe	sucederias	nos	bens	ou	nas	vitórias?	514	

	

Comentário:	A	inveja	é	gratuita	e	arbitrária,	pois	se	volta	contra	uma	pessoa	–	

no	caso,	Curial	–	que	de	modo	algum	prejudicou	ou	fez	mal	aos	que	o	invejam.	E	estes	

nada	lucram	com	a	inveja,	pois	ainda	que	conseguissem	fazer	ao	invejado	todo	o	mal	

																																																													
513		[¿Com	véns,	ab	la	cara	magra,	tota	rugada,	los	ulls	lagrimosos	e	lo	cap	tremolós,	a	metre´t	dins	los	
ossos	d´aquests	dos	vells?]	(f.118-118v)	
514		[¿E	què	t´ha	fet	aquell	valent	cavaller,	o	quina	rahó	has	de	maltractar-lo?	Vejam	quiny	profit	te	ve	
d´aquesta	tua	dampnada	e	avorrible	condició,	¿Com	no	penses	que	encara	que	Curial	caygués	de	l´estat	
en	que	és,	 tu,	no	 te´n	milloraries	de	una	agulla,	 car	 les	 virtuts	 sues	no	 .s	mudarien	en	 tu,	ne	 li	 series	
succesora	en	los	bens	ne	en	les	victòries?]	(f.118v)	
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que	lhe	desejam,	isso	de	nada	lhes	aproveita,	já	que	não	adquiririam	suas	qualidades	

nem	lhe	herdariam	os	bens	e	as	honras.	

	

Se	 somente	 invejasses	 as	 coisas	 pertinentes	 a	 ti	 e,	 perdendo-as	 outro,	
tivesses	a	certeza	de	poder	 tê-las,	embora	 já	 fosse	um	grande	pecado	 isso	
não	seria	tão	abominável,	mas	ter	inveja	e	devorar	tuas	entranhas	por	uma	
coisa	que	tu	de	maneira	alguma	podes	ter	é	um	trabalho	sem	proveito,	pois	
Guelfa,	perdendo	Curial,	não	te	acolherá	em	seu	lugar,	nem	te	dará	o	que	a	
ele	dá,	pelo	contrário,	 talvez	se	retraia	em	menor	estado,	de	modo	que	te	
expulsará	 de	 sua	 casa,	 por	 não	 ter	 mais	 a	 necessidade	 de	 muitos	
servidores.515	

	

Comentário:	A	mesma	ideia	 já	formulada	no	trecho	anterior	da	 Imprecação	é,	

aqui,	mais	desenvolvida	e	aplicada	nos	pormenores.	Já	seria	um	grande	pecado	invejar	

coisas	possíveis	de	alcançar	e	que	certamente	seriam	alcançadas	com	a	ruína	do	outro,	

mas	 muito	 mais	 abominável	 e	 contrário	 à	 sabedoria	 é	 invejar	 algo	 que	 a	 sã	 razão	

mostra	 ser	 impossível	 de	 alcançar.	 No	 caso	 concreto,	 por	 que	 deixar-se	 devorar	 as	

entranhas	pela	inveja,	apenas	para	Guelfa	não	casar	com	Curial,	se	é	evidente	que	não	

se	 casará	 com	 nenhum	 dos	 dois	 invejosos,	 e	 estes,	 ademais,	 ainda	 poderão	 sair	

prejudicados	com	uma	eventual	mudança	do	teor	de	vida,	da	duquesa	viúva	de	Milão?	

É	de	se	notar	a	referência	à	 inveja	como	sendo	“um	grande	pecado”.	Essa	referência	

tem	nítida	inspiração	religiosa,	que	se	tornará	ainda	mais	clara	e	explícita	na	sequência	

da	imprecação.		

	

Oh,	quão	mesquinha	e	prisioneira	é	a	tua	condição,	que	não	aproveita	nem	
a	 ti	nem	a	outro,	e	sempre	se	esforça	em	vão!	Dizes	que	te	alegras	e	 tens	
prazer	 em	 ter-lhe	 danado?	Não	 podes	 pensar	 que	 talvez	 seja	mais	 odioso	
seu	sucessor,	de	modo	que	tu	não	te	cures	dessa	horrível	doença,	mas,	pelo	
contrário,	vás	de	mal	a	pior?516	

	

																																																													
515		[Si	solament	envejaves	les	coses	pertinents	a	tu,	e	que,	perdent-les	l´altre,	tu	les	poguesses	haver,	e	
d´açò	fosses	certa,	no	obstant	que	és	gran	pecat,	no	seria	tan	abhominable;	mes	haver	enveja	e	menjar-
te	les	entràmenes	per	cosa	que	tu	no	pories	haver	en	un	partit	ne	en	altre,	és	treball	sens	profit,	car	la	
Güelfa,	perdent	Curial,	no	acolliria	tu	en	loch	d´aquell,	ne	donaria	a	tu	ço	que	a	ell	dóna,	ans	per	ventura	
se	 retrauria	 en	menor	 estat,	 en	manera	 que	 .t	 foragitaria	 de	 la	 sua	 casa,	 no	 havent	mester	 tan	 gran	
nombre	de	servidors.]	(f.118v)	
516	[O,	bé	és	mesquina	e	cativa	condició	la	tua,	que	no	aprofites	a	tu,	ne	a	altre,	e	tots	temps	treballes	
sens	profit!		¿Dius	que	t´alegras	e	has	plaer	en	haver	nogut	a	aquell?	¿No	pots	pensar	que	per	ventura	
serà	pus	odiós	a	tu	son	successor,	en	manera	que	tu	no	guarescas	d´aquexa	avorrible	malaltia,	ans	tots	
temps	de	mal	en	pijor	vages?]	(f.118v)	
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Comentário:	 Vãos	 são	 os	 sofrimentos	 que	 a	 si	 mesmo	 se	 inflige	 o	 invejoso!	

Falsos	e	ilusórios	são	o	prazer	e	o	contentamento	que	sente	ao	fazer	mal	ao	invejado!		

	

Responde-me:	que	bem	fez	expulsar	os	anjos	do	Céu,	 fez	pecar	o	primeiro	
pai,	 e	 tantos	 outros	 grandes	 males	 que	 por	 tua	 culpa	 ocorreram?	
Certamente	 não	 o	 reconheceram	 bem	 os	 judeus	 quando	 acusaram	 o	
Salvador:	vê	o	que	eles	ganharam	contigo.517		

	

Comentário:	Até	o	tópico	anterior	da	Imprecação,	era	quase	exclusivamente	de	

cunho	psicológico	e	baseada	no	senso	comum	a	sua	inspiração;	já	neste	curto	e	denso	

tópico,	é	na	Revelação	e	na	experiência	histórica	que	o	autor	de	Curial	e	Guelfa	busca	

apoio,	 para	 mostrar	 que	 nenhum	 bem	 pode	 produzir	 por	 si	 mesma	 a	 inveja.	

Teologicamente,	está	corretíssimo:	

1)	 Foi	 por	 invejar	 a	 Deus	 que	 o	 orgulhoso	 Lúcifer	 se	 revoltou,	 arrastando	

consigo	 grande	 número	 de	 anjos	 transformados	 em	 demônios.	 É	 o	 que	 se	 lê	 na	

Escritura:	“Como	caíste	do	céu,	ó	astro	brilhante,	que	ao	nascer	do	dia	tanto	brilhavas?	

Como	caíste	por	 terra,	 tu	que	 ferias	as	nações,	que	dizias	no	teu	coração:	Subirei	ao	

céu,	estabelecerei	o	meu	trono	acima	dos	astros	de	Deus,	sentar-me-ei	sobre	o	monte	

da	 aliança,	 situado	 aos	 lados	 do	 aquilão.	 Sobrepujarei	 a	 altura	 das	 nuvens,	 serei	

semelhante	ao	Altíssimo.	E,	contudo,	foste	precipitado	no	inferno,	até	o	mais	profundo	

dos	abismos”	(Is	14,	12-15).	

2)	Foi	por	 inveja	de	Adão	e	Eva,	elevados	por	Deus	à	ordem	sobrenatural	que	

irremediavelmente	perdera,	que	o	demônio	 influenciou	Eva	e	 levou	Adão	ao	Pecado	

Original.	 Isso	 está	muito	 claramente	 afirmado	 no	 Livro	 da	 Sabedoria:	 “Deus	 criou	 o	

homem	 imortal,	 e	 o	 fez	 à	 sua	 imagem	 e	 semelhança.	Mas,	 por	 inveja	 do	 demônio,	

entrou	no	mundo	a	morte;	e	experimentam-na	os	que	são	do	partido	dele”	(Sb	2,23-

25).	O	modo	como	a	serpente	tentou	Eva,	de	acordo	com	o	Gênesis,	foi	precisamente	

despertando	nela	um	sentimento	de	inveja	em	relação	a	Deus,	pois	lhe	assegurou	que,	

se	comesse	do	fruto	proibido,	ela	e	Adão	seriam	“como	deuses”	(“eritis	sicut	dii”	–	Gn	

3,5).		

																																																													
517		[Respon	me:	¿quiny	bé	se	seguí	a	tu	en	fer	lançar	los	àngels	del	cel,	en	fer	pecar	lo	primer	pare,	e	
tants	altres	e	tan	grans	mals	com	per	causa	tua	se	són	seguits?	Certes	no	.t	conegueren	bé	los	jueus	en	
la	acusació	del	Salvador;	vegen	ausades	ço	que	han	guanyat	ab	tu]	(f.118v)	
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3)	Foi	igualmente	um	sentimento	de	inveja	que,	já	no	início	da	história	humana	

nesta	terra,	esteve	na	raiz	do	primeiro	crime	de	morte,	quando	Caim	matou	seu	irmão	

Abel,	como	fica	muito	claro	no	relato	circunstanciado	do	episódio,	constante	do	Livro	

do	Gênesis	 (4,	1-16).	Depois	desse	primeiro	crime	de	morte,	 causado	pela	 inveja,	ao	

longo	de	toda	a	História,	“tantos	outros	males	por	tua	culpa	ocorreram”.		

4)	A	inveja	foi	ainda	o	móvel	que	levou	os	Príncipes	dos	Sacerdotes	israelitas	a	

acusarem	 Jesus	 Cristo	 diante	 do	 tribunal	 de	 Pôncio	 Pilatos,	 fato	 que	 não	 passou	

despercebido	 ao	 próprio	 governador	 romano,	 que	 ainda	 tentou	 salvar	 Jesus	 Cristo	

propondo	sua	soltura	(como	era	costume	ser	feito	com	um	prisioneiro,	por	ocasião	da	

solenidade	da	Páscoa),	“porque	sabia	que	o	haviam	entregado	por	inveja”	(Mt	27,	18).	

Sem	 embargo	 da	 inspiração	 humanística	 que	 informa	 toda	 a	 novela	 Curial	 e	

Guelfa,	 essa	passagem	deixa	muito	 claros	os	 referenciais	 culturais	 cristãos	que	 tinha	

seu	 autor	 ao	 tratar	 da	 inveja.	 Embora	 a	 tenha	 personificado,	 no	 Livro	 Teceiro,	 à	

maneira	de	divindade	mitológica,	é	bem	cristã	a	noção	que	dela	parecia	ter.	

	

Se	todos	te	conhecessem	tão	bem	quanto	eu,	tu	não	encontrarias	pousada	
onde	 quer	 que	 fosses.	 Deixa,	 falsa	 e	 má,	 que	 cada	 um	 se	 dedique	 à	 sua	
escolha;	afasta-te	dos	homens,	pois	teus	modos	caninos	são	odiosos	a	Deus	
e	às	gentes.518	

	

Comentário:	Concluindo	a	Imprecação	à	Inveja,	o	autor	manifesta	o	desejo	de	

para	sempre	expulsá-la	do	convívio	humano,	já	que	ela	é	odiosa	a	Deus	e	aos	homens;	

que	 ela	 deixe	 os	 homens	 em	 paz,	 cada	 qual	 por	 si,	 de	 acordo	 com	 suas	 próprias	

condições	e	 livres	escolhas	 (“Lexa	treballar	cascú	en	sa	elecció”),	sem	que	uns	sejam	

impelidos	a	invejar	outros.	

	

2.9.		Prosseguem	os	preparativos	para	o	combate	

	

No	 capítulo	 seguinte,	 de	 número	 98,	 a	 novela	 retoma	 o	 estilo	 narrativo	 e	

continua	 a	 relatar	 os	 acontecimentos	 que	 se	 passaram	 na	 residência	 parisiense	 de	

Curial,	no	dia	seguinte	ao	da	chegada	dos	seus	dois	invejosos	e	dissimulados	inimigos.	

																																																													
518	 	 [e	si	 totes	 les	gents	 te	coneguessen	 tan	bé	com	yo,	no	 trobaries	posada	enloch	on	anasses.	Lexa,	
falsa	e	mala,	treballar	cascú	en	sa	elecció,	e	parteix-te	dels	hòmens,	car	la	tua	canina	manera	és	a	Déu	e	
a	les	gents	odiosa.]	(f.118v)	
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Depois	de	uma	noite	agitada	e	mal	dormida,	embalada	nas	aflições	e	angústias	

de	suas	consciências	pouco	limpas,	logo	cedo	os	dois	se	apressaram	a	visitar	Curial	nos	

seus	aposentos,	como	era	costume	se	fazer	com	os	grandes	personagens.	Fizeram-no	

“para	 mostrar-se	 aos	 outros	 o	 que	 não	 eram”,519	 ou	 seja,	 com	 a	 intenção	 de	

falsamente	mostrar	amizade	e	interesse	pelo	anfitrião.	

	

Curial,	amavelmente	lhes	perguntou	se	tinham	conseguido	repousar	bem,	e	um	

dos	 anciãos,	 com	 mendacidade,	 respondeu	 que	 não	 tinha	 conseguido	 dormir	 bem	

devido	à	preocupação	com	o	combate	que	Curial	travaria	com	o	Javali.	E	acrescentou,	

ainda	mais	falsamente:	“rogo	a	Deus	que	vos	traga	honra.	Caso	a	vitória	estivesse	em	

minhas	mãos,	certamente	vós	a	teríeis	sem	pedi-la”.520	

	

Na	sua	resposta,	Curial	foi	de	requintada	amabilidade:		

	

–	Muito	obrigado.	(...)	Eu	espero	isso	e	mais	de	vós.	Contudo,	rogo-vos	que	
não	deixeis	de	dormir	por	este	caso,	pois	é	prejudicial	a	vós,	de	nada	vale	a	
mim,	e	não	é	de	bom-senso	perder	 inutilmente	o	 tempo.	Procurai	o	vosso	
prazer	 que,	 pela	 minha	 fé,	 assim	 faço	 eu,	 pois,	 nas	 batalhas,	 não	 penso	
muito,	e	por	duas	 razões:	a	primeira,	porque	 fui	 requerido	e	não	devo	me	
esforçar	muito	para	me	defender,	já	que	não	devo	conquistar	o	outro,	mas,	
pelo	contrário,	se	ele	não	me	conquista,	é	derrotado,	e	por	isso	é	o	trabalho	
dele	 que	 é	 duplo;	 a	 segunda,	 porque	 tenho	 Deus	 do	meu	 lado.	 Por	 estas	
duas	 razões,	 e	 como	 Deus	 é	 imparcial,	 embora	 eu	 sempre	 O	 invoque	 em	
minha	ajuda,	 tenho	alguma	 segurança	na	 vitória,	 na	qual	o	 Javali	 não	 tem	
nem	pode	 ter	 nesse	momento.	 Assim,	 dai-vos	 prazer,	 pois	 este	 feito	 deve	
ser	realizado	por	estas	mãos,	não	pelo	vosso	pensamento.521	

	

Nessa	 resposta	 que	 deu	 ao	 hóspede,	 Curial	 mostrou-se,	 mostrou-se	

interiormente	equilibrado,	 sereno	e	 autocontrolado,	 possuidor	 sereno	da	 sophrosine	

																																																													
519		[per	mostrar-se	ésser	altres	que	no	éran]	(f.119)	
520		[prech	Déu	que	us	en	traga	ab	honor.	Certes,	si	la	victòria	estigués	en	la	mia	mà,	vós	la	auríets	sens	
demanar.]	(f.119)	
521		[—	Moltes	gràcies	—	dix	Curial	—.	Axò	e	més	esper	yo	de	vós.	Emperò,	prech-vos	que	no	perdats	lo	
dormir	per	aquest	cas,	car	nou	a	vós	e	a	mi	no	té	profit,	e	no	és	seny	despendre	 lo	 temps	vanament.	
Donats-vos	plaer,	que,	en	ma	fe,	axí	 faç	yo,	e	en	 la	batalla	no	pens	molt,	per	dues	rahons:	 la	primera,	
que	yo	són	request	e	no	he	a	treballar	sinó	en	defendre´m	solament,	car	yo	no	he	a	conquistar	l´altre,	
ans,	si	ell	no	.m	conquista,	roman	vençut,	e	axí	és	a	ell	doble	treball	més	que	a	mi:	la	segona,	que	tench	
Déus	per	ma	part.	E	per	aquestes	dues	rahons,	estant-se´n	Déus	cominal,	no	obstant	que	tots	temps	lo	
invoque	en	 ajuda	mia,	 tench	 alguna	 seguretat	 de	 la	 victòria,	 la	 qual	 lo	 Sanglier	 no	ha	ne	pot	 haver	 a	
present.	E	axí,	donats-vos	plaer,	que	aquest	fet	aquestes	mans	l´an	a	fer,	e	no	vostre	pensament.]	(f.119)	
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aristotélica	 que	 parecia	 ter	 sempre	 como	 ideal	 constante	 em	 sua	 conduta,	 sem	

embargo	de	algumas	vezes	a	perder	em	momentos	de	cólera.	

	

Continuaram	os	preparativos	para	o	grande	combate.	De	acordo	com	as	praxes,	

o	rei,	que	atuaria	como	juiz,	examinou	previamente	e	com	cuidado	as	armas	ofensivas	

e	defensivas	que	ambos	os	contendores	usariam.	Com	amabilidade,	tranquilizou	Curial	

e	 Aznar	 sobre	 sua	 inteira	 imparcialidade,	 mesmo	 sendo	 seus	 súditos	 os	 dois	

adversários	que	enfrentariam:	

	

–	Curial,	por	 serdes	estrangeiro,	não	penseis	que	estais	 com	 falta	de	 favor	
que	os	outros	 têm,	nem	de	dito,	nem	de	 feito,	uma	ponta	de	 favor	ou	de	
honra	a	mais	do	que	 lhes	pertence,	pois	eu	pretendo	reger	este	 feito	com	
tanta	 igualdade	 quanto	 possa.	 Assim,	 não	 duvideis	 de	 nada.	 Do	 mesmo	
modo,	 caso	 falte	 algo	 de	 que	 necessiteis,	 dizei-o	 e	 eu	 vos	 atenderei,	 caso	
esteja	em	meu	poder.522	

	

A	resposta	de	Curial	foi	extremamente	elegante	e	respeitosa:		

	

–	Monsenhor,	eu	nunca	pensei,	nem	pretendo	pensar	que	vossa	excelência	
se	deixe	governar	neste	feito	a	não	ser	na	maneira	que	haveis	dito.	Vós	sois	
um	 grande	 rei	 e	 um	 valente	 cavaleiro,	 e	 eu	 estou	 certo	 de	 que	 dareis	 tal	
conta	de	tudo	que	ninguém	no	mundo	poderá	vos	repreender.	523	

	

Igualmente	a	Aznar	o	rei	perguntou	se	de	alguma	coisa	sentia	 falta.	De	modo	

faceto,	o	jovem	aragonês	respondeu	que	só	sentia	falta	de	sua	amada,	na	qual	pensava	

constantemente,	 a	ponto	de	nem	conseguir	 dormir	 à	noite,	 e	por	 isso	 rogava	ao	 rei	

que	 o	 pleito	 logo	 chegasse	 ao	 fim,	 para	 que	 não	 mais	 retardar	 o	 encontro	 com	 a	

aludida	 dama.	 À	 primeira	 vista,	 parecia	 tratar-se	 de	 um	 antigo	 amor	 do	 jovem	

cavaleiro,	 por	 alguma	 donzela	 de	 sua	 terra,	 mas,	 curiosamente,	 quando	 o	 rei	 lhe	

perguntou	se	a	tal	amada	era	bela	e	igualmente	lhe	queria	bem,	Aznar	respondeu	que	

no	 dia	 seguinte	 o	 rei	 a	 veria	 pessoalmente.	 Tratava-se,	 pois,	 de	 uma	 paixão	
																																																													

522	 	 [—	Curial,	per	ésser	strangers	vosaltres,	no	pensets	que	siats	freturosos	de	favor	ne	que	 los	altres	
hagen,	de	dit	ne	de	fet,	un	punt	de	honor	ne	favor	més	de	la	que	.ls	pertany,	car	yo	m´entench	a	regir	en	
aquest	fet	ab	tanta	egualtat	com	a	mi	sia	possible;	e	axí,	no	siats	dubtosos	de	res.	Semblantment,	si	cosa	
alguna	vos	fall	que	mester	hajats,	digats-ho,	que	yo	la	us	faré	donar,	si	serà	en	mon	poder.]	(f.119v)	–	
Note-se	 a	 expressão	 catalã	 “punt	 de	 honor”,	 correspondente	 à	 francesa	 “point	 d´honneur”	 e	 que	 no	
português	antigo	se	transmutou	em	pundonor.	
523		[—	Mossenyor,	yo	nulls	temps	pensí	ni	entench	a	pensar	que	vostra	excel.lència	se	deja	governar	en	
aquest	fet	sinó	en	la	manera	que	havets	dita.	Gran	rey	sóts	e	valent	cavaller,	e	són	cert	que	donarets	tal	
compte	de	vós	que	hom	del	món	no	us	porà	rependre.	]	(f.119v)	



322	
	

recentíssima,	 nascida	 ali	mesmo	 naquele	 contexto	 de	 preparativos	 para	 o	 combate.	

Mais	 tarde,	 tornar-se-ia	 clara	 a	 identidade	 da	 tal	 amada:	 Aznar	 se	 apaixonara	 nada	

mais	nada	menos	que	pela	irmã	de	seu	adversário	Guilherme	de	la	Tor!	

	

Aznar	era	forte	e	bem	constituído,	fisicamente	se	avantajava	muito	a	Guilherme	

de	 la	Tor,	que	a	novela	apresenta	 como	“um	pouco	 franzino	 [de	poques	 carns],	não	

muito	 forte,	mas	 tão	 sagaz	e	 corajoso	 como	um	 leão,	 e	 tão	 violento	que	 seus	 feitos	

eram	diabólicos”.524	E	acrescenta	 logo	a	seguir	que	“era	muito	hábil	e	exercitado	em	

todos	os	feitos	de	armas	próprios	de	um	cavaleiro”.525		

	

No	 dia	 da	 batalha,	 pouco	 antes	 de	 esta	 ter	 início,	 Curial	 recebeu	 uma	 visita	

inesperada:	 era	 Festa,	 que	 chegava	 de	Montferrat,	 enviada	 por	 Guelfa,	 aflita	 com	 a	

perspectiva	 do	 combate	 e	 quase	 em	 choro.	 Curial	 acolheu-a	 com	 grande	

contentamento,	 tranquilizou-a	 e	 a	 enviou	 à	 rainha,	 que	 por	 certo	muito	 também	 se	

alegraria	com	sua	presença.	

	

Era	imensa	a	multidão	reunida	para	assistir	ao	combate,	desde	o	rei	e	sua	corte	

até	pessoas	simples,	e	não	apenas	de	Paris,	mas	proveniente	de	muitas	localidades.	De	

modo	enfático	e	hiperbólico,	diz	o	texto	da	novela:	

	

Não	 sei	 como	 nem	 de	 que	 maneira	 eu	 possa	 nomear	 a	 quantidade	 de	
senhores	 que	 vieram	 dos	 lugares	 mais	 distantes,	 bem	 como	 a	 grande	
multidão	de	cavaleiros	e	grandes	barões.	Creio	que	semelhante	assembleia	
nunca	 se	 reuniu	 para	 tal	 situação,	 pois	 aquele	 feito	 esvaziou	 as	 grandes	
cidades,	 sequestrou	 as	 gentes	 das	 vilas	 e	 deixou	 os	 castelos	 sem	
guardiães.526	

	

De	 acordo	 com	os	 costumes,	 procedeu-se	 às	 cerimônias	 habituais.	Os	 quatro	

combatentes	entraram	no	campo,	que	era	de	bom	tamanho,	saudaram	o	rei,	a	rainha	

e	as	demais	pessoas	gradas	que	estavam	no	palanque	real.	Foi	feita,	ainda	de	acordo	

																																																													
524	 	 [de	poques	 carns,	e	no	molt	 forts,	emperò	 tan	viu	e	 tan	ardit	 com	un	 leó,	e	 tan	ultrajós,	que	era	
diables	son	fet]	(f.120)	
525		[axí	mateix	ere	molt	destre	e	molt	exercitat	en	tots	fets	d´armes	que	a	cavaller	se	pertanyien.]	(f.120)	
526		[e	no	.m	sé	com	ne	en	quina	manera	yo	nomèn	lo	nombre	de	les	senyores	qui	de	parts	molt	lontanes	
vengueren,	e	la	gran	multitut	de	cavallers	e	grans	barons.	Yo	no	crech	que	semblant	semblea	fos	jamés	
per	 tal	 cas,	 car	 aquest	 fet	 despullà	 les	 grans	 ciutats,	 robà	 les	 viles	 de	 gents,	 e	 los	 castells	 lexà	 sens	
guardians.	]	(f.120v)	
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com	o	costume,	uma	última	proposta	de	concórdia	e	paz	aos	combatentes;	se	todos	a	

aceitassem,	não	haveria	luta.	Mas	o	Javali,	o	primeiro	ao	qual	o	mensageiro	real	dirigiu	

a	 proposta,	 “espumou	 de	 raiva	 e	 disse	 que	 não	 lhes	 podia	 conceder	 a	 paz,	 mas	 a	

morte”.527	A	realização	do	combate	era	inevitável,	pois.	A	seguir,	juraram	todos,	sobre	

a	 Cruz	 e	 os	 Santos	 Evangelhos,	 “que	 não	 tinham	 consigo	 conjuras	 nem	 outros	

argumentos	ou	adjutórios,	somente	as	armas”.528	

	

Ocorreu	então,	enquanto	 se	 realizavam	essas	 cerimônias,	um	 fato	de	alcance	

simbólico	 que,	 também	 do	 ponto	 de	 vista	 ideológico,	 tinha	 expressiva	 importância,	

porque	 mostrava	 bem	 o	 entrechoque	 de	 duas	 mentalidades,	 a	 espiritual	 e	 a	 laica,	

muito	 característico	 de	 uma	 época	 de	 transição	 entre	 o	 Medievo	 e	 os	 tempos	

modernos.529	Irrompeu	na	praça	“um	frade	menor,	que	diziam	ser	um	homem	de	vida	

muito	santa	e	que	pertencia	à	casa	 real	da	França”,	 530	e	 increpou	com	severidade	o	

rei:	

	

–	Por	acaso	és	 infiel?	O	que	fazes?	Por	que	te	constituis	 inimigo	de	Deus	e	
atentas	 contra	 a	 Sua	 lei,	 que	 proíbe	 estas	 loucuras?	 Dizei,	 senhor,	 estes	
cavaleiros	combatem	contra	mouros	para	manter	a	lei	de	Cristo	ou	desejam	
matar	a	Herodes?	O	que	é	isso?	531	

	

O	religioso	lembrava	que	duelos	de	morte,	como	o	que	ali	estava	a	ponto	de	se	

realizar,	 eram	 severamente	 condenados	 pela	 moral	 eclesiástica.532	 A	 reação	 do	

																																																													
527		[spumà	e	dix	que	no	.ls	podia	donar	pau,	sinó	la	mort.]	(f.121)	
528		[que	no	tenien	conjurs	ne	altres	arguments	o	adjutoris	alguns,	sinó	solament	les	armes	desús	dites.]	
(f.121)	
529	Referimo-nos	à	época	em	que	Curial	e	Guelfa	foi	escrito,	em	meados	do	século	XV,	mais	do	que	ao	
tempo	histórico	em	que	se	desenrolava	a	trama	da	novela.	Sobre	o	caráter	de	transição	do	século	XV,	
ver	capítulo	III	desta	tese.		
530		[un	frare	menor,	lo	qual	dien	que	era	home	de	molt	santa	vida	e	de	la	casa	real	de	França]	(f.121)	
531		[—Est	infel	o	què	és	ço	que	fas?		Per	què	.t	constitueix	enemich	de	Déu,	venint	contra	la	sua	ley,	la	
qual	prohibeix	aquestes	follies?	Digues,	senyor:	aquests	cavallers	combaten	contra	moros,	per	mantenir	
la	ley	de	Christ,	o	volen	matar	Erodes,	són	enemich,	o	què	és	açò?]	(f.121)		
532	 Desde	 pelo	menos	 o	 Concílio	 realizado	 em	 Latrão	 no	 ano	 de	 1215,	 a	 Igreja	 tentava,	 sem	 sucesso,	
proscrever	os	torneios.	Em	1245,	o	Papa	Inocêncio	IV	novamente	os	proibiu	formalmente,	por	três	anos,	
em	 toda	 a	 Cristandade	 (cfr.	 LE	 GOFF,	 Jacques.	 São	 Luís	 –	 biografia,	 p.	 163).	 Do	 ponto	 de	 vista	 da	
liceidade,	a	tendência	dos	moralistas	é	assimilar	os	torneios,	em	que	são	realizados	combates	reais	nos	
quais	 os	 participantes	 podem	 morrer	 ou	 sofrer	 consideráveis	 danos	 físicos,	 aos	 duelos,	 sempre	
severamente	 condenados	 pela	 moral.	 Ver	 a	 respeito:	 ROBERTI,	 Francesco;	 PALAZZINI,	 Pietro	 (orgs.).	
Dizionario	 di	 Teologia	Morale.	 verbete	 “Duello”,	 p.	 481-482.	 Ver	 também	COSTA,	 Ricardo	da;	 ZIERER,	
Adriana.	 Os	 torneios	 medievais,	 Internet,	 http://www.ricardocosta.com/pub/torneios.htm	 –	 acesso	 a	
21/dez/2016.	 Mais	 do	 que	 uma	 espécie	 de	 esporte	 cavalheiresco,	 os	 torneios	 eram	 extremamente	
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ambiente	foi,	de	acordo	com	o	relato,	bastante	infensa	à	intervenção	do	franciscano,	

considerada	inadequada	e	inoportuna:	

	

Os	duques	e	 senhores	disseram	ao	 freire	que	 se	 calasse,	 pois	 aquele	 feito	
pertencia	a	cavaleiros,	não	a	freires.	Não	obstante	o	freire	incessantemente	
gritasse	cada	vez	mais	alto	e	não	quisesse	 se	calar,	 tão	 forte	 foi	o	barulho	
que	os	senhores	fizeram	que	ele	não	foi	ouvido,	pelo	contrário,	foi	expulso	
do	 lugar	 a	 empurrões	 por	 causa	 do	 estorvo	 que	 ocasionava	 pelo	 que	
desejava	 que	 fosse	 feito,	 pois,	 de	 outra	 maneira,	 ter-lhe-iam	 prestado	
muitas	honras,	como	àquele	que	muito	merece.533		

	

2.10.	Diante	do	rei	da	França,	

	o	enfrentamento	do	Javali	com	Curial	

	

Tem,	 então,	 início	 o	 combate.	 No	 momento	 de	 o	 Javali	 avançar,	 com	 sua	

acha,534	 contra	Curial,	 que	o	espera	 igualmente	armado.	Nesse	momento,	mais	uma	

vez	o	relato	factual	dos	acontecimentos	é	suspenso,	e	o	autor	da	novela	faz	uma	breve	

descrição	física	e	psicológica	do	Javali,	na	qual	explicitamente	o	apresenta	como	vítima	

da	inveja:	

	

Imensa	honra	 já	adquirira	o	 Javali	em	muitas	praças	nas	quais	 lutara	até	à	
morte,	e	das	quais	saíra	gloriosamente.	Por	muitos	lugares	do	mundo	a	sua	
cavalaria	 era	 tida	 em	 grande	 apreço,	 tanto	 que,	 de	 suas	 vitórias,	 muitos	
haviam	começado	a	escrever	livros	dourando	as	letras,	conforme	o	costume	
dos	 escritores,	 mesmo	 que	 talvez	 os	 atos	 fossem	 de	 prata.	 E	 se	 ao	 Javali	
fosse	 aceitável,	 mais	 ainda	 o	 seria	 à	 sua	 honra	 terrena,	 pois	 ela	 era	
anunciada	e	exaltada	pela	boca	de	reis,	de	duques	e	de	grandes	senhores,	e	
ele	não	precisava	submetê-la	a	exame	tantas	vezes	e	em	tantos	lugares.	Não	
obstante,	 ele	 não	 entendia	 que	 a	 Fortuna	 fosse	 algo	 importante,	 pois	
acreditava	que	 seus	valorosos	atos	deveriam	ser	atribuídos	 somente	à	 sua	
coragem	e	 força.	Não	 suspeitava	que	os	 cães	 invejosos,	 não	por	 seu	bem,	
mas	por	seus	feitos,	o	tivessem	tirado	da	selva,	estimulando-o	com	diversas	

																																																																																																																																																																																			
sangrentos	e,	pelo	menos	em	suas	origens,	se	aproximavam	muito	de	verdadeiras	guerras	privadas	(cfr.	
KAEUPER,	Richard	W.	Guerre,	 justice	et	ordre	public:	 La	France	et	 l´Angleterre	à	 la	 fin	du	Moyen	Âge.	
Paris:	Aubier,	1994,	p.	197-208).	
533	 	 [Los	 duchs	 e	 senyors	 digueren	 al	 frare	 que	 callàs,	 que	 aquest	 fet	 se	 pertanyia	 a	 cavallers	 e	 no	 a	
frares.	E,	no	obstant	que	.l	frare	tots	temps	cridàs	pus	fort	e	no	volgués	callar,	tant	fonch	lo	brogit	que	.ls	
senyors	 feren,	 que	 .l	 frare	 no	 fonch	 oÿt,	 ans	 a	 empentes	 lo	 gitaren	 d´aquell	 loch	 per	 lo	 destorb	 que	
donava	en	ço	que	volien	que	.s	fes;	car	en	altra	manera	li	hagueren	feta	molta	honor,	axí	com	a	aquell	
qui	la	merexia	molt	bé.	]	(f.121-f.121v)	
534	A	acha	era	uma	espécie	de	machado	com	duas	lâminas	curvas:	era	uma	arma	ofensiva	forte	e	pesada,	
e	ao	mesmo	tempo	muito	penetrante,	já	que	suas	lâminas	eram	bem	afiadas.	Destinava-se	a	ser	vibrada	
com	 toda	 a	 força	 do	 atacante	 contra	 a	 superfície	 da	 couraça	 ou	 cota	 de	malhas	 do	 opositor,	 com	 o	
objetivo	 de	 tentar	 rompê-las.	 Mesmo	 quando	 não	 as	 rompia,	 um	 golpe	 frontal	 de	 acha	 era	 sempre	
muito	danoso	a	quem	recebia	o	impacto.	
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formas	 de	 latidos	 e	muitas	mordidas	 e	 que,	 já	 dentro	 do	 parque,	 ele	 não	
podia	 sair	 dali	 a	 não	 ser	 vencendo	 e	 abatendo	 o	 sábio	 caçador	 que	 no	
portão	 o	 esperava.	 E	 assim	 eu	 o	 vi	 –	 e	 ainda	 parece	 que	 o	 vejo	 –	 com	 as	
costas	 e	 o	 pescoço	 eriçados,	 baixando	 a	 cabeça,	 rangendo	 os	 dentes,	
afiando	 uns	 contra	 os	 outros,	 e,	 babando,	 deixando-se	 ir	
descontroladamente	e	sem	qualquer	modo	contra	Curial.535	

	

O	 Javali	 é,	 pois,	 representado	 de	modo	 caricatural;	 destemperado,	 de	modo	

algum	 se	 caracterizava	 ele	 pelo	 equilíbrio	 interior	 aristotélico	 que	 Curial	 possuía	

habitualmente	 e	 só	 muito	 raramente	 perdia.	 O	 Javali	 é,	 ademais,	 cheio	 de	 filáucia,	

pretensioso	e	autossuficiente,	pois	atribui	a	seu	próprio	mérito	o	que	somente	devia	à	

Fortuna.	E	é,	também,	ingênuo,	pois	se	deixou	conduzir	habilmente	pelos	aduladores	

que	 o	 instrumentalizaram	 habilmente,	 servindo-se	 dele	 apenas	 para	 cumprir	 seus	

desígnios	de	“cães	invejosos”.		

	

Com	 uma	 psicologia	 dessas,	 era	 compreensível	 que	 o	 Javali	 avançasse	 sobre	

Curial	 exatamente	 como	 avançou,	 ou	 seja,	 com	 uma	 arremetida	 violenta	 e	

destemperada,	 a	 qual	 somente	 poderia	 ser	 vitoriosa	 se	 conseguisse	 abater	 o	

adversário	 rapidamente,	 mas	 dificilmente	 poderia	 ser	 mantida	 caso	 o	 combate	 se	

prolongasse.	

	

Curial,	 em	 sentido	 contrário,	 procedeu	 como	 “sábio	 caçador”,	 e	 “avançou	

contra	o	Javali	a	passos	fortes,	porém	suaves,	e	com	muita	temperança”.536	Eram	duas	

mentalidades	muito	diferentes,	às	quais	correspondiam	também	dois	estilos	diversos	

de	combater:	

																																																													
535		[Assats	e	molta	honor	havia	guanyada	lo	Sanglier	en	moltes	places	on	a	ultrança	se	era	trobat,	de	les	
quals	ere	exit	gloriosament;	e	per	moltes	partides	del	món	 la	sua	cavalleria	era	 tenguda	en	molt	gran	
preu,	 en	 tant	 que	 de	 les	 sues	 victòries	molts	 havien	 començat	 a	 scriure	 libres,	 daurant	 les	 letres,	 no	
obstant	que,	per	ventura,	los	actes	d´argent	fossen,	segons	que	és	costuma	dels	scriptors.	E	si	al	Sanglier	
fos	estat	acceptable,	bé	anava	la	sua	terrenal	honor,	car	era	pronunciada	e	magnificada	per	lengües	de	
reys,	duchs	e	grans	senyors,	e	no	la	devia	metre	tantes	voltes	e	en	tants	lochs	en	examen.	Mas	no	sentia	
ell	 que	 fortuna	 fos	 alguna	 cosa;	 solament	 creya	 que	 al	 seu	 ardiment	 e	 a	 la	 sua	 força	 devien	 ésser	
atribuïts	los	seus	valerosos	actes.	Ne	pensava	que	los	cans	envejosos,	no	per	bé	del	Sanglier,	mas	per	fer	
sos	fets,	 l´aguessen	tret	de	 la	selva,	stimulant-lo	ab	diverses	maneres	de	 ladrars	e	còpia	de	morsos,	e,	
mès	ja	dins	lo	parch,	del	qual	exir	no	podia	sinó	vencent	e	enderrocant	lo	savi	caçador	qui	al	portell	lo	
sperava.	E	axí	 .l	viu	–	e	encara	 .m	par	que	 .l	veja	–,	ab	 la	squena	e	coll	eriçats,	baxar	 lo	cap,	croxir	 les	
dens,	 afilant	 la	una	ab	 l´altre,	 e	 tot	bavejant	 se	 lexà	anar	prodigalment	e	 sens	manera	 contra	Curial.]	
(f.122-f.122v)		
536		[Curial	se	mogué	contra	lo	Sanglier,	ab	passos	fort	suaus	e	molta	temperància;	e	com	fonch	ajustat	
ab	ell,	donen-se	de	les	hatxes	molt	grans	ahurts]	(122v)	
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O	 Javali,	muito	mais	corajoso	que	sábio,	golpeava	e	 feria	com	muita	 força;	
Curial	se	defendia,	e	não	procurava	ferir	exceto	quando	tivesse	a	certeza	de	
ferir	 muito	 o	 seu	 inimigo.	 O	 Javali	 se	 esforçava	 tanto	 que	 mal	 se	 pode	
explicar	e,	de	diversas	maneiras	e	com	grande	esforço	tentava,	com	incrível	
coragem,	 avançar	 sobre	 Curial.	 Contudo,	 o	 grande	 esforço	 que	 fazia	 e	 a	
rudeza	 que	 encontrava	 do	 outro	 lado	 o	 estavam	 cansando,	 pois	 ele,	
desmedidamente	 e	 com	 todas	 as	 suas	 forças,	 tentava	 ferir	 Curial,	 que	 lhe	
impedia	 os	 golpes	 e	 imobilizava	 seus	 braços.	 Por	 outro	 lado,	 quando	
chegava	 a	 sua	 vez,	 Curial	 o	 feria	 tão	 forte	 que	 o	 Javali	 sentia-se	
sobrecarregado.	 E	 assim	 durou	 a	 batalha	 por	 um	 bom	 tempo,	 ambos	
jogando	suas	achas	como	bons	mestres	que	eram.537	

	

Curial	não	tinha	ainda	podido,	antes	desse	combate,	ver	o	Javali	em	luta,	mas	já	

lhe	tinha	estudado,	e	muito,	a	psicologia	e	o	modo	de	ser.	Assim	como	o	rejoneador	

hábil	estuda	a	primeira	 investida	do	touro	e	em	rápida	análise	descobre	seus	pontos	

fracos,	 do	 mesmo	 modo	 Curial	 procedeu	 com	 seu	 impetuoso	 antagonista.	 	 Poucos	

instantes	 de	 luta	 foram	 suficientes	 para	 decidir	 a	 estratégia	mais	 adequada	 naquele	

enfrentamento:	deveria	cansar	o	adversário	e,	ao	mesmo	tempo,	poupar	suas	próprias	

forças,	 para	 poder	 dispor	 plenamente	 delas	 nos	 momentos	 finais	 e	 decisivos	 do	

combate.		

	

Curial	 procedeu,	 ao	 tomar	 e	 manter	 essa	 decisão,	 como	 um	 guerreiro	

completo,	 que	 sabe	 aliar	 a	 fortaleza	 com	 a	 prudência.	 A	 velha	 dicotomia	 que	

frequentemente	se	faz	notar	em	homens	de	guerra,	entre	os	que	têm	valor	e	coragem,	

mas	pecam	por	 imprudência	ou	falta	de	esperteza,	e	os	prudentes	ou	ardilosos,	nem	

sempre	 igualmente	 corajosos	−	 tal	 dicotomia	nunca	esteve	presente	em	Curial,	 nem	

neste	nem	em	qualquer	outro	combate	que	travou.538		

	

																																																													
537	 	 [lo	Sanglier,	molt	pus	ardit	que	savi,	emprenia	e	feria	molt	 forts;	Curial	se	defenia,	e	no	curava	de	
ferir	sinó	en	cas	que	podia	molt	noure	a	són	enemich.	Lo	Sanglier	treballava	tant	que	no	és	en	dir,	e	ab	
diverses	maneres	e	terrible	treball	se	esforçava,	ab	incredible	ardiment,	venir	ai	desús	de	Curial.	Emperò	
lo	gran	 treball	que	menava,	e	 la	aspresa	que	 trobava	en	 l´altra	part,	 li	procuraven	cansament;	 car	ell,	
desmoderadament	e	ab	tota	la	sua	força,	se	esforçava	a	ferir,	e	Curial	li	empatxava	los	colps	parant-li	o	
torbant-lo	en	los	braços;	e,	d´altra	part,	com	veya	la	sua,	lo	feria	axí	forts	que	lo	Sanglier	se	tenia	molt	
per	carregat.	E	axí	durà	la	batalla	per	gran	stona,	que	abdosos	jugaven	de	les	hatxes	axí	com	aquells	qui	
eren	bons	maestres.]	(f.122v-f.123)	
538	Mais	 tarde,	 quando	 comandar	 como	 condestável	 as	 tropas	 do	 imperador	 contra	 os	 turcos,	 Curial	
demonstrará	 possuir	 equilíbrio	 perfeito	 entre	 coragem	 e	 prudência	 não	 somente	 como	 guerreiro	
individual,	mas	também	como	comandante	militar	com	milhares	de	homens	sob	suas	ordens.		



327	
	

De	modo	 diametralmente	 oposto	 lutou	Aznar,	 o	 companheiro	 de	 Curial,	mas	

também	 agiu	 com	 sabedoria	 e	 com	 não	 menor	 sucesso.	 Aznar	 era	 muito	 mais	

encorpado	e	mais	forte	do	que	seu	antagonista,	de	modo	que	investiu	com	segurança	

e	ímpeto.	

	

Guilherme	de	 la	Tor	 sabia	que	não	podia	competir	 com	Aznar	em	matéria	de	

força,	 de	 modo	 que	 tentou,	 sem	 conseguir,	 aplicar	 uma	 tática	 parecida	 com	 a	 que	

Curial	–	em	condições	bem	diversas	–	estava	a	aplicar	contra	o	 Javali.	Colocou-se	na	

defensiva,	 na	 esperança	 de	 “com	 astúcia	 e	 arte”539	 aproveitar	 um	 momento	 de	

descuido	 de	 Aznar	 para,	 então,	 vibrar	 um	 golpe	 certeiro.	Mas	 Aznar,	 a	 exemplo	 de	

Curial,	também	era	um	guerreiro	completo,	que	sabia	aliar	sua	imensa	força	com	uma	

astúcia	proporcional	à	força.	E	como	“de	pouco	vale	a	astúcia	contra	a	maior	astúcia	

mesclada	com	muita	força”,540	 logo	se	firmou	a	imensa	superioridade	de	Aznar	sobre	

Guilherme.	

	

Por	isso,	prosseguiu	a	arremeter	com	ímpeto	e	grande	violência,	mas	sem	dar	

golpes	mortais,	até	o	ponto	de	deixar	Guilherme	aturdido	e	quase	desfalecido.		

	

Registra	o	texto	da	novela	que	“ao	sentir	a	coisa	assim,	Aznar	se	deteve	e	não	

quis	mais	prosseguir.”	541	Como	fica	claro	pelo	desenrolar	da	novela,	o	jovem	cavaleiro	

aragonês	queria	vencer	definidamente	seu	adversário,	mas	não	queria	matá-lo,	já	que	

estava	apaixonado	por	sua	irmã...	Deixou-o	então	recompor-se	e	pensou	em	ajudar	a	

Curial,	 como	 o	 permitiam	 as	 regras	 do	 combate	 travado	 por	 duas	 duplas	 de	

antagonistas.	 Mas	 Curial	 já	 estava	 em	 nítida	 superioridade	 sobre	 o	 Javali	 e	 não	

precisava	de	ajuda:		

	

(...)	o	Javali	já	não	feria	Curial	tão	fortemente,	pois	Curial,	que	costumava	só	
se	defender,	era	agora	o	atacante,	e	o	Javali	procurava	a	sua	defesa.	Caso	o	
rei	tivesse	observado	bem,	veria	que	o	feito	já	poderia	ser	decidido,	pois	já	
havia	arrependidos	de	 terem	falado	 tanto.	O	 Javali	 foi	para	um	canto	para	
fugir	dos	golpes	de	Curial;	este	o	seguiu	e	o	combateu	com	muito	esforço.	

																																																													
539		[ab	giny	e	art]	(f.123)	
540		[l´enginy	val	poch	contra	major	enginy	mesclat	ab	força	gran]	(f.123)	
541		[La	qual	cosa	sentint	Aznar,	retench-se	en	si	e	no	.l	volgué	pus	seguir	en	aquell	cas]	(f.123v)	
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Por	 sua	 vez,	 o	 Javali	 demonstrava	 cansaço	 e	 falta	 de	 ar,	 e	mal	 sentia	 seu	
pulso.542	

	

Quanto	 mais	 o	 Javali	 dava	 sinais	 de	 esgotamento,	 tanto	 mais	 Curial,	 que	

sabiamente	poupara	suas	 forças,	 se	mostrava	em	plena	 forma	e	 redobrava	o	ataque	

com	ardor,	de	modo	que	estava	sempre	a	acossar	o	adversário	 incessantemente,	de	

todos	os	lados:		

	

O	Javali	cambaleava	e	recuava,	e	mal	podia	levantar	os	braços	para	defender	
os	golpes	de	acha	de	Curial,	pois	recebera	tais	e	tantos	que	já	não	conseguia	
ferir	e,	pouco	a	pouco,	retraindo-se,	se	aproximava	de	um	canto	do	campo	
para	ver	 se	ali	encontrava	alguma	solução.	Embora	 já	estivesse	quase	 fora	
da	 liça,	 retrocedeu	ainda	mais	e	 rapidamente	 se	alojou	ali,	mesmo	que	ao	
chegar	quase	tenha	caído	de	costas	–	e	certamente	teria	sido	 lançado	fora	
se	não	fosse	a	paliçada	a	ampará-lo.543	

	

Aznar	 retornou,	 então,	 ao	 seu	 adversário,	 que	 se	 recompusera	 um	 pouco	 e	

parecia	decidido	a	retomar	o	combate,	já	que,	“embora	estivesse	fraco	e	cansado”,544	

se	precipitou	contra	o	aragonês	 “como	um	cão	 raivoso	desejando	morrer”.545	Aznar,	

porém,	vibrou	alguns	golpes	mais	sobre	Guilherme	e	depois,	sem	nenhuma	dificuldade	

o	 agarrou	 e	 lançou	 por	 terra.	 E	 ali	 ficou	 Guilherme,	 estendido	 no	 solo,	 quase	 sem	

poder	 respirar.	Nessa	altura,	mais	uma	vez	Aznar	 teria	podido	matar	 seu	adversário,	

mas	 não	 era	 essa	 sua	 intenção.	 Indagou	 se	 Guilherme	 aceitava	 de	 se	 render,	 ou	 se	

queria	 prosseguir	 a	 luta.	 Guilherme	 respondeu	 que	 continuaria	 a	 lutar,	 mas	 não	 se	

mexeu,	pois	 já	estava	sem	forças	para	sequer	se	erguer.	Aznar	ainda	 insistiu:	“–	Não	

vês	 que	 eu	 posso	 te	 matar?”.546	 Na	 resposta,	 Guilherme	 reconheceu	 a	 vitória	 do	

adversário,	mas	recalcitrou	na	recusa	de	uma	rendição	formal:	“–	Faz	o	que	podes	que	

																																																													
542		[lo	Sanglier	ja	no	feria	axí	fort	com	Curial,	car	Curial,	qui	solia	ésser	defenedor,	era	ja	requiridor,	e	lo	
Sanglier	cercava	defensions.	E	si	al	rey	fos	estat	vist,	bé	stava	lo	fet	per	toldre	la	qüestió,	car	ja	n´i	havia	
de	penedits	perquè	tant	havien	parlat.	Lo	Sanglier	fa	loch	e	s´aparta	dels	colps	de	Curial;	l´altre	.l	segueix	
e	.l	combat	ab	gran	esforç;	lo	Sanglier	cansa	e	fall-li	alè,	en	tant	que	ja	no	podia	repolsar]	(f.123v)	
543		[Lo	Sanglier	rodava	e	tornava	atràs,	e	anvides	podia	alçar	los	braços	per	parar	la	hatxa,	car	los	colps	
que	havia	 reebuts	eren	 tals	e	 tants	que	 ja	no	podia	 ferir,	 e,	poch	a	poch	 retraent-se,	 s´acostava	a	un	
angle	del	 camp,	per	 veure	 si	 allí	 trobaria	 algun	 remey.	 E	 com	se	 veés	 ja	molt	prop	de	 la	 liça,	 tornant	
atràs,	molt	cuytadament	se	mes	en	aquell	racó;	emperò	a	l´entrar	cuydà	caure	d´espatles,	e	caygut	fóra,	
certament,	 si	 lo	palench	no	 l´hagués	 tengut	per	detràs.	 ]	 (f.123v)	 –	A	expressão	 catalã	 “poch	a	poch”	
corresponde	 precisamente	 à	 locução	 adverbial	 “pouco	 a	 pouco”	 que	 se	 usa	 no	 Brasil,	 enquanto	 em	
Portugal	é	mais	corrente	a	expressão	similar	“a	pouco	e	pouco”.		
544		[bé	que	fos	cansat	e	las]	(f.124)	
545		[a	manera	de	un	ca	rabiós,	desijant	morir]	(f.124)	
546		[—	?E	no	veus	tu	que	.t	pusch	alciure?]	(f.124)	
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a	 jornada	é	 tua,	mas	eu	não	me	 renderei	 jamais”.547	Aznar	 só	não	matou	Guilherme	

porque	não	quis,	mas	não	havia	a	menor	dúvida	de	que	havia	triunfado.	

	

Quase	 na	 mesma	 situação	 estava	 Curial	 em	 relação	 ao	 Javali.	 Diante	 de	 um	

adversário	 já	 sem	 forças	e	 sem	qualquer	possibilidade	de	 reavê-las,	 faltava	apenas	a	

Curial	 vibrar	 um	 golpe	 final	 para	 encerrar	 a	 jornada	 do	 Javali	 sobre	 a	 terra;	 e	 esse	

golpe,	poderia	desferi-lo	quando	bem	o	entendesse,	sem	que	o	Javali	tivesse	condições	

de	impedir.		

	

Foi	 nesse	momento	 que	 o	 rei,	 como	 superno	 juiz,	 decidiu	 intervir	 e	 ordenou	

que	 os	 adversários	 fossem	 separados	 e	 impedidos	 de	 combater.	 Desceu,	 então,	

pessoalmente	 à	 liça	 e	 ordenou	 a	 Aznar	 e	 a	 Curial	 que	 parassem	 de	 lutar.	 Os	 dois	

obedeceram.	Guilherme,	prostrado	em	terra,	nada	podia	fazer,	mas	o	Javali	entendeu	

que	devia,	por	 sua	honra,	 continuar	na	 luta,	ainda	que	nela	morresse.	E,	para	 tanto,	

recusou	em	alto	brado	a	obedecer	ao	 rei,	ao	mesmo	tempo	que	mantinha	o	desafio	

feito	a	Curial:	“–	Monsenhor,	não	me	havíeis	prometido	isso.	Por	que	então	procurais	

tanta	 desonra	 para	mim?	Mais	me	 vale	 a	morte	 que	 a	 vida.	 Por	 acaso	 desejais	me	

matar,	já	que	meu	adversário	não	o	consegue?”.548	

	

E,	num	gesto	de	desespero,	“lançou-se	contra	Curial	como	um	louco	para	dar-

lhe	um	golpe	de	espada,	pois	a	acha	havia	caído	no	chão”.549	Curial,	muito	seguro	de	si	

e	de	 sua	 imensa	 superioridade,	 facilmente	 investiu	 contra	o	 Javali	 e	o	 agarrou,	 para	

derrubá-lo	 por	 terra	 –	 o	 que,	 de	 acordo	 com	 os	 costumes	 significaria	 uma	 vitória	

afrontosa	 sobre	 o	 oponente.	 O	 rei,	 porém,	 “lhe	 rogou	muito	 que	 não	 o	 fizesse”.550	

Curial	 quis	 obedecer,	 como	 sempre	 fazia,	 ao	 rei,	 mas	 o	 Javali,	 embora	 agarrado	 e	

subjugado	por	Curial,	continuava	a	se	debater	desesperadamente.	Curial,	então,	pediu	

																																																													
547		[—	Fes	ço	que	pusques,	que	la	jornada	és	tua,	mas	yo	no	.m	retré	jamés.]	(f.124)	
548		[—	Mossenyor,	no	m´o	havíets	vós	axí	promès.	?Per	què,	donchs,	me	procurats	tanta	deshonor?	Car	
més	me	val	la	mort	que	la	vida.	¿Volets-me	vós	matar,	ja	que	mon	adversari	no	pot?]	(f.124-f.124v)	
549		[a	manera	de	foll	anà	contra	Curial	per	donar-li	un	colp	d´espasa,	car	la	hatxa	li	era	cayguda]	(f.124v)	
550		[.l	pregà	molt	que	.l	lexàs.]	(f.124v)	
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ao	 rei:	 “–	 Senhor,	 rogo-vos	 que	 vos	 distancieis	 e	me	deixeis	 castigar	 a	 este	 louco,	 o	

qual	já	estaria	dominado	se	vós	não	estivésseis	aqui”.551	

	

Mas	o	monarca	manteve	sua	ordem	de	que	os	combatentes	fossem	separados,	

apesar	 da	 recalcitrância	 destemperada	 do	 Javali.	 Este	 de	 tal	 forma	 se	mostrou	 sem	

controle	que	o	rei,	“enojando-se	daqueles	movimentos	pouco	sábios”,552	chegou	a	lhe	

dizer	estas	palavras	cortantes	que,	proferidas	pela	boca	de	um	rei	da	França	valiam	por	

uma	 humilhante	 sentença	 condenatória:	 “–	 Certamente,	 Javali,	 vós	 tendes	 pouco	

senso,	 e	 as	 coisas	que	 fazeis	 não	 são	obra	de	 cavaleiro”.553	Há	que	 ter	 presente,	 no	

caso,	que	o	Javali	era	vassalo	do	rei	da	França.	O	monarca	falou,	na	ocasião,	como	juiz	

daquele	combate,	mas	não	deixava	de	ser	rei	e	suserano	do	Javali.	Como	rei,	era	a	fons	

honorum	 de	 toda	 a	 nobreza	 e	 cavalaria	 de	 seu	 reino,	 de	modo	 que	 as	 palavras	 de	

censura	ao	Javali	que	proferiu	tinham	uma	gravidade	extrema.	

	

O	rei	saiu	do	campo	 ladeado	pelos	dois	vencedores,	 tendo	um	à	sua	direita	e	

outro	à	esquerda.	Quanto	ao	 Javali	 e	 a	Guilherme	de	 la	Tor,	 conquanto	vivos	e	 sem	

ferimentos,	 estavam	 tão	 esgotados	 que	 precisaram	 ser	 socorridos	 e	 desarmados,	 e	

ainda	tiveram	que	descansar	um	pouco	para	somente	depois	conseguirem	sair	da	liça.	

	

Ao	fim	do	combate,	Curial	e	Aznar	timbraram,	como	mandava	a	boa	educação,	

em	 acompanhar	 respeitosamente	 o	 rei	 até	 seu	 palácio,	 e	 o	 fizeram	 acompanhados	

pelo	duque	da	Borgonha,	 pelo	 conde	de	 Foix	 e	 por	muitos	 outros	 grandes	 senhores	

que	celebravam	a	vitória	dos	dois	cavaleiros	estrangeiros.	

	

Depois	de	se	despedirem	do	rei,	foram	todos	para	a	residência	de	Curial,	onde	

participaram	de	uma	lauta	e	festiva	colação:	

	

Ali	 foram	 convidados	 muitos	 senhores	 e	 grandes	 barões	 e	 cavaleiros	 em	
uma	copiosa	multidão;	eles	festejaram	tanto	que	mal	posso	contar,	pois	vos	

																																																													
551		[—	Senyor,	yo	us	suplich	queus	lunyets,	e	lexats-me	castigar	aquest	foll,	lo	qual	ja	staria	segur	si	açi	
vós	no	fóssets.]	(f.124v)	
552		[enujant-se	d´aquells	moviments	no	savis]	(f.124v)	
553	[—	Certes,	Sanglier,	vós	havets	poch	seny,	e	les	coses	que	fets	no	són	obres	de	cavaller.]	(f.124v)		
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garanto	 que	 fazia	 muito	 tempo	 que	 tão	 nobre	 ceia	 não	 se	 fazia	 naquela	
cidade.554	

	

	

2.11.	Espetacular	e	inesperada	reconciliação	dos	dois	adversários	

	

A	 vitória	 de	 Curial	 e	 Aznar	 fora	 categórica	 e	 retumbante,	mas	 sem	 embargo	

disso	nos	dias	que	se	seguiram	“alguns	parentes	e	amigos	do	Javali”,555	descontentes	

do	resultado	do	combate,	se	puseram	a	comentar	que	“o	Javali	ainda	não	tinha	sido	

vencido,	pelo	contrário,	teria	conseguido	se	defender	se	não	fosse	a	 interferência	do	

rei”.556	Embora	o	texto	da	novela	não	o	diga	explicitamente,	é	de	presumir	que	entre	

os	iniciadores	desse	falatório	estivessem	os	pretendentes	à	mão	de	Láquesis,	que	por	

causa	dela	invejavam	a	Curial.		

	

Como	 o	 rumorejar	 crescesse	 de	 intensidade,	 o	 Javali,	 numa	 surpreendente	

reviravolta,	 procedeu	 com	 grande	 nobreza	 e	 delicadeza,	 e	 resolveu	 esclarecer	

definitivamente	 o	 assunto,	 de	modo	 que	 não	mais	 coubessem	dúvidas	 a	 respeito.	 E	

assim,	certo	dia	em	que	encontrou	Curial	na	corte,	diante	do	rei	e	de	muitos	grandes	

senhores,	em	alta	voz,	para	que	todos	ouvissem,	assim	lhe	falou:	

	

–	Senhor	Curial,	é	verdade	que	eu,	depois	de	um	mau	conselho,	empreendi	
combater-vos	até	à	morte,	e	alguns,	ignorantes	do	momento	em	que	eu	me	
encontrava	 no	 dia	 da	 batalha	 quando	 o	 rei	 interveio,	 falam	 e	 fazem	 juízo	
daquilo	que	não	sabem,	e	dizem	o	que	não	é	nem	foi	o	que	aconteceu	no	
mundo.	 Por	 isso,	 eu,	 que	 sei	 a	 verdade	 do	 feito	melhor	 do	 que	 qualquer	
outro,	 para	 eliminar	 qualquer	 matéria	 questionável,	 desejo	 anunciar	 o	
momento	em	que	eu	me	encontrava.	Verdade	é,	Curial,	que	eu	estava	tão	
cansado	 e	 tão	 fraco	 que	 não	 podia	 prosseguir,	 e	 vós	 me	 feríeis	
continuamente	 melhor	 e	 mais	 forte	 do	 que	 nunca.	 E	 quando	 eu	 me	
acantonei	em	um	ângulo	do	campo,	pensava	ali	encontrar	algum	remédio,	
mas	as	vossas	mãos	me	tolheram	essa	possibilidade,	embora	isso	pouco	me	
tivesse	 valido,	 conforme	 eu	 logo	 percebi,	 pois	 ali	 mesmo	 vós	 me	 teríeis	
matado,	se	o	rei	não	tivesse	intervindo	–	coisa	pela	qual,	aliás,	eu	não	estou	
nem	 um	 pouco	 agradecido.	 Por	 isso,	 como	 um	 homem	 sem	 juízo,	 eu	me	
aferrava	 a	 vós,	 desejoso	 que	 estava	 de	 morrer,	 já	 que	 não	 tinha	 mais	
esperança	de	escapar.	Quisera	Deus	que	isso	tivesse	sido	assim,	porque	eu	

																																																													
554		[Aquí	foren	conuidats	molts	senyors	e	grans	barons	e	cavallers	en	multitut	copiosa,	e	festejaren	tant	
que	no	és	en	dir;	car	yo	us	certifich	que	gran	temps	havia	que	tan	noble	sopar	no	fonch	fet	en	aquella	
ciutat.]	(f.125)	
555		[alguns	parents	e	amichs	del	Sanglier]	(f.125)	
556		[lo	Sanglier	encara	no	era	vençut,	ans	se	poguera	defendre	si	lo	rey	no	s´i	fos	mès.]	(f.125)	
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não	me	agarrava	a	vós	a	não	ser	para	sustentar-me,	pois	de	outra	maneira	
eu	teria	caído	de	cansaço.	Contudo,	o	rei,	a	quem	eu	não	posso	me	opor,	me	
salvou	 da	morte	 que	 eu,	 com	 todas	 as	minhas	 forças,	 procurava	 entre	 as	
vossas	mãos,	 e	 já	 a	 via	muito	 próxima,	mas,	 por	 temor	 do	 rei,	 ela	 fugiu	 e	
desapareceu	de	minha	vista.	Por	isso,	eu,	como	alguém	que	tem	a	menor	e	
mais	pobre	força	em	comparação	a	vós,	rendo-me	a	vós	aqui	nesta	praça,	o	
que	naquele	dia	por	nada	do	mundo	quis	fazer.	Assim,	fazei	de	mim	o	que	
vós	quiserdes,	que	não	será	impedido	nem	por	mim,	nem	por	outro.557	

		

Nessa	alocução,	que	aqui	acaba	de	ser	transcrita	na	íntegra,	o	Javali	revelou	por	

inteiro	um	 lado	de	 sua	personalidade,	 que	até	 então	permanecia	 latente,	 escondido	

pelo	exterior	destemperado,	brutal	e	até	repulsivo	do	personagem.	Revelou	seu	lado	

nobre,	elevado,	digno.	Um	lado	em	que	a	 justiça	e	o	senso	da	verdade	falavam	mais	

alto	 do	 que	 o	 orgulho.	 Ao	 reconhecer	 a	 superioridade	 de	 Curial,	 o	 Javali	 não	 pôde	

deixar	de	admirar	intensamente	aquele	que	até	pouco	tempo	antes	fora	seu	mais	feroz	

inimigo	e	por	isso	sentiu	necessidade	lhe	fazer	justiça	e	homenagear	de	público.		

	

A	fala	do	Javali	causou,	como	é	compreensível,	estupor	nos	presentes:	“Todos	

os	que	estavam	ao	redor	e	escutaram	aquelas	palavras	ficaram	atônitos	e,	olhando	o	

rosto	de	Curial,	esperaram	para	ver	o	que	ele	faria”.558		

	

Diz	o	texto	da	novela	que	“Curial,	assim	que	o	Javali	acabou	de	falar,	levantou	

seu	capuz	da	cabeça”,559	para	então	lhe	responder.	Nesse	insignificante	pormenor	de	

levantar	o	capuz	da	cabeça	se	deixa	entrever	o	estado	de	espírito	de	Curial.	Quando	o	

Javali	 lhe	dirigiu	a	palavra	em	alta	voz,	Curial	 ficou	recolhido,	com	o	capuz	abaixado.	
																																																													

557		[Senyor	Curial,	veritat	és	que	yo,	empès	de	mal	consell,	emprenguí	combatre-us	a	tota	ma	requesta,	
e	alguns,	 ignorants	 lo	punt	en	què	yo	era	 lo	dia	de	 la	batalla	quant	 lo	rey	se	mes	en	mig,	parlen	e	fan	
juyhí	de	ço	que	no	saben,	e	dien	ço	que	no	és	ne	fonch	en	lo	món;	per	què	yo,	qui	sé	la	veritat	del	fet	
mills	que	altri,	per	toldre	matèria	de	quistionejar,	vull	publicar	lo	punt	en	què	yo	era.	Ver	és,	Curial,	que	
yo	era	ja	tan	cansat	e	tan	las	que	no	podia	pus	en	avant,	e	vós	me	feríats	contínuament	mills	e	pus	fort	
que	jamés;	e,	en	lo	cas	que	yo	.m	metí	en	lo	angle	del	camp,	cuydí	trobar	allí	remey,	lo	qual	per	vostres	
mans	 me	 fonch	 tolt,	 car	 poch	 m´aguera	 valgut,	 segons	 que	 yo	 coneguí	 tantost:	 que	 allí	 mateix	 vós	
m´aguérats	mès	a	mort,	si	 lo	rey	no	ho	hagués	tolt	–	de	què	yo	no	li	sent	punt	de	grat	–;	e	per	ço,	axí	
com	home	fora	de	seny,	m´aferrava	ab	vós,	desijós	de	morir,	car	de	escapar	no	era	fora	d´esperança.	E	
plagués	a	Déu	que	axí	 .s	 fos	seguit,	car	no	m´aferrava	ab	vós	sinó	per	tenir-me	en	estant,	car	en	altra	
manera	fóra	caygut	de	cansament.	Emperò	lo	rey,	al	qual	yo	no	poguí	resistir,	m´estorcé	de	mort,	la	qual	
per	tot	mon	poder	yo	cercava	entre	vostres	mans,	e	 ja	 la	veya	visiblement;	mas,	per	temença	del	rey,	
fugí	e	.m	desparegué.	Per	què	yo,	axí	com	a	menor	e	de	pobre	força	en	esguart	vostre,	me	ret	a	vós	açí	
en	aquesta	plaça,	ço	que	aquell	jorn	per	cosa	del	món	no	haguera	fet.	E	fets	de	mi	vostra	volentat,	sens	
que	per	mi	ne	per	altre	no	us	serà	tolt.]	(f.125-f.125v)	
558	 	 [Tots	aquells	qui	entorn	 stàven,	e	havien	oÿdes	 les	paraules,	 foren	 torbats,	e	miraren	Curial	en	 la	
cara,	sperant	què	faria.]	(f.125v)	
559		[Curial,	tantost	com	lo	Sanglier	hach	acabat	de	parlar,	levant-se	lo	caperó	del	cap]	(f.125v)	
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Não	voltou	o	rosto	para	o	Javali	nem	o	fitou	nos	olhos,	mas	manteve-se	recolhido,	em	

atitude	reflexiva	e	analítica,	em	posição	de	defesa	e	pronto	para,	se	necessário	fosse,	

partir	para	um	contra-ataque.	Por	certo,	deve	ter	ficado	muito	surpreso	com	o	teor	do	

discurso	que	ouvia.	Mais	surpreendente	ainda	foi	a	resposta	que	deu:	

	

–	Senhor	 Javali,	 eu	me	maravilho	 com	quem	vos	aconselhastes	a	me	dizer	
essas	palavras,	pois	seria	coisa	mais	 razoável	que	eu	as	dissesse	a	vós.	Por	
isso,	rogo-vos	que	as	considereis	terem	sido	ditas	por	mim,	pois	certamente	
nunca	 me	 encontrei	 tão	 sobrecarregado	 como	 naquela	 jornada.	 Assim,	
agradeço	muito	ao	senhor	rei	por	não	querer	que	por	tão	pouca	coisa	um	de	
nós	 se	 perdesse,	 ou	 porventura	 ambos,	 pois	 das	 coisas	 vindouras	 só	Deus	
sabe	o	fim,	e	aqueles	que	disso	fazem	juízo,	seria	melhor	que	se	calassem,	
caso	a	eles	 isso	 fosse	prazeroso,	pois	eles	não	poderiam	saber	o	 fim,	nem	
ninguém	no	mundo.	Por	 isso,	 Javali,	eis-me	aqui	e	 julgai	 se	eu	posso	estar	
quite	de	vossas	mãos;	 caso	contrário,	enviai-me	ao	 lugar	que	vós	desejeis,	
que	eu	 lá	estarei,	 sob	as	vossas	ordens,	até	que	vos	agrade	considerar-me	
quite	e	me	restituir	a	minha	liberdade.560	

	

Objetivamente	falando,	e	sem	a	menor	dúvida,	Curial	faltou	com	a	verdade	ao	

proferir	 essas	 palavras,	 e	 com	 isso	 incorreu	 em	 violação	 de	 um	 dos	 deveres	 mais	

sagrados	 do	 cavaleiro:	 sempre	 dizer	 a	 verdade.561	 Se	 tivesse	 tido	mais	 tempo,	 para	

refletir,	por	certo	teria	encontrado	outro	modo	de	corresponder	à	grandeza	do	gesto	

do	 Javali,	 sem	 ferir	 a	 veracidade	 dos	 fatos.	 Mas	 naquele	 momento,	 transido	 de	

admiração	 pela	 nobreza	 revelada	 pelo	 antigo	 adversário,	 não	 lhe	 ocorreu	 outra	

resposta	senão	aquela.	Na	realidade,	o	Javali,	sem	se	dar	conta	disso,	havia	acabado	de	

derrotar	Curial	numa	outra	luta,	de	outra	natureza:	triunfara	sobre	seu	próprio	orgulho	

e	assim,	de	modo	inesperado	para	Curial,	para	os	circunstantes	que	assistiam	à	cena	e	

para	os	leitores	da	novela,	no	ato	mesmo	de	reconhecer	a	superioridade	de	Curial	na	
																																																													

560	 	 [—	Senyor	 Sanglier,	 yo	 .m	maravell	 qui	us	ha	 consellat	que	diguéssets	 aquestes	paraules,	 car	pus	
rahonable	cosa	era	que	yo	 les	digués	a	vós;	 	e	us	prech	que	vagen	per	mi,	car,	certes,	nulls	temps	me	
trobí	tan	carregat	com	aquell	jorn.	E	axí	faç	moltes	gràcies	al	senyor	rey,	qui	no	volgué	que	per	tan	poca	
cosa	lo	un	de	nós	se	perdés,	o	per	ventura	abdosos,	car	de	les	coses	que	són	per	venir	Déus	tot	sol	sab	la	
fi;	e	aquells	qui	daçò	fan	juyhí,	si	a	ells	plagués	los	staria	bé	lo	callar,	car	la	fi	ells	no	podien	saber	ne	hom	
del	món.	Per	què,	Sanglier,	vets-	m.	ací,	e	sí	entenets	que	sia	quiti	de	vostres	mans;	sino,	trametets-me	
en	 lo	 loch	que	vós	 voldrets,	 car	 yo	 staré	 tant	 allà,	 a	 vostra	ordonança,	 fins	que	a	 vós	 vindrà	en	plaer	
haver-me	per	quiti,	e	.m	restituirets	en	ma	libertat.	]	(f.125v-f.126)	
561	 Um	 dos	 deveres	morais	mais	 sagrados	 do	 cavaleiro	 dizia	 respeito	 à	 veracidade.	 O	 oitavo	 dos	 dez	
mandamentos	do	cavaleiro,	compendiados	na	obra	clássica	de	Léon	Gautier,	era	precisamente	este	“Tu	
ne	mentiras	point	et	seras	fidèle	à	la	parole	donnée”	(GAUTIER,	Léon.	La	Chevalerie,	édition	préparée	et	
adaptée	 par	 Jacques	 Levron.	 Paris:	 Arthaud,	 1959,	 p.	 49-50).	 Gautier	 cita	 dois	 trechos	 de	 canções	 de	
gesta	no	mesmo	sentido:	“Fins	cuers	ne	peut	mentir”	(Raoul	de	Cambrai)	e	“Ami,	garde-toi	de	mentir	car	
c´est	 une	 tache	 que	moult	 fait	 repentir”	 (palavras	 de	 Roland	 proferidas	 na	 Pérsia	 ao	 filho	 de	 um	 rei	
pagão	ao	qual	tentava	explicar	o	que	era	a	Cavalaria).		
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luta	física,	se	impôs	como	vencedor	no	plano	moral.	E	se	impôs	de	tal	forma	a	Curial,	

que	este,	 literalmente	 transido	de	admiração,	quis	 corresponder	a	 tanta	gentileza	e,	

para	 fazê-lo,	 inequivocamente	 ultrapassou	 os	 limites	 impostos	 pelo	 respeito	 à	

veracidade.	

	

Tanto	 o	 Javali	 quanto	 Curial	 iniciaram	 suas	 falas	 respeitosamente,	 dando	 ao	

interlocutor	 o	 tratamento	 de	 Senhor.	 E,	 no	 texto	 de	 ambas,	 o	 interlocutor	 é	 logo	 a	

seguir	 designado,	 mais	 coloquialmente	 e	 quase	 com	 uma	 nota	 de	 intimidade,	 pelo	

simples	 nome.	 Esse	 pequeno	 pormenor	 denota	 a	 transformação	 profunda	 que	 em	

ambos	havia	ocorrido.	De	adversários	empenhados	e	quase	inimigos	figadais,	haviam-

se	tornado	amigos.		

	

Foram	“cães	invejosos”	que	tinham	açulado	o	Javali	contra	Curial.	Na	rivalidade	

crescente	 dos	 dois,	 por	 certo	 também	 atuara	 em	 alguma	 medida	 e	 pelo	 menos	

tendencialmente,	a	 inveja.	A	conciliação	dos	dois	antagonistas	se	deu	por	um	mútuo	

sentimento	de	admiração	–	sentimento	esse	frontalmente	contrário	à	inveja.	O	Javali	

admirara	Curial	por	reconhecê-lo	como	seu	superior	em	cavalaria,	e	admirara	tanto	a	

verdade	que,	por	amor	a	ela,	vencera	o	próprio	orgulho.	E	Curial	admirara	o	Javali	por	

lhe	 reconhecer	 a	 superioridade	 em	 matéria	 de	 grandeza	 moral,	 e	 o	 admirara	 a	 tal	

ponto...	que	chegou	a	faltar	com	a	verdade!	

	

A	admiração	a	 triunfar	 sobre	a	 inveja	–	 tal	 foi	o	desfecho	desse	 inesperado	e	

belíssimo	 episódio	 que,	 no	 corpo	 do	 romance,	 figura	 apenas	 como	 elemento	

secundário	 da	 trama,	 mas	 que	 terá	 uma	 sequência	 de	 grande	 importância,	 tempos	

depois,	a	qual	será	objeto	de	análise	mais	aprofundada	no	capítulo	IV.		 	

	

O	texto	da	novela	prossegue:	“Todos	os	presentes	haviam	escutado	as	palavras	

dos	cavaleiros	e,	maravilhadíssimos,	não	sabiam	o	que	dizer.”562	Mais	surpresas,	ainda,	

estavam	por	vir	naquela	cena.	Foi	a	vez	de	Aznar	tomar	a	palavra	e	assim	se	dirigir	a	

Guilherme	de	la	Tor:	

																																																													
562	 	 [Oÿdes	 havien	 tots	 los	 circunstants	 les	 paraules	 dels	 cavallers	 e,	maravellats	molt,	 no	 sabien	 què	
diguessen.]	(f.126)	
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	–	Certamente,	Guilherme,	eu	não	serei	menos	cortês	do	que	estes	dois;	eu	
sou	vosso	prisioneiro,	e	juro	e	prometo	a	Deus	que	não	me	separarei	de	vós	
até	 que	 tenhais	 conseguido	 de	 mim	 o	 resgate	 que	 desejardes	 e	 que	 eu	
puder	pagar.563	

	

Aznar	não	 faltou	 com	a	verdade	como	Curial.	Não	disse	que	Guilherme	havia	

vencido	o	combate,	mas	apenas	se	colocou	por	cortesia	à	disposição	dele,	como	se	ele	

tivesse	sido	o	vencedor.	Como	dito	anteriormente,	Aznar	parecia	empenhado,	por	sua	

honra	de	cavaleiro	jovem,	de	figurar	nitidamente	como	vencedor,	mas	queria	poupar	

Guilherme	por	razões	de	sentimento	amoroso	para	com	a	irmã	dele.	

	

A	resposta	de	Guilherme	foi	a	seguinte:		“–	Senhor	Aznar,	eu	estou	contente	de	

ter	 tal	 prisioneiro	 como	 vós	 sois;	 assim,	 requeiro	 que	 venhais	 comigo	 e	 cumprais	 a	

vossa	 palavra”.564	 Note-se	 que,	 no	 vocativo	 inicial	 da	 frase,	 Guilherme	 antepôs	

“Senhor”	ao	nome	de	Aznar.	Nesse	pormenor	cerimonioso	parece	estar	presente	um	

modo	sutil	de	reconhecer	tacitamente,	sem	o	dizer	de	modo	explícito,	a	superioridade	

de	Aznar.	

	

A	cena	acabou	com	o	congraçamento	geral,	para	alegria	de	todos	os	presentes.	

O	 Javali	 abraçou	e	beijou,	de	acordo	com	os	 costumes	da	época,	 a	Curial	 e	a	Aznar;	

igualmente	Curial	o	fez	com	Guilherme	de	la	Tor.	Somente	este,	porém,	não	quis	beijar	

a	Aznar,	mas	o	conduziu	a	sua	casa	“ab	la	vista	brava	e	fellona”.	

	

As	 palavras	 “ab	 la	 vista	 brava	 e	 fellona”	 significam	 “com	 o	 olhar	 bravo	 e	

traiçoeiro”	 ou	 “com	olhar	 bravo	 e	maldoso”;	 o	 sentido	 delas	 é	 inequívoco,	 elas	 não	

podem	ser	interpretadas	in	bonam	partem.	Já	antes	Guilherme	de	la	Tor	foi	designado	

como	astucioso.	Que	estaria	ele	preparando	contra	Aznar?	

	

																																																													
563		[—	Certes,	Guillalmes,	yo	no	seré	menys	cortès	que	aquests	dos;	yo	són	vostre	presoner,	e	jur	e	vot	a	
Déu	 que	 no	 .m	 partiré	 de	 vós	 sinó	 que	 vós	 hajats	 près	 de	mi	 rescat,	 aquell	 que	 voldrets,	 e	 yo	 poré	
pagar.]	(f.126)	
564		[—Senyor	Aznar,	yo	són	content	haver	tal	presoner	com	vós	sóts,	e	axí	us	requir	que	vingats	ab	mi	e	
tengats	vostra	paraula]	(f.126)	
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Em	casa	de	Guilherme,	foi	servido	um	jantar,	ao	qual	esteve	presente	a	irmã	de	

Guilherme,	 uma	 donzela	 de	 grande	 beleza,	 de	 nome	 Yolanda.	 A	 refeição	 foi	

esplêndida.	 O	 autor	 de	 Curial	 e	 Guelfa	 a	 considerou	 um	 “notable	 dinar”,	 mas	 não	

registrou	por	escrito	nenhuma	informação	que	permita	ao	leitor	moderno	fazer	 ideia	

dos	pratos	que	nela	foram	servidos.565	

	

Depois	de	jantarem,	ocorreu	uma	cena	pelo	menos	insólita,	cuja	interpretação	

não	fica	clara.	Guilherme	 levou	seu	“prisioneiro”	e	sua	 irmã	a	um	quarto,	e	ali	assim	

falou	a	Aznar:	

	

	–	 Aznar,	 vós	 sois	 meu	 prisioneiro	 por	 vossa	 vontade,	 haveis	 jurado	 não	
partir	de	mim	sem	o	resgate	que	eu	receber	de	vós,	e	eu	vos	respondi	que	
estava	satisfeito.	O	resgate	que	eu	desejo	ter	de	vós	é	que	vós	deis	um	beijo	
em	minha	irmã;	assim	rapidamente	sereis	quite.566	

	

Aznar,	então,	beijou	a	donzela	e,	em	troca,	Guilherme	lhe	pendurou	ao	pescoço	

uma	 corrente	 de	 ouro	 muito	 valiosa,	 que	 lhe	 tinha	 sido	 oferecida	 pelo	 duque	 da	

Bretanha,	e	ao	fazê-lo	proferiu	estas	palavras:	

	

–	 Aznar,	 vós	 haveis	 pago	 o	 resgate,	 mas	 eu	 não	 paguei	 a	 dívida	 que	 vos	
devo,	pois	 vós	me	 tínheis	na	 terra	e	me	poderíeis	 ter	morto	 se	quisésseis.	
Contudo,	 vós,	 mais	 piedoso	 do	 que	 eu,	 destes-me	 a	 vida,	 a	 qual	 eu	 com	
todas	as	minhas	forças	desejava	perder.	Assim,	fazei	de	mim	e	de	todas	as	
minhas	coisas	o	que	vos	aprouver.	E	tu,	Yolanda,	faz	sem	resistência	tudo	o	
que	Aznar	quiser,	pois	ele	te	deu	um	irmão	como	eu,	o	qual	terias	perdido	
se	ele	tivesse	tido	tão	pouco	senso	quanto	eu.567	

		

																																																													
565	 Chama	 a	 atenção,	 na	 leitura	 de	 Curial	 e	 Guelfa,	 o	 silêncio	 constantemente	 mantido	 sobre	 os	
alimentos	 consumidos	 nos	 frequentes	 banquetes	 e	 refeições.	 O	 texto	 é	 geralmente	 minucioso	 na	
descrição	dos	trajes	e	dos	ornamentos,	mas	extremamente	parcimonioso	na	descrição	dos	banquetes.	
Quase	sempre	se	refere	a	eles	de	modo	sumário,	usando	apenas	adjetivos	como	notável,	suntuoso	ou	
rico	etc.,	mas	não	diz	o	que	se	comia.	No	máximo	fala	em	vinhos	preciosos,	e	nada	mais.	Essa	omissão	é	
lamentável,	porque	Curial	e	Guelfa	deixa	de	poder	ser	usada	como	fonte	para	o	conhecimento	culinário	
e	gastronômico	da	época.	
566		[—	Aznar,	vós	sóts	mon	presoner	per	vostra	volentat,	e	havets	jurat	no	partir	de	mi	sens	rescat	que	
yo	prenga	de	vós;	e	yo	us	 responguí	que	era	content.	E	 lo	 rescat	que	yo	de	vós	vull	haver	és	que	vós	
donets	un	besar	a	ma	sor,	e	tantost	serets	quiti.]	(f.126v)	
567		[—	Aznar,	vós	havets	pagat	lo	rescat,	emperò	yo	no	he	pagat	lo	deute	que	us	deig,	car	vós	me	teníets	
en	 terra.	 E	 .m	poguérats	haver	mort	 si	 volguéssets;	 emperò	vós	pus	piadós	de	mi	que	yo	mateix,	me	
donàs	la	vida,	la	qual	yo	ab	tot	mon	esforz	me	volia	toldre.	E	axí,	fets	de	mi	e	de	totes	mes	coses	a	vostre	
plaer.	E	tu,	Yoland,	fes	sens	contradicció	tot	ço	que	voldrà	Aznar,	havent-te	donat	un	tal	germà	com	yo	
són,	lo	qual	haguéras	perdut	si	ell	hagués	haüt	tant	poch	seny	com	yo.]	(f.126v)	
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Ato	 contínuo,	 Guilherme	 saiu	 do	 quarto	 e	 deixou	 nele	 trancados	 Aznar	 e	

Yolanda.	A	cena	é,	realmente,	insólita.	É	impossível	não	ver	nela	uma	clara	permissão,	

senão	mesmo	um	incentivo,	a	que	os	dois	jovens	mantivessem	ali	um	relacionamento	

sexual.		

	

Mas	Aznar	tinha,	em	relação	à	donzela,	intenções	muito	mais	sérias	e	elevadas.	

Queria-a	como	esposa,	não	como	amante.	Riu-se	do	que	lhe	pareceu	uma	brincadeira	

de	Guilherme	e	pediu	delicadamente	a	mão	da	donzela	em	casamento:	“–	Senhora,	se	

todos	os	prisioneiros	têm	tal	carcereiro	como	eu,	não	devem	duvidar	da	morte,	nem	

desejar	 sair	 da	 prisão,	 porque,	 se	 a	 vós	 e	 ao	 vosso	 irmão	 isso	 é	 agradável,	 eu	 vos	

desejo	como	mulher”.568	

	

Yolanda	 respondeu	que	não	 se	opunha	a	nada	que	Aznar	desejasse.	 E	Aznar,	

então,	foi	até	à	porta	trancada	e	chamou	em	alta	voz	por	Guilherme,	que	do	lado	de	

fora	do	quarto	 lhe	perguntou	se	por	acaso	 já	estava	farto	da	companhia	de	Yolanda.	

“Não	estou	 farto	–	 respondeu	Aznar	–	antes	 te	 rogo	que,	 se	 for	do	agrado	dela,	ma	

deis	como	esposa”.569	

	

Guilherme	 então,	 “muito	 mais	 contente	 do	 que	 poderia	 imaginar”,570	

respondeu:	“–	Aznar,	não	como	mulher,	porque	eu	não	mereço	tanto,	mas	dou-a	a	ti	

como	escrava:	 toma-a,	 e	 faz	 com	ela	 o	 que	desejares”.571	O	 jovem	aragonês	 insistiu	

que	era	como	esposa	que	a	desejava.	E	ali	mesmo,	com	a	concordância	de	Guilherme,	

Aznar	e	Yolanda,	ficou	acertado	o	casamento.	

	

A	cena	é	insólita,	diga-se	mais	uma	vez.	Não	ficam	claras	as	reais	intenções	de	

Guilherme,	que	era	astucioso	e	pouco	antes	ainda	olhara	para	Aznar	“ab	la	vista	brava	

e	fellona”.	O	que	realmente	Guilherme	pretendia	de	Aznar?	Que	ele	se	aproveitasse	da	

situação	 e	 tentasse	 abusar	 sexualmente	 de	 Yolanda,	 o	 que	 lhe	 daria	 pretexto	 para	

																																																													
568	 	 [—	Senyora,	 si	 tots	 los	 presoners	han	 tal	 carceler	 com	yo	he,	 no	deuen	haver	dubte	de	mort,	 ne	
deuen	desijar	exir	de	presó;	per	què,	si	a	vós	ve	en	plaer,	e	a	vostre	frare,	yo	us	vull	per	muller]	(f.126v)	
569		[—	Guillalmes,	no	són	hujat,	ans	te	prech,	si	a	ella	plau,	que	la´m	dóns	per	muller.]	(f.126v)	
570		[molt	pus	content	que	de	dir	no	.s	poria]	(f.127)	
571		[—	Aznar,	no	per	muller,	cat	no	ho	meresch	yo,	mas	per	cativa	la´t	done;	e	mena-la-te´n,	e	fes	d´ella	
ço	que	vulles.]	(f.127)	
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matá-lo	ali	mesmo,	eventualmente	auxiliado	por	outros	homens	seus?	Ou	ele	estava	

realmente	disposto	a	sacrificar	a	honra	da	irmã,	apenas	para	satisfazer	sexualmente	a	

Aznar,	como	recompensa	por	 lhe	haver	poupado	a	vida?	Ou	ele	tinha	percebido	que	

Aznar	se	sentia	atraído	pela	 irmã	e	quis	testá-lo,	para	avaliar	se	suas	 intenções	eram	

boas	e	sérias,	ou	se	estava	apenas	querendo	aproveitar-se	sexualmente	de	Yolanda?	

Ou	ele	tinha	percebido	que	os	dois	jovens	se	amavam	e	fez	toda	aquela	encenação	um	

tanto	 bizarra	 para,	 afinal,	 consentir	 num	 casamento	 que	 lhe	 parecia	 por	 todos	 os	

motivos	 conveniente?	 Neste	 último	 caso,	 a	 “vista	 brava	 e	 fellona”	 teria	 sido	 mero	

fingimento?	

	

A	simples	análise	textual	de	Curial	e	Guelfa	não	oferece	elementos	suficientes	

para	resolver	esse	mistério.	Como	vários	outros	na	novela,	permanecerá	sem	solução,	

a	desafiar	interpretações	conjecturais	de	leitores	e	analistas.572	

	

O	fato	é	que	Aznar	e	Yolanda	ficaram	noivos	e	casaram	alguns	dias	depois.	O	rei	

e	 a	 rainha	 se	 alegraram	 muito	 com	 aquela	 feliz	 conclusão	 de	 uma	 contenda.	 O	

monarca	 deu	 a	 Aznar	 joias	 e	 um	 rico	 presente	 de	 cinco	 mil	 escudos	 de	 ouro;	 sua	

esposa	deu	a	Yolanda	joias	preciosas.	Yolanda	era	de	linhagem	nobre	e	havia	herdado	

bens	de	raiz,	que	 levaria	como	dote.	Mas	os	parentes	dela	preferiram	comprar	esses	

bens,	 de	 tal	 modo	 que	 Aznar	 pudesse	mais	 comodamente	 voltar	 para	 sua	 terra	 de	

origem,	levando	em	moeda	o	valor	do	dote	de	sua	mulher.	

	

No	dia	do	casamento	do	jovem	par	aconteceu	um	fato	que	novamente	trouxe	à	

cena	a	 figura	enigmática	do	 Javali.	 Este	 reapareceu	no	banquete	de	núpcias,	 vestido	

com	 grosseiro	 burel	 franciscano,	 aproximou-se	 de	 Curial	 e	 lhe	 pediu	 uma	 esmola.	

Depois	 de	 ter	 feito	 as	 pazes	 com	Curial,	 o	 Javali	 se	 afastara	 das	 coisas	 do	mundo	 e	

ingressara	 num	 convento	 de	 frades	menores.	 Num	primeiro	momento,	 Curial	 não	 o	

reconheceu,	 mas	 o	 Javali	 insistiu,	 chamando-o	 pelo	 nome,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	

																																																													
572	O	estudo	pormenorizado	da	vida	de	Enyego	D´Àvalos,	realizado	por	Abel	Soler	e	contido	em	sua	tese,	
talvez	forneça	alguma	pista	para	resolver	esse	e	muitos	outros	problemas	da	novela.	Não	é	impossível	
que	o	 episódio	 do	 singular	 romance	de	Aznar	 e	 Yolanda,	 narrado	 com	 tantos	 pormenores	 na	 novela,	
tenha	realmente	acontecido,	em	pessoas	da	ampla	rede	social	em	que	vivia	seu	autor.	
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chorava:	“–	Curial,	dá-me	uma	esmola	pelo	amor	de	Jesus	Cristo”.573	Curial	não	podia	

acreditar	no	que	via.	Seu	estupor	se	patenteia	pelo	breve	diálogo	então	travado	pelos	

dois	antagonistas	do	combate	de	morte	travado	poucos	dias	antes:	

	

Curial:	–	Oh,	Javali!	Quem	vos	aconselhou	a	fazer	isso?	
Javali:	–	Deus.	
Curial:	–	Ele	que	salve	a	vossa	alma.	
Javali:	–	E	como!	Duvidais	que	a	mim,	que,	pelo	serviço	de	Deus	abandonei	
as	vaidades	do	mundo,	Ele	não	me	salvará?	
Curial:	–	Eu	não	duvido	disso,	mas	temo	muito	que	vós	tenhais	sido	movido	
mais	por	desesperança	do	que	por	amor.	E	não	quero	dizer	mais	nada	agora,	
pois	esta	praça	não	é	propícia	para	essa	conversa.574	

	

Por	 essa	 breve	 interlocução,	 vê-se	 que	 Curial	 parece	 não	 se	 ter	 convencido	

inteiramente	da	vocação	religiosa	do	Javali;	pareceu	mais	bem	interpretá-la	como	um	

ato	 extravagante,	 ao	 qual	 o	 Javali,	 em	mais	 um	de	 seus	 repentes,	 se	 entregara	 sem	

maior	reflexão,	depois	da	humilhação	que	lhe	causara	a	derrota.	Mais	tarde,	ver-se-á	

que	o	apelo	do	Javali	para	a	vida	religiosa	foi	bem	mais	sério	do	que	parecia	à	primeira	

vista.	

	

Como	Curial,	 também	o	 rei	parece	não	 ter	 tomado	muito	a	 sério	a	 repentina	

atração	do	Javali	para	a	vida	religiosa.	Num	primeiro	momento,	mostrou-se	surpreso,	

mas	logo	depois,	comentou:	

	

–	 Certamente	 o	 Javali	 sempre	 foi	 dado	 a	 extremos,	 e	 que	 ninguém	 se	
maravilhe	com	este	feito,	pois	é	costume,	e	muito	natural,	desta	nação,	que	
quando	acontece	a	um	gentil-homem	um	caso	tão	sinistro	quanto	esse	e	que	
o	 faça	perder	a	 sua	honra	ou	deixe-o	pobre,	não	 lhe	 falta	um	cajado	com	o	
qual	se	vá,	pedindo	esmolas,	a	São	Jaime	em	romaria575.	

																																																													
573		[—	Curial,	dóna´m	una	almoyna	per	amor	de	Jesuchrist.]	(f.127)	
574		[—	O	Sanglier!,	E	qui	us	ha	consellat?	Respòs	lo	Sanglier:	—	Déu.	Ladonchs	Curial	dix:	—	Ell	vos	faça	
salvar	l´anima.	—	E	com!	—		dix	lo	Sanglier	—.Dubtats	que,	puys	yo,	per	servey	de	Déu,	he	relexades	les	
vanitats	del	món,	que	Déu	no	.m	faça	saul?	—	Replicà	Curial:	—	No	dubte	yo	en	axò,	mas	he	gran	dubte	
que	més	 vos	 haja	mogut	 desesperança	 que	 amor.	 E	 no	 pus,	 al	 present,	 que	 aquesta	 plaça	 no	 és	 per	
aquest	parlament]	(f.127-f.127v)	
575	 [—	 Per	 cert,	 lo	 Sanglier	 tots	 temps	 ha	 usat	 dels	 strems;	 e	 algú	 no	 .s	 maravell	 d´aquest	 fet,	 car	
costuma	 és,	 e	molt	 natural,	 d´aquesta	 nació	 que,	 com	 a	 un	 gentil	 hom	 ve	 algun	 cas	 tan	 sinistre	 que	
perda	 la	 sua	honor	 o	 devenga	pobre,	 no	 li	 fall	 un	bordó	 ab	què	 se´n	 va,	 demanant	 almoynes,	 a	 Sant	
Jacme	en	 romeria.]	 (f.127v)	–	A	esse	comentário	céptico	em	relação	ao	 Javali,	o	 rei	acrescentou	mais	
uma	 frase	 que	 não	 deixa	 de	 ser	 curiosa:	 “Acontece	 o	 contrário	 com	 os	 espanhóis	 que,	 assim	 que	 se	
tornam	pobres,	aquela	mesma	pobreza	os	transforma	em	ladrões	e	salteadores”	 [E	és	 lo	contrari	dels	
spanyols,	 que	 tantost	 que	 tornen	 pobres,	 ab	 aquella	matexa	 pobretat	 devenen	 ladres	 e	 robadors	 de	
camins.	 (f.127v).	 –	 Na	 ótica	 do	 autor	 de	 Curial	 e	 Guelfa,	 pois,	 Espanha	 não	 era	 uma	 designação	
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Na	sequência	do	relato,	o	 Javali	 se	afastou	de	Curial	e	 foi	percorrer	as	outras	

mesas,	 sempre	 a	mendigar,	mas	 só	 aceitava	 como	 esmolas	 pedaços	 de	 pão	 e	 nada	

mais.	 Todo	o	público	que	 lotava	o	 salão	o	 conhecia	bem,	e	 todos	 se	 surpreenderam	

com	seu	repentino	aparecimento,	mas	as	reações	não	foram	unânimes.	Pelo	contrário,	

no	laconismo	da	seguinte	frase	se	nota	como	se	dividiram	a	propósito	do	Javali:	

	

O	 Javali	 foi	 embora,	 passou	 pelas	 mesas	 pedindo	 esmola,	 e	 só	 aceitava	
pedaços	 de	 pão.	 Andava	 rodeado	 de	 pessoas;	 uns	 choravam,	 outros	 se	
maravilhavam	 e	 atônitos,	 emudeciam;	 outros	 iam	 para	 um	 canto	 e	
meditavam	a	respeito	daquela	novidade.576	

	

O	 capítulo	 II.111	 é	 concluído	 com	 a	 informação,	 transmitida	 num	 tom	 quase	

hagiográfico,	de	que	o	 Javali	não	permaneceu	em	Paris,	mas	 jornadeou	para	a	Terra	

Santa,	e	dirigiu-se	depois	para	o	deserto	do	Sinai,	e	ali,	no	mosteiro	de	Santa	Catarina,	

“viveu	e	morreu	santamente	e	com	a	fama	de	um	religioso	muito	santo”.577	

	

																																																																																																																																																																																			
geográfica	que	abrangia	toda	a	Península	Ibérica	–	como	àquela	altura	se	entendia	nos	reinos	que	mais	
tarde	Fernando	e	Isabel	reuniriam	numa	Espanha	unificada,	e	como	também	se	entendia	em	Portugal.	É	
de	notar,	a	propósito,	que	quando	Fernando	e	 Isabel	se	proclamaram	reis	da	Espanha,	 logo	a	seguir	à	
conquista	 de	 Granada,	 em	 1492,	 o	 rei	 de	 Portugal,	 D.	 João	 II,	 protestou,	 pois	 entendia	 que	 Portugal	
também	fazia	parte	“das	Espanhas”.	E	mesmo	depois	da	unificação	espanhola,	os	arcebispos	de	Braga,	
que	 havia	 séculos	 disputavam	 com	 os	 de	 Toledo	 sobre	 qual	 das	 circunscrições	 eclesiásticas	 era	mais	
antiga,	continuaram	a	se	fazer	chamar	pelo	título	honorífico	de	“Primaz	de	Todas	as	Espanhas”.	
576	[Lo	Sanglier	se	mudà	d´aquell	loch	e	discorregué	les	taules	demanant	almoyna,	e	no	volia	pendre	sinó	
troços	de	pa.	Anava	carregat	de	gents	qui	l´enuironaven,	e	los	uns	ploraven,	los	altres	se	maravellaven	e	
quasi	torbats	devenien	muts;	altres	se	metien	en	un	racó	e	pensaven	en	aquesta	novitat]	(f.127v)	
577	 [on	 visqué	 e	 morí	 santament	 e	 en	 fama	 de	 molt	 sanct	 religiós]	 (f.127v)	 –	 O	 mosteiro	 de	 Santa	
Catarina,	erigido	no	século	VI	no	sopé	do	Monte	Sinai,	desde	o	tempo	das	Cruzadas	constituía	ponto	de	
referência	 contínuo	 para	 os	medievais,	 que	 dele	 tinham	 uma	 visão	 um	 tanto	mítica.	 Em	 Portugal	 foi	
objeto	 de	 muitas	 indagações,	 em	 meados	 do	 século	 XV,	 um	 homem	 de	 procedência	 desconhecida,	
designado	pelos	 linhagistas	 como	 “o	Cavaleiro	 de	 Santa	Catarina”,	 que	deixou	 vasta	 descendência	 na	
Ilha	da	Madeira.	Esse	misterioso	personagem,	houve	quem	pretendesse	 identificá-lo	com	Vladislau	 III,	
rei	da	Polônia,	derrotado	em	1444	pelo	sultão	Murad	II,	na	Batalha	de	Varna.	Nessa	batalha,	que	teve	
como	consequência	ficar	Constantinopla	ainda	mais	desprotegida,	até	ser	tomada	pelos	otomanos	em	
1453,	desapareceu	Vladislau	III	e	seu	corpo	não	foi	identificado.	Seu	desaparecimento	ao	mesmo	tempo	
heroico	e	misterioso	o	transformou	em	verdadeiro	mito.	Em	quatro	diferentes	países	da	Europa	existem	
famílias	 que	 se	 pretendem	 descendentes	 diretas	 dele.	 Na	 Ilha	 da	 Madeira,	 a	 família	 dos	 Henriques	
Alemães	se	pretendia	descender	de	Vladislau,	que	depois	de	derrotado	teria	feito	voto	de	realizar	uma	
peregrinação	penitencial	à	Terra	Santa	e	teria	sido	armado	cavaleiro	no	Mosteiro	de	Santa	Catarina.	Por	
isso,	os	Henriques	Alemães	tinham,	em	seu	brasão	de	armas,	a	roda	de	Santa	Catarina.	(cfr.	NORONHA,	
Henrique	 Henriques	 de.	 Nobiliario	 Genealogico	 das	 Familias	 que	 passárão	 a	 viver	 a	 esta	 Ilha	 d´a	
Madeira	 depois	 do	 seu	 descobrimento,	 que	 foi	 no	 ano	 de	 1420.	 São	 Paulo:	 edição	 do	 Instituto	
Genealógico	 Brasileiro,	 s/d,	 t.	 II,	 p.	 327-328;	 CLODE,	 Luiz	 Peter.	Registo	 Genealógico	 de	 Famílias	 que	
passaram	à	Madeira.	Funchal:	Tipografia	Comercial,	1952,	p.	164-165).	
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No	capítulo	III,	voltaremos	à	análise	dessa	cena	e	do	significado	profundo	que	

parece	ter,	no	contexto	de	uma	sociedade	em	transição,	na	qual	coexistiam	elementos	

da	velha	tradição	teocêntrica	do	Medievo	com	os	da	modernidade	humanista	que	cada	

vez	mais	se	impunha.	

	

	

2.12.	Continuam	os	dois	cavaleiros	invejosos		

a	articular	suas	intrigas	contra	Curial	

	

Depois	do	casamento,	Aznar,	carregado	de	presentes	e	em	companhia	de	sua	

jovem	esposa,	retornou	a	Aragão.	Curial	os	acompanhou	nas	primeiras	vinte	léguas	de	

viagem	e,	quando	se	despediu	deles	para	retornar	a	Paris,	 fez	questão	de	que	Aznar	

aceitasse,	 como	 presente,	metade	 do	 espólio	 que	 havia	 acumulado	 até	 então.	 Esse	

espólio	 era	 constituído	 pelos	 cavalos	 e	 pelas	 armas	 ofensivas	 e	 defensivas	 que	 os	

cavaleiros	derrotados	por	Curial	em	 justas	ou	 torneios	 lhe	 tinham	entregado.	A	essa	

altura	de	 sua	vida,	depois	de	numerosos	combates	em	que	 sempre	 levara	a	melhor,	

devia	 ser	bem	considerável	o	espólio	 acumulado	por	Curial.	Um	cavaleiro	não	podia	

dignamente	entesourar	dinheiro,	mas	o	patrimônio	representado	pelo	seu	espólio	era	

de	valor	considerável	e	somente	o	honrava.	

	

Ao	 retornar	 a	 Paris,	 reencontrou	 os	 dois	 cavaleiros	 invejosos	 e,	 sem	 nada	

desconfiar	 deles,	 continuou	honrando-os	 como	 a	 amigos	 ilustres	 e	 dignos	 de	 toda	 a	

consideração.	 O	 prestígio	 de	 Curial,	 na	 corte	 francesa,	 estava	 então	 no	 seu	 auge.	 A	

vitória	 espaventosa	 sobre	 o	 Javali,	 o	 favor	 de	 que	 gozava	 junto	 ao	 rei	 e	 a	 grandes	

senhores	do	reino,	a	própria	notícia	que	chegou	aos	ouvidos	do	rei,	da	generosa	dádiva	

que	 fizera	 ao	aragonês	 companheiro	 fiel	 de	armas,	 tudo	 isso,	 enfim,	 contribuía	para	

que	Curial	fosse	por	todos	exaltado	como	o	melhor	dos	cavaleiros.	

	

Ansaldo	 e	 Ambrósio,	 diante	 disso,	 mostravam-se	 externamente	 felizes,	 por	

falsidade,	 mas	 sentiam-se	 cada	 vez	 mais	 roídos	 pela	 inveja	 que	 lhes	 devorava	 as	

entranhas,	 e	 manifestavam	 em	 sua	 conduta	 pelo	 menos	 dois	 dos	 elementos	
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integrantes	do	cortejo	espúrio	de	filhos	da	inveja,	a	saber,	a	tristeza	com	os	sucessos	

de	Curial	e	o	ódio	em	relação	a	ele:	

	

Só	 se	 falava	 de	 Curial;	 diariamente	 crescia	 a	 sua	 honra,	 e	 os	 anciãos	
percebiam-no	 claramente.	 Embora	 demonstrassem	 sentir	 prazer	 com	 isso,	
na	 verdade	 eles	 desejavam	 vê-lo	morto,	 desonrado	 e	 abatido.	 Vede	 quão	
escrava	 é	 a	 mesquinha	 inveja,	 que,	 quanto	 mais	 honra	 recebe,	 mais	 a	
aborrece	e	faz	com	que	deseje	que	sofrais	um	mal!578	

	

Na	 verdade,	 eram	 duas	 serpentes	 venenosas,	 pacientemente	 à	 espera	 do	

momento	 em	 que	 pudessem	 dar	 o	 bote	 certeiro	 que	 de	 longa	 data	 maquinavam	

contra	 Curial.	 Houve	um	momento	 em	que	 essa	 ocasião	 pareceu	 a	 ambos	 ter	 afinal	

chegado.	 Ocorreu	 que,	 inesperadamente,	 mandou-os	 chamar	 o	 rei	 da	 França,	 que	

continuava	 empenhado	 em	 promover	 o	 casamento	 de	 Láquesis	 com	 o	 duque	 de	

Orleães	 –	 casamento	 que	 somente	 ainda	 não	 ocorrera	 porque	 Láquesis,	 sempre	

esperançosa	 de	 conquistar	 Curial,	 não	 dava	 assentimento	 aos	 insistentes	 apelos	 do	

duque	francês.		

	

O	 rei	 estava	 convencido	 de	 que	 a	 única	 forma	 de	 quebrar	 a	 resistência	 da	

jovem	seria	afastá-la	do	objeto	amado,	“pois	Láquesis	não	via	nem	ouvia	nada	além	de	

Curial”.579	 Enquanto	 este	 continuasse	 ao	 alcance	 das	 vistas	 e	 dos	 desejos	 da	 bela	

princesa,	esta	não	aceitaria	qualquer	outro	projeto	matrimonial.	

	

Sem	conhecer	a	profunda	animosidade	dos	dois	cavaleiros	em	relação	a	Curial	

e,	pelo	contrário	crendo	serem	amigos	e	confidentes	dele,	o	rei	os	chamou,	falou-lhes	

do	desejo	que	 tinha	de	que	Curial	 se	 afastasse	de	Paris	 por	 algum	 tempo,	 para	que	

Láquesis	o	esquecesse	e	consentisse	em	realizar	o	projetado	casamento	com	o	duque	

de	Orleães,	e	lhes	pediu	que	“tentassem	conseguir	com	que	Curial	quisesse	participar	

																																																													
578		[No	.s	parlava	sinó	de	Curial;	tots	jorns	crexia	la	sua	honor,	la	qual	cosa	los	ancians	veyen	bé,	e,	jatsia	
mostrassen	haver-ne	plaer,	totavia	lo	volguéran	veure	mort,	desonrat	e	abatut.	!Vets	quina	macipa	és	la	
mesquina	Enveja,	que,	quanta	més	honor	li	farets,	més	vos	avorrirà	e	desijarà	que	hajats	dan	!]	(f.129-
f.129v)	Note-se	a	utilização	de	“totavia”	em	sentido	adversativo,	exatamente	como	ocorre	no	português	
com	a	conjunção	adversativa	“todavia”	e	com	o	equivalente	francês	“toutefois”.	No	castelhano,	embora	
“todavía”	 possa	 também	 ser	 usada	 no	 mesmo	 sentido,	 a	 tendência	 dominante	 é	 usá-la	
preferencialmente	como	advérbio	de	tempo,	no	mesmo	sentido	que	têm,	no	português,	“ainda”	e	“até	
então”.	
579		[car	Làquesis	no	veya	ne	ohia	de	Curial	avant]	(f.129v)	
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de	 alguma	 distração	 fora	 de	 Paris,	 ou,	 pelo	 menos,	 deixasse	 de	 ir	 e	 vir	 tão	

frequentemente	 à	 pousada	 de	 Láquesis,	 para	 que	 assim	 ela	 esfriasse	 um	 pouco	 em	

relação	a	ele”.580		

	

Ao	 se	 verem	 assim	 repentinamente	 levados	 e	 elevados	 à	 presença	 de	 um	

grande	 rei	 que	 com	 tanta	 intimidade	os	 tratava,	os	dois	 invejosos	 anciães	pensaram	

ter,	 afinal,	 chegado	 o	 grande	 momento	 havia	 tanto	 tempo	 esperado.	 E	 julgaram	

adequado	esse	momento	para,	diante	do	rei,	revelarem	sua	verdadeira	face.	E,	depois	

de	terem,	entre	si,	deliberado	qual	deles	falaria	por	primeiro,	um	deles	principiou	seu	

discurso	 que	 ocupa	 todo	 o	 capítulo	 II.115.	 Nesse	 discurso,	 pôs	 à	 mostra	 toda	 a	

peçonha	 que	 longamente	 haviam	 destilado,	 juntos,	 os	 dois	 anciãos.	 Dada	 a	

importância	dessa	 fala	para	a	 compreensão	da	psicologia	e	dos	métodos	de	atuação	

dos	invejosos,	convém	transcrevê-la	na	íntegra,	entremeada	de	alguns	comentários:		

	

–	Elevadíssimo	e	excelentíssimo	senhor,	 se	eu	estivesse	 falando	com	outra	
pessoa	 talvez	não	desse	 a	 seguinte	 resposta,	mas	diante	de	 tão	elevado	e	
tão	 sábio	 rei,	 não	 deixarei	 de	 dizer	 de	 boa	 vontade	 o	 que	 eu	 penso	 a	
respeito	de	Curial.581	
	

Comentário:	O	orador	principia	a	fala	de	modo	hábil,	em	tom	de	humildade	e,	

ao	mesmo	tempo,	procura	adular	o	rei.	Trata-se	de	uma	típica	captatio	benevolentiae.	

Parece	clara	a	intenção	de	inspirar	confiança	e	credibilidade	ao	que	virá	em	seguida.	

	

Senhor,	 saiba	 vossa	mui	elevada	 senhoria	que	aquele	é	 filho	de	um	pobre	
gentil-homem;	que	quase	mendigava	quando	se	apresentou,	ainda	menino,	
à	casa	do	marquês	de	Montferrat,	meu	senhor,	o	qual,	afeiçoando-se	a	ele,	
o	vestiu	e	em	sua	câmara	com	outros	jovens	o	colocou.582	

	

Comentário:	 Nessa	 passagem	 em	 que	 fala	 das	 origens	modestas	 de	 Curial,	 o	

velho	 invejoso	 não	 chega	 propriamente	 a	 mentir,	 mas	 mostra-se	 maledicente,	 ao	

apresentar	do	modo	mais	depreciativo	possível	a	pobreza	de	Curial	adolescente,	pois	
																																																													

580	 [tenguessen	manera	que	volgués	pendre	alguna	espassa	exint	de	Paris,	o,	almenys,	apartant-se	de	
l´anar	e	venir	tan	continu	com	feya	a	la	posada	de	Làquesis,	a	fi	que	ella	refredàs	algun	poch]	(f.129v)	
581	 	[—	Molt	alt	e	molt	excel.lent	senyor,	si	ab	altra	persona	yo	parlàs,	per	ventura	no	curaria	de	fer	la	
següent	resposta	;	emperò,	devant	tant	e	tan	alt	e	tan	savi	rey,	no	staré	de	dir	ab	bona	veritat	ço	que	yo	
sent	de	Curial]	(f.129v-f.130)	
582		[Senyor,	sàpia	vostra	molt	alta	senyoria	que	aquest	és	fill	de	un	pobre	gentil	home,	quaix	que	anave	
a	les	almoynes,	e	vengué,	estant	minyó,	a	casa	del	marquès	de	Monferrat,	mon	senyor	;	lo	qual,	com	se	
altàs	déll,	féu-lo	vestir	e	en	la	sua	cambra	ab	altres	fadrins	lo	mes.]	(f.130)	
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diz	coisas	verdadeiras	com	claro	intuito	difamatório.	Maledicência,	difamação	e	calúnia	

são	conceitos	afins	e	 conexos,	mas	não	 se	 confundem;	 são,	na	 realidade,	 três	 coisas	

bem	distintas.	Maledicência,	que	provém	do	 latim	male	dicere,	é	expressão	genérica	

que	significa	dizer	mal	de	alguém;	difamação	(ou	infamação)	é	dizer	de	alguém	alguma	

coisa	que	pode	até	ser	verdadeira,	mas	cuja	divulgação	lhe	fere	a	honra	e	a	boa	fama	e	

o	torna,	no	sentido	próprio	do	termo,	 infame;	e	calúnia	é	o	ato	pelo	qual	se	atribui	a	

alguém,	 mentirosamente	 e	 com	 dolo,	 um	malfeito	 que	 não	 cometeu.583	 O	 invejoso	

cavaleiro	 falseia	 a	 realidade	 dos	 fatos	 e,	 assim,	 comete	 falta	 contra	 a	 verdade	 por	

omissão,	 quando	 atribui	 única	 e	 exclusivamente	 ao	 favorecimento	 do	 marquês	 a	

ascensão	 de	 Curial,	 como	 se	 este	 não	 tivesse	 mérito	 algum	 no	 extraordinário	

aprimoramento	pessoal	pelo	qual	passou.	

	

Ele	 cresceu	 em	 idade	 e	 em	 astúcia,	 tornou-se	 extremamente	 malicioso	 e	
Guelfa,	 irmã	 do	 marquês	 e	 senhora	 de	 Milão,	 induzida	 por	 um	 traidor	
chamado	Melchior	de	Pandó,	se	enamorou	dele	a	tal	ponto	que	ele	não	só	lhe	
roubou	joias	e	tesouros,	mas	também	a	honra	e	a	fama,	de	modo	que	aquela	
senhora	perdeu	e	perde	muitas	oportunidades	de	matrimônio	e,	se	não	fosse	
por	 ele,	 ela	 já	 estaria	 casada,	 pois	 é	 muito	 valorosa,	 rica	 e	 de	 uma	 beleza	
incomparável.584	

	

Comentário:	Já	agora	se	torna	mais	pesada	a	carga	cerrada	contra	Curial,	que	é	

desde	 logo	apresentado	como	astucioso	e	“extremamente	malicioso”,	o	que	significa	

um	juízo	de	valor	altamente	desfavorável;	e	logo	a	seguir	é	caluniosamente	acusado	de	

ser	um	ladrão	que	“roubou	joias	e	tesouros”	e	também	“a	honra	e	a	fama”	de	Guelfa.	

																																																													
583	Sobre	maledicência	(susurratio	ou	murmuratio),	difamação	(detractio)	e	calúnia	(calumnia),	é	muito	
amplo	 e	 praticamente	 unânime	 o	 ensinamento	 dos	 moralistas,	 que	 tratam	 desses	 assuntos	 ao	
comentarem	 a	 virtude	 da	 veracidade	 (derivada	 da	 virtude	 cardeal	 da	 justiça);	 ou	 ao	 comentarem	
aplicações	 concretas	 do	 oitavo	 mandamento	 do	 Decálogo	 (não	 levantar	 falso	 testemunho);	 ou	 ao	
tratarem	dos	deveres	de	justiça	em	relação	ao	próximo;	ou	ainda	quando	estudam	a	reparação	da	fama	
alheia	 injustamente	 atingida	 (reparatio	 lesionis	 famae).	 São	 Tomás	 de	 Aquino	 trata	 largamente	 do	
assunto	na	 II-IIae	da	Summa	Theologiae,	 nas	 questões	 73	 (De	detractione)	 e	 74	 (De	 susurratione)	 (na	
edição	bilingue	da	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	vol.	VIII,	p.	603-634).	Seu	ensinamento	é,	em	linhas	
gerais,	 seguido	 por	 todos	 os	 demais	 autores	 que	 trataram	 do	 assunto;	 entre	 muitos	 outros,	 ver:	
ROBERTI,	Francesco;	PALAZZINI,	Pietro	(orgs.).	Dizionario	di	Teologia	Morale,	verbete	“Diffamazzione”,	
p.	439-440;	AERTNYS,	J.;	DAMEN,	C.A.	Theologia	Moralis	secundum	doctrinam	S.	Alfonsi	de	Ligorio	Doct.	
Ecclesiae,	1º.	volume,	p.	714-728;	CATHREIN,	Victor.	La	Morale	Cattolica	esposta	nelle	sue	premesse	e	
nelle	sue	linee	fondamentali.	Roma:	Libreria	Pontificia	F.	Pustet,	1912,	p.	394-395.	
584	 	 [Aquest	 cresqué	en	edat	e	en	astúcia,	 e	devench	molt	maliciós;	 e,	 ab	 inducció	de	un	 traÿdor,	qui	
Melchor	de	Pandó	és	nomenat,	la	Güelfa,	germana	del	dit	marquès,	que	senyora	és	de	Milà,	s´enamorà	
d´ell,	en	manera	que	ell	li	robà	no	solament	lo	thesor	e	joyes,	ans	encara	la	honor	e	fama,	de	què	aquella	
senyora	 ha	 perdut	 e	 pert	 son	 matrimoni,	 que,	 si	 aquest	 no	 fos,	 és	 molt	 valerosa	 e	 rica,	 e	 de	
incomparable	bellesa]	(f.130)	
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Esta	 é,	 pois,	 de	modo	 indireto	 e	 calunioso,	 acusada	 de	 se	 ter	 tornado	 desonrada	 e	

infame.	A	 língua	viperina	do	acusador	não	poupa	sequer	a	Melchior	de	Pandó,	que	é	

objeto	 de	 um	 juízo	 de	 valor	 extremamente	 grave	 na	 ótica	medieval,	 que	 é	 o	 de	 ter	

traído	a	confiança	de	sua	senhora;	e	também	é	acusado,	caluniosamente,	do	crime	de	

ter	induzido	Guelfa	à	desonra	e	infâmia.	Note-se,	por	fim,	mais	uma	vez,	a	sistemática	

e	mendaz	omissão	dos	méritos	de	Curial:	ele	“cresceu	em	idade	e	em	astúcia”,	não	em	

merecimento	 pessoal;	 ele	 se	 elevou	 graças	 ao	 roubo,	 sem	 em	 nada	 ter	 pesado	 seu	

esforço	individual.	

	

E	 assim	 ele	 vai	 pelo	 mundo,	 com	 os	 bens	 daquela	 senhora.	 De	 modo	
semelhante	 ele	 foi	 à	 Alemanha	 participar	 de	 uma	 batalha,	 como	 um	
valentão	que	é	e	nada	teme,	já	que	não	há	outro	bem	nele,	e	se	enamorou	
desta	 Láquesis.	 Mas	 se	 ela	 o	 conhecesse	 tão	 bem	 como	 nós,	 não	 se	
interessaria	 por	 ele,	 mas	 ele	 a	 rouba;	 e	 a	 mantém	 nesse	 caminho,	 na	
condição	que	vedes,	pois	não	parece	que	ele	 tenha	algo	nem	para	manter	
uma	mula.585	

	

Comentário:	No	início	deste	tópico,	o	invejoso	afirma	como	certo	que	Curial	foi	

à	Alemanha	com	os	bens	de	Guelfa;	disso,	porém,	ele	não	 tem	nem	pode	ter	prova,	

trata-se	 de	 mera	 suposição	 ou	 suspeita	 temerária;	 por	 que	 não	 supôs,	 menos	

maldosamente,	 que	 fora	 Melchior	 de	 Pandó,	 que	 todos	 sabiam	 ser	 um	 homem	

abastado	e	protetor	de	Curial,	que	o	havia	ajudado	economicamente?		Afirma	também	

que	 na	 Alemanha	 Curial	 se	 apaixonou	 por	 Láquesis,	 o	 que	 não	 corresponde	 à	

realidade,	 pois	 foi	 Láquesis	 quem	 se	 apaixonou	 por	 Curial.	 E,	 sempre	 no	 seu	 afã	

difamatório,	afirma,	ou	pelo	menos	insinua	que	Curial	também	rouba	a	Láquesis,	como	

o	 fez	 com	Guelfa,	 e	 que	 somente	 assim	 se	 explica	 o	 nível	 de	 vida	 que	mantém	 em	

Paris.	 Com	 esta	 última	 acusação	 leviana	 e	 infundada,	 é	 a	 própria	 Láquesis	 que	 fica,	

igualmente,	 tisnada	 pelos	 jatos	 de	 peçonha	 destilados	 e	 lançados	 pelo	 invejoso:	

também	ela,	como	Guelfa,	é	indiretamente	acusada	de	ter	perdido	“a	honra	e	a	fama”.	

Por	fim,	neste	tópico	mais	uma	vez	o	invejoso	acusador	peca	por	omissão	ao	negar	os	

inegáveis	méritos	pessoais	de	Curial,	quando	se	refere	a	ele	“como	um	valentão	que	é	

e	 nada	 teme,	 já	 que	 não	 há	 outro	 bem	 nele”.	 Embalado	 na	 carga	 contra	 Curial,	 o	

																																																													
585		[e	axí	va	aquest	per	lo	món	ab	los	béns	d´aquella	senyora.	Semblantment,	anant	en	Alamanya	per	fer	
una	 batalla,	 axí	 com	 aquell	 qui	 és	 fortegaç	 e	 no	 dubta	 res,	 no	 havent	 altre	 bé	 en	 ell,	 s´enamorà	
d´aquesta	Làquesis	–	e,	si	ella	.l	conexia	tan	bé	com	nosaltres,	no	hauria	cura	d´ell	–	e,	robà-la;	e	manté,	
per	aquesta	via,	l´estat	que	vets,	car	no	par	que	ell	hage	per	mantenir	una	haca.]	(f.130)	
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acusador	 não	 se	 dá	 conta	 de	 que	 ultrapassa	 francamente	 os	 limites	 da	

verossimilhança:	 qualquer	 pessoa	 que	 privasse	 com	 Curial	 e	 o	 conhecesse	 de	 perto	

facilmente	se	dava	conta	de	que	ele	não	era	somente	“um	valentão”,	mas	era	homem	

educado,	culto	e	refinado,	que	fazia	uma	bela	figura	e	marcava	presença	em	qualquer	

corte.	 Cego	 pelo	 ódio,	 o	 acusador	 se	 esquecia	 de	 que	 seu	 interlocutor	 conhecia	

perfeitamente	Curial	e	ademais,	como	rei	que	vivia	cercado	de	cortesãos	aduladores	e	

intrigantes,	desenvolvera	o	hábito	de	não	acreditar	em	tudo	o	que	ouvia	a	respeito	da	

vida	 alheia.	 O	 invejoso,	 habitualmente	 tão	 cauto	 e	 controlado,	 francamente	 se	

excedeu	 no	 libellum	 acusationis	 formulado	 contra	 Curial	 e,	 com	 isso,	 destruiu	 sua	

acusação,	já	que	tudo	o	que	é	exagerado	se	torna	insignificante.586	Sem	se	dar	conta,	

denunciou-se	a	si	próprio,	em	lugar	de	incriminar	a	Curial.		

	

Agora,	senhor,	vejo	que	vós	lhe	concedeis	tanta	festa	e	tanta	honra	que	ele	
perde,	 e	 penso	 que	 tenha	 perdido,	 todo	 o	 senso,	 já	 que	 se	 considera	 tão	
grande	que	não	presta	honra	a	ninguém	no	mundo,	pois	pensa	que	 todos	
têm	a	obrigação	de	lhe	encher	o	bucho.587	

	

Comentário:	Na	 sequência	do	 seu	destemperado	discurso,	o	 invejoso	chega	a	

censurar	o	próprio	rei	por	festejar	e	honrar	a	Curial!	Com	isso,	ultrapassa	os	limites	do	

bom	senso	e	adentra	francamente	a	perigosa	área	da	inconveniência.	

	

Se	ele	tivesse	juízo,	ao	perceber	que	o	duque	de	Orleães	se	desgosta	com	a	
frequência	 de	 suas	 idas	 e	 vindas	 à	 casa	de	 Láquesis,	 se	 afastaria	 dela.	 Por	
sua	vez,	ela	mostra	bem	que	é	uma	mulher:	sempre	escolhe	o	pior,	ao	invés	
de	 saber	 distinguir	 um	do	 outro.	 Contudo,	 já	 que	 vossa	 senhoria	 deseja	 e	
ordena	que	ele	parta	daqui,	em	breve	nós	encontraremos	uma	maneira	de	
fazê-lo	 se	 queixar	 e	 o	 faremos	 ir.	 Assim	 Láquesis	 perderá	 a	 esperança	 e	
ficará	fria	com	ele.588	

	

																																																													
586	 “Tudo	o	 que	 é	 exagerado	 é	 insignificante”	 –	 frase	 que	 se	 tornou	 célebre,	 geralmente	 atribuída	 ao	
diplomata	e	político	francês	Charles-Maurice	de	Talleyrand-Perigord	(1754-1838).	
587		[Ara,	senyor,	veig	que	vós	li	fets	tanta	festa	e	tanta	honor,	que	ell	pert,	e	pens	que	hage	perdut,	lo	
seny,	e	sí	.s	té	per	tan	gran,	que	ja	no	porta	honor	a	home	del	món,	ans	entén	que	tots	li	hagen	a	fer	lo	
buç.]	(f.130)	
588		[E	si	ell	hagués	seny,	sentint	lo	duch	d´Orleans	haver	enuig	de	la	freqüentació	que	fa	en	anar	e	venir	
a	 l´hostal	de	Làquesis,	bé	 .s	deuria	 lunyar	d´ella.	E	ella	mostra	bé	ésser	 fembra,	que	tots	temps	tria	 lo	
pijor,	 car	 diferència	 deuria	 fer	 entre	 aquells	 dos.	 Emperò,	 puys	 que	 vostra	 senyoria	 vol	 e	mana	 que	
aquest	se	partesca	d´açí,	nosaltres	lo´n	farem	anar	en	breu,	car	tindrem	manera	que	d´ella	lo	revocaran;	
e	ladonchs	Làquesis	perdrà	la	sperança,	e	refredar-s´à	d´ell.]	(f.130-f.130v)	



347	
	

Comentário:	 O	 discurso,	 depois	 de	 se	 estender	 longamente	 nas	 acusações	 a	

Curial,	 se	encerra	 com	a	declaração	 formal	de	que	o	desejo	do	 rei,	 de	que	Curial	 se	

afastasse	de	Paris,	seria	atendido.		

	

Agradou	 ao	 rei	 saber	 que	 os	 dois	 anciãos	 encontrariam	 um	meio	 de	 afastar	

Curial	 de	 Paris,	 “embora	 tenha	 claramente	 percebido	 que	 aqueles	 anciãos	 lhe	

desejavam	mal,	e	que	se	tivesse	sabido	disso	antes,	não	teria	se	aberto	com	eles”.589		

	

Na	verdade,	ao	rei	desagradou	profundamente	a	atitude	falsa	e	maliciosa	dos	

dois	velhos,	e	fez	questão	de	deixar	isso	bem	patente	na	longa	resposta	que	lhes	deu,	a	

qual	ocupa	todo	o	capítulo	II.116.	

	

O	 rei	 foi	 de	 meridiana	 clareza.	 Embora	 pudesse	 ter	 dissimulado	 seu	

pensamento	 e	 deixado	 os	 seus	 interlocutores	 na	 crença	 de	 que	 haviam	 conseguido	

convencê-lo	 da	 indignidade	 de	 Curial,	 preferiu	 expor	 lealmente	 e	 por	 inteiro	 seu	

pensamento.	Começou	por	dizer	que	sabia	muito	bem	“de	quem	Curial	foi	filho,	além	

de	tudo	relativo	ao	seu	pai,	toda	a	sua	origem”.590	Não	ignorava	a	ajuda	que	lhe	dera	

Guelfa,	mas,	longe	de	censurá-la,	somente	a	louvava	por	isso:	

	

–	É	verdade	que	essa	mulher	o	 fez	progredir	muito,	mas	eu	vos	 juro	como	
rei	que	ela	tem	nele	o	melhor	e	mais	valoroso	servidor	que	existe	no	mundo,	
e	 se	 ela	 lhe	 deu	 e	 dá	 os	 seus	 bens,	 não	 pode	 nem	 poderia	 empregá-los	
melhor,	e	ele	os	merece	muito	bem.591	

	

A	 seguir,	 faz	 de	 Curial	 um	 belo	 e	 cabal	 elogio,	 no	 qual	 o	 mostra	 como	 um	

homem	 completo,	 que	 possui	 nobreza,	 valentia	 e,	 ademais,	 todos	 os	 predicados	

morais	 e	 intelectuais	 de	 um	perfeito	 cavaleiro	 –	 tal	 como	o	 entendia	 a	mentalidade	

humanística,	 ou	 seja,	 ao	 mesmo	 tempo	 guerreiro,	 intelectual,	 artista	 e	 refinado	

cortesão:	

	
																																																													

589	 	[emperò	conegué	clarament	que	aquells	àncians	li	volien	mal;	e	si	ell	ho	hagués	sabut	abans,	no	.s	
fóra	descubert	a	ells]	(f.130v)	
590		[–		Bé	sabia	yo	Curial	de	qui	fonch	fill,	e	la	manera	tota	de	són	pare,	e	tot	lo	seu	principi]	(f.130v)	
591		[és	ver	que	aquexa	dona	l´à	molt	avançat,	però	yo	us	jur	com	a	rey	que	ella	té	lo	millor	e	pus	valerós	
servidor	que	sia	en	lo	món,	e	si	ella	li	ha	donat	e	dóna	de	sos	béns,	no	.ls	pot	ne	poria	en	manera	alguna	
mills	esmerçar,	e	ell	los	mereix	molt	bé.]	(f.130v)	
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–	Dizei-me:	qual	homem	vós	conheceis	ou	haveis	visto	que	seja	tão	nobre	e	
tão	 valente?	 Digo-vos	 que,	 entre	 os	 cavaleiros	 que	 eu	 conheço,	 não	
encontro	 igual,	 pois	 este	 é	 cavaleiro	 no	 falar	 e	 no	 obrar,	 na	 praça	 e	 no	
quarto,	na	liça	e	em	qualquer	lugar.	Por	outro	lado,	é	muito	bem	preparado	
e	virtuoso,	sábio	e	de	grande	e	notável	conselho.	Mas	eu	não	me	maravilho,	
pois,	entre	os	grandes	 filósofos,	poetas	e	oradores,	percebo	que	ele	é	 tido	
em	elevada	estima,	e	vejo	que	seus	feitos	irão	de	bem	a	melhor,	pois	ele	é	
tão	diligente	que	nunca	perde	tempo:	quando	são	feitas	armas	de	qualquer	
tipo,	ele	sempre	está	entre	os	primeiros,	e	 leva	as	honras;	se	o	desejais	no	
quarto	 cantando,	 dançando	 e	 se	 comportando	 curialmente,	 digo-vos	 que	
ninguém	se	 iguala	a	ele,	 e	quando	parte	daqui,	 não	abandona	os	estudos,	
pelo	contrário,	 trata	os	 livros	com	tamanha	reverência	que	todos	os	que	o	
conhecem	o	consideram	maravilhosamente.592	

	

Merece	destaque	especial,	no	longo	discurso	do	rei,	a	referência	explícita	que	a	

certa	 altura	 fez	 da	 inveja	 –	 o	 vício	 que,	 percebia-o	 claramente	 o	 avisado	 monarca,	

estava	a	 inspirar	 a	excessiva	e	 indisfarçada	malevolência	que	nutriam	os	dois	 velhos	

por	Curial:	“–	Que	sua	pessoa	seja	bela	e	graciosa,	não	preciso	dizê-lo,	pois,	se	a	malícia	

ou	a	inveja	não	vos	cegar,	vereis	tão	bem	quanto	eu”.593	

		

Note-se	que	as	breves	palavras	“se	a	malícia	ou	a	inveja	não	vos	cegar”	foram	

proferidas	de	passagem	e	inseridas	quase	que	por	acaso	dentro	de	um	período	maior	e	

de	sentido	completo.	Com	elas,	o	rei	não	acusou	diretamente	os	dois	velhos	de	serem	

invejosos,	apenas	 indiretamente	aludiu	ao	 fato	bem	conhecido	por	 todos,	de	que	os	

olhos	 de	 um	 invejoso	 são	 cegos	 para	 as	 qualidades	 reais	 da	 pessoa	 invejada.	 	 A	

cegueira	 é,	 recorde-se,	 uma	 característica	 inseparável	 da	 inveja,	 frequentemente	

realçada	pela	tradição	artística	medieval594.		

																																																													
592	 	 [E	 direu-me:	 ¿qual	 home	 conexets	ni	 havets	 vist	 tan	noble	 e	 tan	 valerós?	Dich-vos	que,	 entre	 los	
cavallers	 que	 yo	 conech,	 no	 li	 sent	 par,	 car	 aquest	 és	 cavaller	 en	 parlar	 e	 en	 obrar,	 e	 en	 plaça,	 e	 en	
cambra,	e	en	liça,	e	en	tot	loch.	D´altra	part,	és	molt	abte	e	virtuós,	savi	e	de	gran	e	notable	consell;	però	
no	me´n	maravell,	car	entre	 los	grans	philòsofs,	poetes	e	oradors,	veig	que	és	tengut	en	gran	stima,	e	
veig	que	son	fet	 ira	de	bé	en	millor.	Car	és	tant	diligent,	que	no	pert	temps,	car,	com	armes	se	fan	en	
qualsevol	 manera,	 ell	 és	 dels	 primers	 e	 se´n	 porta	 la	 honor;	 si	 .l	 volets	 en	 cambra	 cantar,	 dançar	 e	
solaçar	curialment,	dich-vos	que	algú	dels	altres	no	.s	pot	egualar	ab	ell;	e,	partit	d´aquí,	no	lexà	l´estudi,	
ans	tracta	tan	reverencialment	los	llibres,	que	tots	quants	lo	conexen	ho	han	a	gran	maravella.]	(f.130v-
f.131)	–	A	conjugação	do	valor	militar	com	as	preocupações	intelectuais	e	os	refinamentos	artísticos	era	
essencial	 para	 o	 humanista;	 o	 poeta	 português	 Luís	 de	 Camões	 (c.1524-1580)	 assim	 se	 referiu	 a	 ele	
próprio,	dirigindo-se	ao	rei	D.	Sebastião	de	Portugal	(1554-1578):	“Pera	servir-vos,	braço	às	armas	feito	/	
Pera	cantar-vos,	mente	às	Musas	dada”	(Os	Lusíadas.	Porto:	Porto	Editora,	1977,	canto	X,	155)	.	
593		[Que	sia	bell	de	la	persona	e	graciós,	no	m´o	caldria	dir,	que	si	malícia	o	enveja	no	us	té	cegats,	tan	
bé	ho	vets	com	yo.]	(f.131)	
594	Veja-se,	como	exemplo,	a	representação	da	Inveja	pintada	por	Giotto	no	afresco	da	Capela	Scrovegni,	
reproduzida	e	comentada	no	Capítulo	II	desta	tese;	e	como	Dante	descreveu	os	invejosos,	no	Purgatório,	
com	os	olhos	costurados	com	arame.	
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Mais	adiante,	voltaremos	à	análise	dessa	frase	proferida	pelo	rei.	O	fato	é	que	a	

inveja	 impedia	 que	 os	 dois	 invejosos	 vissem	 o	 que	 era	 óbvio,	 ou	 seja,	 as	 inegáveis	

qualidades	de	Curial.	Muito	longe	de	ser	um	mero	“valentão	que	(...)	nada	teme,	já	que	

não	há	outro	bem	nele”,	Curial	é	um	homem	completo,	digno	de	todo	o	louvor.	Justo	e	

equânime,	 o	 rei	 sentiu	 necessidade	 de	 realçar	 as	 qualidades	 de	 Curial,	 como	

contraponto	 e	 contrapeso	 à	 omissão	 injusta	 e,	 sabia-o	 bem	 embora	 não	 o	 tivesse	

diretamente	afirmado,	motivada	pela	inveja,	do	discurso	que	havia	pouco	ouvira.	

	

A	seguir,	o	rei	passa	a	falar	de	Guelfa	e	de	Láquesis	e	declara	formalmente	que	

nenhuma	das	duas	sofreria	detrimento	se	se	casasse	com	Curial,	pois	“em	vista	de	seu	

valor	e	das	inúmeras	virtudes	com	que	Deus	generosamente	o	enriqueceu,	ele	poderia	

realizar	 neste	 reino,	 caso	 quisesse,	 tal	 matrimônio	 que	 ficaríeis	 maravilhados”.595	 A	

diferença	 de	 condições	 não	 seria	 obstáculo	 a	 um	matrimônio	 principesco,	 para	 um	

homem	com	os	predicados	de	Curial.	E	concluiu	sua	fala	de	modo	bastante	incisivo:	

	

Assim,	não	vos	preocupeis	com	essas	coisas,	pois	o	costume	da	cavalaria	e	
da	 ciência	 é	 tal	 que	 os	 homens	 de	 pobre	 estado	 progridem	 e	 se	 tornam	
grandes	 senhores.	 Todos	 os	 reis,	 inclusive,	 tanto	 na	 cavalaria	 quanto	 na	
ciência,	 tiveram	 um	 início,	 já	 que	 sem	 elas	 não	 seriam	 maiores	 que	 os	
outros.	Por	isso,	rogo-vos	que	façais	o	que	me	haveis	oferecido,	e	quanto	às	
outras	 coisas,	 esquecei-as,	 pois	 se	o	Céu	não	 lhe	 tivesse	outorgado,	Curial	
não	teria	obtido	as	vitórias	e	as	honras	que	conseguiu.596	

	

O	 tiro	dos	acusadores	 saiu-lhes,	pois,	 pela	 culatra.	A	 reação	do	 rei,	 diante	da	

destemperada	e	inconveniente	investida	contra	Curial,	foi	precisamente	o	contrário	do	

que	esperavam.	

	

A	resposta	categórica	do	monarca	era	mais	do	que	suficientemente	clara	para	

seus	 interlocutores	 entenderem	 que	 deviam	 calar-se	 e	 mudar	 de	 tática.	 Em	 outra	

																																																													
595		[vista	la	sua	valor	e	moltes	virtuts	de	què	Déus	copiosament	l´à	fet	rich,	poria	ell	fer	en	aquest	regne,		
si	volgués,	tan	gran	matrimoni,	que	.n	seríets	maravellats]	(f.131)	
596		[E	axí,	no	curets	d´aquestes	coses,	car	la	costuma	de	la	cavalleria	e	de	la	sciència	és	tal,	que	avancen	
los	hòmens	de	pobre	stat	e	 .ls	 fan	grans	senyors.	Car	tots	 los	reys,	en	cavalleria,	e	encara	en	sciència,	
hagueren	principi,	car	sens	aquella	no	fóran	majors	que	los	altres.	Per	què	us	torn	a	pregar	que	metats	
en	obra	ço	que	m´havets	profert,	e	les	altres	coses	metets	en	oblit;	que	si	del	cel	no	li	fos	atorgat,	Curial	
no	haguera	obtengudes	les	victòries	e	honors	que	l´an	avançat.]	(f.131-f.131v)	
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ocasião,	quando	pela	primeira	vez	haviam	tentado	sem	sucesso	intrigar	o	marquês	de	

Monteferrat	 contra	 Curial,	 logo	 entenderam	 que	 deviam	 mudar	 de	 tática	 e	

rapidamente	 o	 fizeram.	 Mas,	 na	 conversa	 com	 o	 rei	 da	 França,	 contra	 todas	 as	

conveniências,	 resolveram	 insistir	 na	 sua	 posição,	 na	 tentativa	 de	 consertar	 a	

desagradável	situação	criada,	e	somente	se	enredaram	ainda	mais.	Por	que	o	fizeram?	

Mais	uma	vez,	por	causa	da	inveja.	

	

Ao	que	parece	um	ponto	do	discurso	 real	havia	 sido	particularmente	sensível	

para	 os	 dois:	 a	 alusão,	 que	 o	 soberano,	 de	 passagem	 e	 de	 modo	 indireto,	 fizera	 à	

inveja:	“Que	sua	pessoa	seja	bela	e	graciosa,	não	preciso	dizê-lo,	pois,	se	a	malícia	ou	a	

inveja	não	vos	cegar,	vereis	tão	bem	quanto	eu.”	

	

O	rei,	insista-se,	não	os	havia	acusado	diretamente	de	inveja,	apenas	havia	dito	

que	a	beleza	e	a	graça	de	Curial	 eram	evidentes	para	quem	não	estivesse	 cego	pela	

malícia	ou	pela	 inveja.	Como,	em	sua	diatribe	contra	Curial,	nenhuma	crítica	haviam	

feito	ao	aspecto	físico	de	Curial	e	não	tinham	negado	nem	a	beleza	nem	a	graça	de	sua	

pessoa,	 os	 dois	 invejosos	 podiam	 comodamente	 fingir	 que	 não	 haviam	 entendido	 a	

indireta.	É	verdade	que	o	monarca	usara,	na	construção	da	frase,	o	pronome	pessoal	

da	 segunda	 pessoa	 do	 plural	 (vós),	mas	 usara	 também	 a	 forma	 verbal	 do	 futuro	 do	

subjuntivo,	que	atribuía	à	frase	um	sentido	hipotético	e	dubitativo,	não	um	sentido	de	

afirmação	factual.	Em	outras	palavras,	era	bem	melhor	que	os	dois	fingissem	não	ter	

entendido	a	alusão	do	rei...	O	pior	 foi	 tentar	dar	explicações	que,	na	prática,	apenas	

demonstraram	que	haviam	sentido	o	golpe	recebido.	Como	bem	exprime	a	sabedoria	

popular	num	dito	francês	tradicional,	“qui	s´excuse	s´accuse”.	

	

De	 fato,	 a	 alusão	 indireta	 que	 o	 rei	 fizera	 à	 inveja	 constituíra	 uma	 estocada	

profunda	e	bem	dolorida...	Nada	 fere	 tanto	um	 invejoso	 como	o	 ver-se	denunciado.	

Nada	o	envergonha	tanto	quanto	isso!	Todos	os	outros	vícios	ou	pecados	capitais	são,	

por	 vezes,	 assumidos	 de	 modo	 até	 jactancioso	 por	 quem	 os	 tem	 ou	 os	 comete.	 O	

luxurioso	 se	 gaba	 de	 suas	 proezas	 e	 conquistas	 eróticas,	 o	 guloso	 se	 compraz	 na	

narração	dos	abusos	gastronômicos	ou	etílicos	que	cometeu,	e	o	 iracundo	se	deleita	

em	sentir	o	temor	que	seus	destemperos	provocam	nos	outros.	Por	outro	lado,	o	avaro	



351	
	

tem	 tanto	 amor	 ao	 dinheiro	 que	 não	 se	 peja	 de	 dar	 em	 público	 as	 mais	 ridículas	

mostras	de	mesquinhez	e	sovinice;	o	orgulhoso	não	se	envergonha	e,	pelo	contrário,	

até	 se	 julga	 engrandecido	 por	 lembrar	 e	 valorizar	 a	 todo	momento	 os	 títulos	 pelos	

quais	se	pretende	superior,	por	mais	risíveis	e	contestáveis	que	eles	sejam;	até	mesmo	

o	preguiçoso,	levado	pela	inércia	a	que	se	entrega,	muitas	vezes	nem	se	dá	o	trabalho	

de	esconder	ou	disfarçar	seu	vício.	

	

Com	o	invejoso,	porém,	qualquer	alusão	à	sua	inveja	o	faz	estremecer	e	eriçar-

se	 por	 inteiro.	 E	 logo	 se	 põe	 a	 dar	 explicações,	 sem	 considerar	 que	 elas	 o	mais	 das	

vezes	 somente	 confirmam	 que	 o	 golpe	 foi	 sensível	 e	 machucou.	 Foi	 o	 que	 fez	 o	

segundo	 dos	 velhos,	 que	 tomou	 a	 palavra	 em	 apoio	 a	 quanto	 dissera	 o	 primeiro.597	

Começou	 por	 tentar	 explicar	 que	 não	 era	 por	 inveja	 –	 palavra	 que	 cuidadosamente	

evitou,	mas	cuja	ideia	ficou	claríssima	–	que	seu	companheiro	havia	falado:		

	

–	Senhor,	nem	a	codícia	de	quitar	a	fumaça	da	vanglória	dele,	nem	o	desejo	
de	 maltratá-lo	 fizeram	 meu	 companheiro	 falar	 assim,	 somente	 a	 grande	
desonra	 que	 esse	 feito	 ocasiona	 ao	 marquês	 e	 a	 Guelfa,	 cuja	 honra	
desejamos	e,	se	pudéssemos,	faríamos	com	que	essa	senhora,	que	é	a	mais	
bela	 e	 mais	 valorosa	 do	 mundo,	 não	 perdesse	 sua	 honra	 por	 ele,	 e	
contraísse	um	bom	matrimônio,	razão	pela	qual	aqui	estamos.598		

	

Depois	 desse	 proêmio	 desastrado,	 no	 qual	 mais	 uma	 vez	 é	 manifestado	 o	

despeito	sentido	pela	dupla	de	invejosos	em	relação	a	Curial,	cuja	fama	é	depreciada	

ao	máximo	–	já	que	não	é	senão	fumaça,	ou	seja,	pura	ilusão,	e	nem	sequer	é	fumaça	

de	 glória,	 mas	 tão-só	 de	 vanglória	 –	 o	 orador	 se	 permite,	 de	 modo	 atrevido	 e	 até	

insolente,	 brandir	 contra	 o	 rei	 da	 França	 um	 argumento	 ad	 hominem:	 “Que	 vossa	

elevada	senhoria	imagine	se	em	vossa	casa	tivésseis	um	cavaleiro	que,	em	vosso	dano	

e	prejuízo,	perturbasse	alguma	irmã	ou	filha	vossa,	que	sentimento	teríeis!”599	

																																																													
597	Entre	a	fala	do	primeiro	e	a	do	segundo,	há	diferenças	de	tom,	sem	dúvida,	mas	há	uma	continuação	
lógica	 e	 ideológica.	 Diante	 do	 rei,	 estava	 claríssimo	 que	 agiam	 concertadamente	 e	 o	 pensamento	
expresso	por	cada	um	deles	era	compartilhado	pelo	outro.	
598		[—	Senyor,	ni	cobdícia	de	toldre	a	aquest	aquell	fum	de	vanaglòria	que	té,	ni	desig	de	maltractar-lo,	
no	ha	fet	parlar	axí	món	companyó,	e	sí	fa	la	gran	desonor	que	de	aquest	fet	se	segueix	al	marquès	e	a	la	
Güelfa,	la	honor	dels	quals	desijam;	e	voldríem,	si	ésser	pogués,	que	aquella	dona,	la	qual	és	la	pus	bella	
e	valerosa	del	món,	no	perdent	per	aquest	la	sua	honor,	se	col.locàs	en	matrimoni,	per	la	qual	cosa	som	
açí	venguts.]	(f.131v)	
599	 	 [E	pens	vostra	molt	alta	senyoria,	si	en	casa	vostra	hagués	un	cavaller	qui	en	dan	e	càrrech	vostre	
torbàs	alguna	germana	o	filla	vostra,	quiny	sentiment	ne	hauríets.]	(f.131v)	
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	O	 desastrado	 argumentador	 prossegue	 seu	 aranzel,	 de	modo	 cada	 vez	mais	

inábil	e	até	contraditório:	

	

Nós	 não	 nos	 preocuparíamos	 tanto	 com	 isso	 se	 não	 temêssemos	 que	 no	
primeiro	dia	que	isso	chegar	aos	ouvidos	do	marquês	aquela	mulher	esteja	
perdida,	sem	outra	culpa	além	de	ter	ajudado	o	progresso	desse	cavaleiro,	
e,	 de	 modo	 semelhante,	 ele	 também	 estará	 perdido,	 caso	 perca	 o	 favor	
daquela	senhora.	Por	isso,	todos	os	dias	nós	pensamos	como	melhor	e	com	
menos	dano	podemos	evitar	esse	inconveniente,	o	qual	não	pode	deixar	de	
acontecer	 caso	 Deus	 ou	 as	 boas	 gentes	 não	 o	 remediarem.	 E	 mais:	 nós	
somos	 servidores	 daquela	 senhora,	 temos	 sua	 honra	 recomendada	 pelo	
marquês,	 e	 a	 trataremos	 mal	 se	 essa	 loucura	 não	 se	 converter	 em	 bom-
senso.	O	marquês	já	pressentira	isso	anteriormente	e,	por	também	vermos	
esse	 perigo,	 estamos	 temerosos	 e	 não	 esperaremos	 o	 dia	 em	que,	 sabido	
isso,	morreremos	com	ela	ou	estaremos	eternamente	na	prisão.600	

	

Que	significam	essas	palavras,	tomadas	ao	pé	da	letra?	Que	os	dois	intrigantes	

temem	e	querem	evitar	duas	hipóteses:		

	

1)	que,	“no	primeiro	dia	que	isso	chegar	aos	ouvidos	do	marquês”,	Guelfa	perca	

o	 favor	 e	 a	 amizade	 de	 seu	 irmão	 e,	 assim,	 se	 veja	 “perdida”;	 essa	 hipótese	 é	 em	

extremo	dramatizada	na	última	 frase	do	discurso,	que	 significa	que,	 “sabido	 isso”,	 o	

marquês	condene	à	morte	a	irmã	e	os	dois	lealíssimos	servidores...	e	se	não	rolarem	as	

cabeças	de	ambos,	pelo	menos	serão	presos	para	sempre!	

	

2)	que	Curial	igualmente	se	perca,	“caso	perca	o	favor	daquela	senhora”.		

	

A	 primeira	 dessas	 hipóteses	 é	 francamente	 absurda,	 por	 total		

inverossimilhança.	Guelfa,	embora	sujeita	à	autoridade	moral	do	 irmão	por	ser	ele	o	

chefe	 da	 família,	 era	 senhora	 e	 soberana	 de	 um	estado	 independente,	 o	 ducado	de	

																																																													
600		[E	nós	no	curaríem	tant	d´açò;	mes,	dubtant	que	lo	primer	jorn	que	aquest	fet	atenyerà	a	les	orelles	
del	marquès,	aquella	dona	és	perduda,	 sens	altra	culpa	sinó	solament	 lo	avançament	que	 fa	a	aquest	
cavaller;	e,	semblantment,	ell	serie	perdut,	perdent	lo	favor	d´aquella	senyora;	e	per	ço	pensam	cascun	
jorn	 com	millor	 e	 ab	menys	 dan	poguéssem	 toldre	 aquest	 inconvenient,	 lo	 qual	 no	 .s	 pot	 fer	 que	 no	
venga,	 sí	 Déus	 no	 y	 proveix,	 o	 bones	 gents.	 E	 mes:	 que	 som	 servidors	 de	 aquella	 senyora,	 e	 tenim	
recomanada	la	sua	honor	per	lo	marquès,	de	la	qual	li	donarem	mal	compte,	si	aquesta	follia	en	seny	no	
.s	converteix.	E	 lo	marquès	ja	en	altre	temps	n´agué	algun	sentiment,	e,	veent	 lo	perill,	no	estam	sens	
por,	e	no	speram	sinó	 lo	 jorn	que,	sabut	açò,	prengam	mort	ab	ella,	stigam	en	presó	per	tots	 temps.]	
(f.131v-f.132)	
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Milão.	 Somente	 o	 Imperador,	 e	 acima	 dele	 o	 Papa,	 poderiam	 exercer,	 em	 algumas	

circunstâncias	muito	especiais,	relativa	autoridade	judicial	sobre	a	duquesa	de	Milão.	

Nenhuma	 outra	 autoridade	 terrena	 poderia	 pretender	 tal	 autoridade.	 Ademais,	 a	

hipotética	 reação	 do	 marquês	 “no	 primeiro	 dia	 que	 isso	 chegar	 aos	 ouvidos”	 dele	

também	está	em	contradição	com	a	afirmação	literal	de	que	“o	marquês	já	pressentira	

isso	anteriormente”.	Se	já	pressentira,	não	seria	mais	nenhuma	novidade.		

	

Por	 outro	 lado,	 é	 simplesmente	 risível	 a	 ideia	 de	 os	 dois	 velhos	 temerem	 e	

desejarem	 evitar	 a	 perda	 de	 Curial	 “caso	 [ele]	 perca	 o	 favor	 daquela	 senhora”.601	

Depois	de	terem	enxovalhado	a	reputação	de	Curial	no	primeiro	discurso,	virem	agora,	

no	segundo,	mostrar-se	preocupados	com	ele	é	fazer	pouco	caso	da	inteligência	do	rei	

da	França!		

	

Em	 resumo,	 a	 fala	 do	 segundo	 cavaleiro	 invejoso	 foi	 a	 mais	 desastrada	 que	

imaginar	se	possa.	Para	quem	faz	uma	cuidadosa	análise	textual	da	novela,	uma	única	

interpretação	é	possível:	a	alusão	à	inveja,	feita	pelo	rei,	de	tal	modo	atingira	em	cheio	

os	 dois	 invejosos	 e	 lhes	 abalara	 o	 equilíbrio	 emocional,	 que	 estes	 perderam	

completamente	 o	 senso	 político,	 o	 senso	 das	 oportunidades	 e	 conveniências,	 e	 até	

mesmo	o	senso	das	realidades	e	do	raciocínio	lógico.	As	qualidades	diplomáticas	que	

até	 então	haviam	demonstrado,	 invariavelmente,	 em	 todos	os	 lances	da	 sua	pérfida	

atuação	contra	Curial,	e	que	voltariam,	como	se	verá,	a	demonstrar	dali	para	a	frente,	

haviam	 pura	 e	 simplesmente	 se	 eclipsado	 de	 todo,	 na	 fala	 dos	 dois	 anciãos,	 e	

especialmente	do	segundo	deles,	diante	do	rei	da	França.	Por	quê?	Porque	nada	tira	

tanto	um	invejoso	do	seu	autocontrole	como	ser-lhe	denunciada	a	inveja.	

	

Vejamos	agora	a	resposta	que	tão	insensata	fala	obteve	do	rei,	que,	apesar	da	

inconveniência	e	atrevimento	do	cavaleiro,	ouvira	com	paciência,	“muito	atentamente	

todas	as	palavras	que	lhe	foram	ditas”:602	

	

																																																													
601	Não	está	dito	com	toda	a	clareza	no	texto,	mas	se	entende	que	Curial	se	perderia	porque	contra	ele	
também	se	voltaria	a	cólera	do	marquês.	Pelo	menos	foi	assim	que	o	entendeu	o	rei	da	França,	como	se	
verá	pouco	depois,	na	resposta	que	este	deu.	
602		[molt	atentament	totes	les	paraules	que	li	foren	dites]	(f.132)	



354	
	

–	Bons	homens,	vós	carregais	um	grande	peso603,	porque	Curial	não	teme	o	
marquês	e	não	ousaria	fazer	o	que	vós	dissestes.	Curial	tem	hoje	tais	amigos	
que	 o	marquês	 não	 demonstraria	 ter	 bom	 juízo	 se	 tentasse	 fazer	 alguma	
coisa	dessas.	Sem	dúvida	Curial	daria	a	entender	isso	com	feitos.	Tampouco	
sua	 irmã	cometeu	tal	crime,	conforme	eu	entendi	o	que	vós	dissestes,	que	
mereça	 a	 morte	 ou	 a	 prisão.	 Mesmo	 que	 ele	 tivesse	 feito	 alguma	 coisa,	
deveis	pensar	que	a	Guelfa	não	faltaria	quem	a	defendesse	e,	se	necessário,	
vingasse	cruelmente.604		

	

O	 rei	 começou	 por	 mostrar	 que	 não	 era	 razoável	 imaginar	 que	 o	 marquês	

tentasse	algo	contra	Curial	ou	ameaçasse	de	morte	ou	prisão	sua	irmã.	Na	frase	“Curial	

tem	hoje	tais	amigos	que	o	marquês	não	demonstraria	ter	bom	juízo	se	tentasse	fazer	

alguma	coisa	dessas”,	dá	a	entender	de	modo	assaz	claro	que	é	ele	mesmo	um	desses	

amigos	e	não	deixará	que	nada	se	faça	contra	ele.	À	bon	entendeur,	salut!	

	

Não	deixa	de	ser	sintomático	que	o	rei	se	refira	em	primeiro	lugar	a	Curial	e	só	

depois,	 extensivamente,	 trate	 de	 Guelfa.	 Claro	 estava	 que	 sua	 preocupação	 e	 seu	

interesse,	 no	 caso,	 eram	 prioritariamente	 referentes	 a	 Curial.	 Tudo	 isso,	 na	 fala	

ponderada	e	bem	refletida	de	um	rei,	tinha	enorme	alcance.	Deviam	entendê-lo	bem,	

e	de	uma	vez	por	todas,	os	seus	dois	impertinentes	interlocutores!		

	

A	seguir,	de	modo	peremptório	e	muito	ao	contrário	do	que	pensavam	os	dois	

cavaleiros	invejosos,	o	rei	respondeu	ao	atrevido	argumento	ad	hominem	que	ouvira:	

	
–	Se	em	minha	casa	tal	cavaleiro	tivesse,	e	uma	irmã	ou	filha	minha	dele	se	
apaixonasse,	 prontamente	 eu	 lha	 daria	 como	 mulher,	 pois,	 conforme	 a	
virtude	 da	 cavalaria	 e	 a	 nobreza	 do	 coração,	 nunca	 cavaleiro	 algum	 valeu	
mais	do	que	esse.605	

	

Mais	 uma	 vez,	 considere-se	 que	 não	 era	 essa	 uma	 resposta	 inconsequente	 e	

irrefletida,	mas	eram	palavras	proferidas	pela	boca	de	um	rei,	e	de	um	rei	que	pesava	

																																																													
603	 O	 sentido	 da	 frase	 “gran	 càrrech	 vos	 carregats”	 parece	 ser	 “vós	 exagerais”	 ou	 “vós	 carregais	 em	
demasia	a	gravidade	dos	fatos”.	
604		[—	Bons	hòmens,	gran	càrrech	vos	carregats,	que	Curial	poca	pahor	ha	del	marquès,	ni	ell	a	present	
gosaria	metre	en	obra	ço	que	vosaltres	diets;	car	Curial	ha	vuy	tals	amichs,	que	lo	marquès	haurie	mal	
seny	si	alguna	cosa	de	aquexes	assajava;	e	Curial,	sens	falla,	lo	y	donaria	bé	entendre	per	obra.	Ni	encara	
sa	sor	ha	comès	tal	crim,	segons	yo	he	entès	e	vosaltres	axí	ho	diets,	que	meresca	mort	ne	presó;	e,	cas	
que	 alguna	 cosa	hi	 hagués,	 pensats	 que	 a	 la	Güelfa	 no	 li	 falliria	 qui	 la	 defenés	 e,	 si	mester,	 la	 venjàs	
cruelment.]	(f.132)	
605		[Si	en	ma	casa	tal	cavaller	hagués,	e	germana	mia	o	filla	d´ell	se	altassen,	yo	la	y	donaria	per	muller,	
car,	per	virtut	de	cavalleria	e	de	noblesa	de	cor,	nulls	temps	cavaller	valgué	més	que	aquest.]	(f.132)	
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muito	bem	cada	palavra	que	proferia.	Equivaliam	quase	a	um	virtual	reconhecimento	

de	que	Curial	merecia	um	principado.	Mas	o	discurso	real	prosseguiu,	e	o	rei	chegou	a	

aconselhar	nada	mais	nada	menos	que	o	casamento	de	Guelfa	com	Curial:	“Assim,	se	

vós	 procurais	 matrimônio	 para	 Guelfa,	 não	 vades	 adiante,	 pois	 haveis	 encontrado	

Curial,	isto	é,	se	os	dois	quiserem,	e	não	pode	haver	outro	melhor	no	mundo”.606		

	

Acrescentou	em	seguida	estas	palavras	taxativas,	que	se	destinavam	a	fechar	o	

assunto	definitivamente:	

	

–	Portanto,	sede	adjuvantes	e	não	acusadores,	pois	eu	sei	de	muitas	coisas	
que	vós	sequer	imaginastes.	Assim,	deixai	as	outras	coisas	e	fazei	o	que	me	
haveis	proposto.	 Se	porventura	encontrardes	outro	 caminho	mais	honesto	
do	 que	 esse,	 rogo-vos	 que	 o	 tomeis,	 pois	 eu	 não	 gostaria	 de	 causar	 um	
desgosto	a	Curial	por	nada	deste	mundo.607	

	

Após	o	que	o	capítulo	II.111	se	encerra	com	estas	simples	palavras:	“E	assim	se	

despediram	e	cada	qual	tomou	seu	caminho”.608	O	caminho	dos	dois	anciãos	era	o	da	

casa	de	Curial,	onde	estavam	hospedados	e	onde	o	anfitrião,	sem	nada	desconfiar	da	

falsidade	 refinada	 dos	 dois	 hóspedes	 e	 completamente	 desprevenido,	 os	 aguardava	

para	cearem	juntos.		

	

Concluído	o	caso	do	Javali,	efetuado	o	casamento	de	Aznar	e	uma	vez	partido	

este,	 com	 sua	 esposa,	 para	 o	 reino	 de	 Aragão,	 nada	 mais	 obstava	 a	 que	 Curial	

cumprisse	sua	promessa	de	tratar,	com	o	duque	da	Borgonha,	do	espinhoso	problema	

sucessório	de	Montferrat.	No	mesmo	dia,	pois,	Curial	foi	visitá-lo,	acompanhado	pelos	

dois	cavaleiros.	A	 intimidade	de	Curial	com	o	duque	era	muito	grande,	de	modo	que	

tudo	correu	do	melhor	modo	possível.		

	

O	borguinhão	explicou	que	seu	tio,	que	pretendia	ter	direitos	ao	marquesado	

de	Montferrat,	 estava	muito	 doente	 e	 provavelmente	 não	 se	 recuperaria	mais.	Mas	

																																																													
606		[axí,	si	vosaltres	per	a	la	Güelfa	cercats	matrimoni,	no	anets	pus	avant,	car	trobat	l´avets	en	Curial,	si	
ells	volen;	e	no	.l	pot	haver	millor	en	lo	món]	(f.132)	
607	 	 [E	 axí,	 siats	 ajudadors	 e	no	 acusadors,	 car	 yo	moltes	 coses	 sé	que	 vosaltres	no	pensats.	 Per	 què,	
lexant	 les	 altres	 coses,	 fets	 ço	 que	mhavets	 profert´;	 e,si	 per	 ventura	 altre	 via	 pus	 honesta	 hi	 podets	
trobar,	d´aquella	us	prech	usets,	car	no	voldria	fer	enuig	a	Curial	per	cosa	del	món.]	(f.132-f.132v)	
608		[E	axí	.ls	donà	comiat,	e	tengueren	lur	via.]	(f.132v)	
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prometeu,	caso	o	tio	viesse	a	se	restabelecer,	que	o	convenceria	a	deixar	o	marquês	de	

Montferrat	 na	 tranquila	 posse	de	 seu	 feudo,	 sem	mais	 perturbá-lo;	 se,	 porém,	o	 tio	

morresse,	era	ele,	duque	da	Borgonha,	o	seu	herdeiro	universal,	inclusive	dos	direitos	

hipotéticos	ao	marquesado,	e	renunciaria	a	qualquer	pretensão	a	eles.	Faria	 isso	por	

amor	 a	 Curial,	 conforme	 declarou	 textualmente,	 na	 presença	 dos	 dois	 emissários	

vindos	de	Montferrat.	“Curial	aceitou	essa	resposta	com	um	imenso	prazer	e	lhe	deu	

infinitas	graças,	obrigando-se	a	servi-lo	ainda	mais	do	que	já	estava	obrigado”.609	

	

Ficou,	assim,	combinado	que	os	dois	anciãos	retornariam	a	Montferrat	no	dia	

seguinte,	e	que	Curial	se	encarregaria	de	dar	andamento	ao	acordo	estabelecido	com	o	

duque.	 O	 complicado	 problema	 da	 sucessão	 de	Montferrat,	 que	 se	 arrastava	 desde	

longo	tempo,	foi,	assim,	resolvido	num	único	dia,	graças	à	boa	amizade	de	Curial	com	o	

duque	da	Borgonha,	o	grande	senhor	feudal	que	rivalizava	em	poder	e	influência	com	

o	 próprio	 rei	 da	 França!	 Como	 prova	 do	 prestígio	 de	 Curial,	 o	 feito	 não	 pode	 ter	

deixado	 de	 impressionar	 profundamente	 os	 dois	 invejosos	 cavaleiros.	 Pela	 própria	

dinâmica	 da	 inveja,	 essa	 manifestação	 de	 prestígio,	 como	 também	 as	 sucessivas	

atenções	e	gentilezas	prodigalizadas	por	Curial	em	relação	aos	seus	hóspedes,	longe	de	

predispô-los	 a	 favor	 de	 Curial,	 somente	 os	 levava	 a	 acirrarem	 ainda	 mais	 seu	

sentimento	de	ódio.			

	

Curial,	 entretanto,	 continuava	 desprevenido	 em	 relação	 a	 eles.	 A	 inveja,	 tão	

frequente	 e	 constante	 na	 história	 da	 humanidade,	 é	 dificilmente	 compreendida	 por	

pessoas	 de	 feitio	 nobre	 e	 elevado.	 Por	 não	 sentirem	 em	 si	 as	 solicitações	 pérfidas	

desse	 vício	 capital	 e,	 pelo	 contrário,	 serem	 generosas	 e	 admirativas,	 não	 percebem	

facilmente	a	atuação	dos	invejosos	que	as	cercam	e	caem,	assim,	nas	redes	que	estes	

lhes	 estendem	 incansavelmente.	 Somente	 depois	 de	muito	 agredidas	 pela	 realidade	

dão-se	conta,	tarde	demais,	dos	malfeitos	de	que	são	vítimas.	

	

Era	precisamente	esse	o	caso	de	Curial,	que	em	sua	retidão	e	nobreza	de	alma	

“acreditava	que	os	anciãos	fossem	por	dentro	o	que	eram	por	fora,	e	não	imaginava	o	

																																																													
609		[Curial	acceptà	ab	molt	gran	plaer	e	li´n	féu	infinides	gràcies,	obligant-se	a	servir-lo	més	avant	de	ço	
que	ja	ere	obligat.]	(f.132v-f.133)	
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que	 eles	 tramavam	 noite	 e	 dia”.610	 Quando	 partiram	 de	 Paris	 para	 Montferrat,	

presenteou-os	 regiamente	 com	 roupas,	 com	 dinheiro	 para	 as	 despesas	 da	 viagem	 e	

também	 com	 duas	 mulas	 –	 cavalgaduras	 muito	 apropriadas	 para	 longas	 viagens,	

porque	mansas	e	de	passo	suave.	Deu-lhes	ademais,	na	sua	boa-fé,	“cartas	para	serem	

entregues	ao	marquês,	nas	quais,	 louvando	os	anciãos	por	seu	senso	e	diligência,	os	

recomendava	em	todas	as	coisas”.611	

	

Os	ardilosos	velhos	tudo	receberam	muito	contentes	e	por	tudo	deram	graças	a	

Curial,	que	 intimamente	odiavam	com	todas	as	 forças	de	 seus	pérfidos	corações.	Ao	

chegarem	 a	 Montferrat,	 levaram	 a	 dissimulação	 ao	 auge,	 pois	 fizeram	 os	 maiores	

elogios	a	Curial,	diante	do	marquês	e	de	Guelfa:	

	

E	assim	os	anciãos	falaram	de	tal	modo	de	Curial	que	todos	pensaram	que	
eles	o	amavam	muito.	Por	isso,	Guelfa,	pensando	que	fosse	assim,	os	ouvia	
de	mui	 boa	 vontade	e,	 diante	de	 todos,	 os	 interrogava	 acerca	de	 algumas	
coisas	 que	 ela	 desejava	 saber,	 ordenando	 ainda	 que	 eles	 fossem	 ao	 seu	
quarto	para	falar	com	ela.612	

	

Era	precisamente	o	que	os	dois	queriam:	retornar	à	intimidade	e	confiança	de	

Guelfa,	a	 fim	de	nela	poderem	inocular	seu	veneno	 longamente	destilado.	Depois	de	

dilatada	 e	 paciente	 preparação,	 depois	 de	 sucessivas	 articulações	 tentadas	 sem	

sucesso	 contra	 Curial	 –	 desde	 a	 intervenção	 inicial	 junto	 ao	marquês	 até	 a	 recente	

tentativa	junto	ao	rei	da	França,	passando	pelo	projeto	de	noivado	com	Boca	de	Far	–	

afinal	tinha	chegado	a	hora	de	vibrarem	contra	Curial	o	golpe	decisivo.		

	

Esse	 golpe	 será	 realmente	 vibrado	 e	 surtirá	 pleno	 efeito.	 Determinará	 uma	

transformação	 radical	 na	 vida	 de	 Curial,	 que	 até	 então	 se	 mantivera	 em	 linha	

																																																													
610	 	 [Bé	 .s	 pensava	 Curial	 que	 los	 ancians	 fossen	 tals	 dins	 com	 defora,	 e	 no	 pensava	 en	 ço	 que	 ells	
treballaven	nuyt	e	jorn.]	(f.133)	
611	 	 [letres	 que	 trametia	 al	marquès,	 en	 les	 quals,	 comendant	 los	 ancians	 de	 seny	 e	 de	 diligència,	 los	
acomanà	creença	de	totes	les	coses]	(f.133)	
612		[E	axí	parlaren	los	ancians	de	Curial,	que	tothom	se	tenia	per	dit	que	ells	lo	amaven	molt.	Per	què	la	
Güelfa,	 pensant	 que	 axí	 fos,	 los	 escoltava	molt	 volenterosament,	 e,	 presents	 tots,	 los	 interrogava	 de	
algunes	coses	que	ella	desijava	saber,	manant-los	que	a	 la	sua	cambra	per	parlar	ab	ella	venguessen.]	
(f.133v)	
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ascensional	e	podia	resumir-se	numa	sucessão	de	vitórias.	A	partir	de	agora,	começará	

o	grande	drama,	o	prolongado	período	de	provações	e	sofrimentos	do	herói.613	

	

Até	agora,	a	 inveja	o	perseguira	 implacavelmente,	mas	não	a	ponto	de	ele	se	

dar	conta	dela,	porque	esse	feio	sentimento	era	praticamente	desconhecido	por	Curial	

e	também	porque	os	efeitos	da	inveja	ainda	não	lhe	tinham	causado	danos	sensíveis.		

	

Desde	as	primeiras	 vagas	murmurações	de	descontentes	 com	o	 favor	de	que	

Curial	gozava	junto	ao	marquês	de	Montferrat,	aludidas	quase	de	passagem	no	início	

da	novela;	e,	pouco	depois,	com	a	explícita	e	encarniçada	perseguição	que	Ansaldo	e	

Ambrósio,	por	 invejosos	do	amor	e	do	 favorecimento	de	Guelfa	em	relação	a	Curial,	

lhe	moveram	–	foi	sempre	a	 inveja	que	passo	a	passo	o	acompanhou,	sem	que	ele	a	

notasse.	

	

Os	 três	 principais	 duelos	 travados	 até	 então	 por	 Curial	 igualmente	 tiveram	 a	

inveja	em	seu	início.	O	primeiro	deles	foi	o	que	Curial	travou	na	Alemanha,	aonde	foi	

defender	a	honra	da	duquesa	injustamente	acusada	como	adúltera	por	um	invejoso;	o	

segundo	opusera	Curial	ao	napolitano	Boca	de	Far,	que	os	invejosos	inimigos	de	Curial	

pretendiam	 ver	 casado	 com	 Guelfa;	 e	 o	 terceiro	 foi	 o	 enfrentamento	 com	 o	 Javali,	

igualmente	açulado	e	envenenado	por	invejosos.		

	

Mas,	até	agora,	sempre	Curial	se	saíra	triunfante.	Doravante,	porém,	as	coisas	

serão	 bem	 diferentes.	 A	 metafórica	 roda	 da	 Fortuna	 que	 sempre	 favoreceu	 Curial,	

passará	a	girar	em	sentido	contrário.	

	

2.13.	Coligação	da	Inveja,	da	Fortuna	e	dos	Infortúnios	contra	Curial		

	

Esse	grande	tournant	da	história	é	assinalado,	pelo	autor	de	Curial	e	Guelfa,	por	

uma	 interrupção	 no	 relato	 factual	 que	 vinha	 sendo	mantido	 quase	 invariavelmente	

																																																													
613	A	compartilhar	a	ótica	monomítica	de	 Joseph	Campbell,	 será	esse	o	 início	da	grande	provação,	da	
provação	traumática	do	herói,	em	sua	jornada	(O	herói	de	mil	faces,	passim).		
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desde	 o	 início	 da	 novela,	 e	 por	 uma	 breve	 incursão	 nos	 páramos	 mitológicos.	 Na	

literatura	 renascentista,	 em	 que	 elementos	 da	 mitologia	 greco-latina	 se	 mesclavam	

com	naturalidade	aos	elementos	dominantes	provenientes	da	cultura	e	das	tradições	

do	 cristianismo,	 o	 recurso	 a	 deidades	 pagãs	 como	 metafóricas	 explicações	 para	 os	

rumos	e	influências	de	Deus	na	vida	das	pessoas	era	algo	recorrente.614	

	

Neste	 ponto	 da	 novela,	 seu	 autor	 suspende	 por	 algum	 tempo	 o	 relato	 dos	

acontecimentos	humanos	e	passa	a	falar,	ao	longo	de	quatro	capítulos	(os	de	número	

122	a	125	do	Livro	Segundo),	num	plano	imaginário	e	metafórico,	de	graves	decisões	

tomadas	 acerca	 de	 Curial	 por	 entidades	 mitológicas	 personificadas.	 É	 então	 que	 a	

Inveja	passa,	de	modo	mais	direto	e	explícito,	a	determinar	as	sucessivas	desgraças	e	

catástrofes	 que	 se	 abateriam	 sobre	 o	 herói.	 Esse	 episódio	 central	 é	 de	 grande	

importância	 para	 a	 demonstração	 da	 presente	 tese.	 Convém,	 pois,	 repassá-lo	 com	

cuidado.	

			

Nessa	 evocação	mitológica	 a	 Fortuna,	 que	 representa	 o	 papel	 principal,	 tem	

sempre	ao	lado	sua	irmã	inseparável,	que	é	a	Inveja.615	Açulada	por	esta,	decide	aquela	

alterar	sua	roda	no	que	diz	 respeito	a	Curial.	Até	então,	essa	roda	sempre	girara	em	

sentido	 favorável	 ao	herói,	mas	 agora	deverá	passar	 a	 girar	 em	 sentido	 contrário.	 A	

Fortuna	deseja	provar	o	herói,	para	que	demonstre	que	tem	tanto	valor	na	infelicidade	

quanto	parecera	possuir	nos	tempos	venturosos.	

	

A	Fortuna,	que	até	aquele	dia	havia	mostrado	a	Curial	seu	semblante	alegre	e	
extremamente	 risonho,	 solicitada	 em	 várias	 instâncias,	 ou	 melhor,	 falta	 de	

																																																													
614	 Para	 citar	 apenas	 um	 único	 exemplo,	 recorde-se	 o	 “Concílio	 dos	 deuses”,	 episódio	 colocado	 pelo	
poeta	 português	 Luís	 de	 Camões	 no	 Canto	 I,	 estâncias	 20	 a	 41,	 de	Os	 Lusíadas.	O	 poeta	 imagina,	 no	
ponto	inicial	da	viagem	de	Vasco	da	Gama	para	as	Índias,	um	debate	acalorado,	no	Olimpo,	entre	deuses	
favoráveis	 e	 contrários	 ao	 empreendimento	 lusitano;	Marte,	 Vênus	 e	 Júpiter	 se	mostram	 amigos	 dos	
portugueses,	 enquanto	Baco	 lhes	 faz	 acirrado	 combate.	Ver,	 a	 respeito,	 SANTOS,	A.	A.	dos.	 “Camões,	
expoente	máximo	e	consolidador	da	Língua	Portuguesa”.	Revista	do	Instituto	Histórico	e	Geográfico	de	
São	Paulo,	v.	100,	p.	51-68,	2016.		
615 Fortuna	–	deusa	romana	do	destino,	 identificada	com	a	Tique	grega.	Geralmente	era	representada	
com	um	corno,	símbolo	da	abundância,	ou	com	um	leme,	significando	a	vida	humana	como	sendo	um	
percurso,	uma	viagem.	Distribuía	caprichosamente,	entre	os	mortais,	a	boa	e	a	má	sorte,	os	sucessos	e	
as	desgraças,	as	alegrias	e	as	tristezas.	Por	vezes,	era	mostrada	cega,	ou	sentada	sobre	uma	roda.	Cfr.	
BENEDITO,	 Silvério.	 Dicionário	 Breve	 de	 Mitologia	 Grega	 e	 Romana,	 verbete	 “Fortuna”;	 ABRÃO,	
Bernardette	Siqueira;	COSCODAI,	Mirtes	Ugeda	(orgs.).	Dicionário	de	Mitologia,	verbete	“Fortuna”.	
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oportunidades,	 decidiu,	 pela	 falsa	 e	 iníqua	 Inveja	que	dela	nunca	 se	 separa,	
prejudicar	Curial	com	todo	o	seu	poder,	e	assim	obter	dele	e	de	sua	virtude	a	
maior	prova	pela	qual	até	então	ele	poderia	passar.	E	embora	ela	até	aquele	
momento	 houvesse	 lhe	 outorgado	 todos	 os	 bens	 e	 todas	 as	 prosperidades	
que	 ele	 soubera	 desejar,	 muito	 copiosa	 e	 generosamente,	 agora	 desejava	
condená-lo,	 e	 de	 fato	 o	 condenaria,	 com	 todo	 o	 seu	 poder	 e	 saber,	 tanto	
quanto	lhe	fosse	possível.616	

	

Esse	desejo,	 a	 Fortuna	não	podia	por	 si	 só	determinar	e	 fazer	 cumprir	 sem	o	

concurso	 dos	 Infortúnios,	 de	 modo	 que	 a	 estes	 se	 dirige,	 para	 lhes	 pedir	 que	 se	

precipitem	sobre	Curial	e	o	façam	desgraçado	e	muito	infeliz:	

	

(...)	A	causa	pela	qual	eu	rogo	é	a	seguinte:	eu,	com	todo	o	meu	poder,	me	
esforcei	 para	 fazer	 progredir	 e	 colocar	 em	 bom	 estado	 um	 cavaleiro	
chamado	 Curial,	 servidor	 da	 senhora	 de	 Milão,	 de	 modo	 que	 lhe	 fiz	
encontrar	 a	 graça	 nos	 olhos	 de	 todas	 as	 pessoas	 que	 o	 viram,	 exceto	
somente	 duas,	 as	 quais	 reservei	 para	 que	 vós	 pudésseis	 usar	 vosso	 bom	
ofício.	Esses	dois	são	cavaleiros	anciãos	da	casa	da	dita	senhora	de	Milão,	os	
quais	 minha	 irmã	 e	 boa	 amiga,	 a	 Inveja,	 que	 aqui	 vedes,	 os	 tem	 bem	
próximos	de	si	e	nunca	se	separa	deles,	que	inclusive	rogam	a	mim	que	eu	
queira	 quitar	 toda,	 ou	 pelo	 menos	 uma	 boa	 parte	 do	 favor	 que	 eu	 lhe	
concedi.	E	eu,	vendo	que	não	posso	fazer	isso	sem	a	vossa	ajuda	e	o	vosso	
favor,	 rogo-vos	 com	afeto	que	 sejais	 favoráveis	 a	 colocar	mãos	à	obra	nas	
minhas	súplicas	e	o	assalteis	em	todos	os	caminhos	em	que	eu	o	 favoreci,	
retirando-lhe,	justa	ou	injustamente,	todos	os	bens	que	eu	lhe	dei,	de	modo	
que	não	lhe	reste	nada.	E	isso	não	de	uma	vez,	pois	seria	rápido	para	ele,	e	
pouco	meritório,	ser	fulminado	em	um	instante,	mas	pouco	a	pouco,	a	cada	
dia,	do	mesmo	modo	que	eu,	pouco	a	pouco,	o	 fiz	e	o	 levei	até	o	alto.	Só	
então	eu	verei	se	ele	me	reconhecerá,	pois	ele	pensa	que	todos	os	bens	e	
prosperidades	 que	 recebeu,	 recebe	 e	 possui,	 conseguiu	 apenas	 por	 seus	
próprios	méritos,	sem	agradecer	ao	seu	doador,	além	de	pensar	que	nunca	
lhes	faltarão.	Só	assim	eu	conhecerei	a	sua	virtude,	isto	é,	caso	ele	suporte	
com	igual	ânimo	a	mim	e	a	vós,	pois	embora	muito	deva	ser	feito	quando	se	
recebe	o	bem	e	se	sabe	governar-se	na	prosperidade,	é	 só	nos	 infortúnios	
que	se	prova	a	virtude	dos	homens617.	Assim,	que	imediatamente,	seguindo	

																																																													
616		[La	Fortuna,	que	fins	aquell	jorn	havia	feta	a	Curial	alegra	e	molt	riallosa	cara,	requirida	ab	diverses	
instàncies,	 ans	 importunitats,	 per	 la	 falsa	 e	 iniqua	 Enveja,	 qui	 d´ella	 nulls	 temps	 se	 parteix,	 deliberà,	
noent	al	dit	Curial	per	tot	son	poder,	haver	d´ell	e	de	la	sua	virtut	major	proua	que	fins	aquell	 jorn	no	
havia	poguda	haver.	E,	jatsia	ella	fins	aquest	punt	li	hagués	atorgats	tots	los	béns	e	totes	les	prosperitats	
que	 ell	 havia	 sabudes	 desijar,	 largament	 e	molt	 copiosa,	 ara	 li	 vol	 noure,	 e	 de	 fet	 nourà,	 per	 tot	 son	
poder	e	saber,	tant	com	a	ella	serà	possible.]	(f.133v)	
617	A	 ideia	 de	que	é	 só	nos	 infortúnios	 que	 se	prova	 a	 virtude	dos	homens,	 nitidamente	 inspirada	na	
ética	aristotélica,	 permeou	a	mentalidade	 cristã	e	medieval.	 São	Tomás	de	Aquino,	por	exemplo,	que	
dedicou	 todo	 um	 tratado	 da	 Summa	 Theologiae	 (II-IIae,	 questões	 123-140)	 à	 virtude	 cardeal	 da	
fortaleza,	 considera	 a	 virtude	 da	 paciência	 como	 parte	 integrante	 dela.	 A	 paciência,	 estudada	 na	
questão	136,	é	a	virtude	que	 inclina	a	 suportar	os	padecimentos	 físicos	e	morais	da	vida	sem	tristeza	
espiritual	nem	abatimento	de	ânimo.	De	acordo	com	a	doutrina	tomista,	pode-se	praticar	a	fortaleza	de	
dois	 modos,	 no	 ataque	 e	 na	 defesa.	 À	 primeira	 vista,	 parece	 que	 é	 no	 ataque	 se	 demonstra	 mais	
fortaleza,	 mas	 isso	 não	 é	 verdade.	 Na	 realidade,	 quem	 ataca	 o	 faz	 porque	 se	 julga	 e	 se	 sabe	 mais	
poderoso	do	que	o	adversário;	e	maior	heroísmo	demonstra	quem	resiste	ao	ataque	do	 inimigo	mais	
poderoso,	do	que	quem	ataca	um	adversário	que	sabe	mais	 fraco.	Daí	o	mérito	altíssimo	do	martírio,	
pelo	qual	se	resiste	ao	mal	e	se	suporta	com	paciência	os	padecimentos	e	a	própria	morte,	por	amor	ao	
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a	 mim	 e	 ao	 caminho	 que	 eu	 percorri	 para	 elevá-lo,	 por	 esse	 mesmo	
caminho,	 afundai-o,	 exceto	 nas	 batalhas,	 pois	 eu	 não	 quero	 que	 ele	 seja	
derrotado,	mas	 tampouco	 desejo	 que	 usufrua	 suas	 vitórias,	 nem	 que	 elas	
lhe	beneficiem.618	

	

A	 Fortuna	 deseja,	 pois,	 que	 os	 Infortúnios	 se	 precipitem	 sobre	 Curial	 e	 o	

atormentem,	 que	 lhe	 tirem	 todos	os	 bens	 e	 favores	 anteriormente	 concedidos,	mas	

que	 não	 o	 façam	 de	 uma	 única	 vez,	 mas,	 para	 mais	 o	 provar,	 façam-no	

gradativamente,	 a	 pouco	 e	 pouco.	 Coloca,	 ainda,	 uma	 ressalva:	 que	 em	 tudo	 o	

atormentem,	mas	nunca	o	façam	ser	derrotado	em	batalhas,	conquanto	suas	vitórias	

não	lhe	causem	alegria	nem	benefícios619.		

	

																																																																																																																																																																																			
sumo	Bem	que	é	Deus.	O	martírio	é	um	ato	da	virtude	da	paciência	e	é	ao	mesmo	tempo	o	mais	elevado	
e	excelente	modo	de	praticar	a	virtude	da	fortaleza.	Ver,	a	respeito,	ROYO	MARÍN,	Antonio.	Teología	de	
la	Perfección	Cristiana,	p.	588-603.	
618		[la	causa	de	que	us	prech	és	aquesta:	yo,	ab	tot	mon	poder,	me	són	esforçada	avançar	e	metre	en	
bon	 estat	 un	 cavaller	 apellat	 Curial,	 servidor	 de	 la	 senyora	 de	Milà,	 en	manera	 que	 li	 he	 feta	 trobar	
gràcia	en	los	hulls	de	totes	les	persones	que	l´an	vist,	dues	solament	exceptes,	les	quals	estogí	per	a	que	
vosaltres	 poguéssets	 usar	 vostre	 bon	 offici;	 e	 aquests	 són	 dos	 cavallers	 ancians	 de	 casa	 de	 la	 dita	
senyora	de	Milà,	los	quals	ma	sor	e	bona	amiga	mia,	la	Enveja,	que	açí	vets,	ha	tenguts	ben	a	prop,	que	
d´ells	nulls	temps	se	és	partida,	pregant	encara	a	mi	que	li	volgués	llevar	tota	o	almenys	alguna	gran	part	
de	 la	 favor	que	 li	he	donada.	Yo,	 veent	que	açò	no	pusch	 fer	 sens	ajuda	e	 favor	vostra,	 vos	prech	ab	
affecció	que,	venint	favorables	a	metre	en	obra	mos	prechs,	li	donets	l´assalt	per	totes	aquelles	vies	que	
yo	 l´he	 favorit,	 llevant-li,	 a	 dret	 o	 a	 tort,	 tots	 los	 béns	 que	 yo	 li	 he	 comanats,	 en	 manera	 que	 no	 li	
romanga	res;	e	açò	no	en	un	punt,	car	laugera	cosa	seria	a	ell,	e	poch	treball,	ésser	destruït	en	un	punt,	
mas	poch	a	poch,	per	ses	jornades,	axí	com	poch	a	poch	lo	he	yo	fet	e	llevat	en	alt.	E	ladonchs	veuré	si	
.m	conexerà,	car	ell	se	té	per	dit	que	tots	los	béns	e	prosperitats	que	ha	haüts	e	haüdes	e	posseeix,	hage	
hauts	 per	 sos	 mèrits,	 no	 donant	 gràcies	 al	 donador,	 ni	 pensa	 que	 jamés	 li	 pusquen	 defallir,	 e	 axí	
conexeraé	la	sua	virtut,	si	sostendrà	ab	egual	cor	mi	e	vosaltres,	car,	jatsia	hage	molt	a	fer	en	sofrir	lo	bé	
e	 saber-se	 governar	 en	 la	 prosperitat,	 emperò	 en	 los	 infortunis	 prova	 hom	 la	 virtut	 dels	 hòmens.	 E	
tantost,	seguint	a	mi	e	lo	camí	que	yo	he	tengut	en	levar-lo	alt,	per	aquell	mateix	camí	lo	metets	a	fons,	
exceptat	que	en	batalla	no	vull	que	 sie	 sobrat,	mas	 tanpoch	vull	que	 li	 aprofit	en	 res	 la	 victòria,	ne	 li	
done	avançament.]	(f.133v-f.134)	
619	O	episódio	bíblico	das	provações	de	Jó	parece	ter	inspirado	esta	passagem	de	Curial	e	Guelfa.	Deus	
permitiu	 que,	 para	 comprovação	 da	 fidelidade	 de	 Jó,	 o	 demônio	 longamente	 o	 tentasse,	 tirando-lhe	
todos	os	bens,	a	família	e	até	a	saúde;	Deus	permitiu	ao	demônio	que	agisse	como	melhor	entendesse,	a	
seu	talante,	mas	com	uma	única	condição	restritiva:	que	não	tirasse	a	vida	de	Jó	(Jó	2,6).	No	proêmio	do	
Livro	Terceiro,	explicitamente	será	lembrado	o	exemplo	de	Jó	como	imagem	das	desventuras	de	Curial:	
“Quem	deseja	contemplar	a	queda	de	Curial,	a	qual	vereis	neste	livro	que	se	segue,	saiba	que	foi	pior	do	
que	a	de	Jó,	pois	Jó,	ao	perder	seus	bens,	ainda	lhe	restou	um	esterqueiro	no	qual	descansava	e	era	sua	
propriedade,	 e	 assim	 ele	 podia	 descansar	 em	algo	 que	 era	 seu,	 e	 sua	 pessoa	 era	 livre,	 pois	 nunca	 foi	
vendida	por	preço	algum.	Mas	Curial,	ao	perder	seus	bens,	perdeu	seu	corpo	ou	a	liberdade	deste,	pois	
foi	 vendido	 por	 dinheiro	 e	 feito	 escravo.	 Contudo,	 depois,	 confesso	 e	 arrependido,	 de	muitos	maiores	
bens	que	os	anteriores	foi	herdeiro	e	senhor”	 [E	qui	bé	vol	tenir	esment	a	la	cayguda	de	Curial,	 la	qual	
veurets	 en	 lo	 següent	 libre,	 pijor	 temps	passà	que	 Job;	 car	 Job,	 perdent	 los	 béns,	 encara	 li	 romàs	un	
femer	en	 lo	qual	 jahia	e	ere	seu	propri,	e	axí	 jahia	en	ço	del	seu,	e	 la	sua	persona	era	 líbera,	car	nulls	
temps	fonch	venuda	per	preu;	mas	Curial,	perdent	los	béns,	perdé	lo	cors	o	la	libertat	d'aquell,	car	fonch	
venut	per	preu	e	fet	esclau;	emperò	despuys,	confessat	e	penedit,	de	molt	majors	béns	que	los	passats	
fonch	heretat	e	senyor.]	(f.147)			
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A	 Fortuna	parece,	 pois,	 não	desejar	 um	mal	 absoluto	 a	 Curial,	 apenas	 deseja	

prová-lo	rudemente	e	durante	um	tempo	muito	prolongado,	pois	o	julgava	ingrato,	já	

que	 atribuía	 exclusivamente	 a	 seus	 próprios	 méritos	 os	 dons	 que	 em	 considerável	

parte	lhe	devia	a	ela,	Fortuna.	Quem	desejava	a	perdição	irremediável	de	Curial	era	a	

Inveja,	 que	 influenciava	 fortemente,	 não	porém	 totalmente,	 as	 decisões	da	 Fortuna.	

Esta,	 por	 sua	 vez,	 se	 deixava	 influenciar	 pela	 sua	 “irmã	 e	 boa	 amiga”,	mas	 não	 lhe	

obedecia	em	tudo	nem	cegamente,	e	preferia	conservar	autonomia	nas	suas	decisões.		

	

Os	Infortúnios,	antes	de	assentirem	ao	pedido	da	Fortuna,	interrogam	a	deusa	

Juno,	a	qual,	na	presença	de	outros	deuses,	manifesta-se	irada	contra	Curial,	por	julgá-

lo	 ingrato	 em	 relação	 a	 Guelfa,	 que	 foi	 “menosprezada	 e	 aborrecida	 não	 uma,	mas	

várias	vezes	por	ele,	que	assim	ganhou	a	pecha	de	ingrato,	pois	procurou,	com	os	bens	

dela,	o	amor	de	outra	senhora”.620	Em	face	disso,	Juno	pronuncia	sua	sentença:	“Por	

isso,	 é	 razoável	 que	ele,	 não	 tendo	uma	e	perdendo	a	outra,	 vá	pelo	mundo	pobre,	

exilado	e	sem	honra	e	que	eu,	se	isso	vos	agradar,	assim	o	sentencie”.621	

	

A	 sentença	 proferida	 pela	 irmã-esposa	 de	 Júpiter	 é	 confirmada	 pelos	 demais	

deuses,	 de	modo	que	ordenaram	aos	 Infortúnios	que	perseguissem	Curial	 “e	não	 se	

separassem	 dele	 até	 que	 a	 Fortuna,	 a	 cujos	 rogos	 respondiam,	 ordenasse	 que	

cessassem	e	estivesse	satisfeita”.622		

	

Autorizada	pelas	entidades	superiores	e	com	os	Infortúnios	sob	seu	comando,	a	

Fortuna	pôde	então	girar	sua	fatídica	roda	no	tocante	aos	destinos	de	Curial,	e	assim	o	

fez:		

	

Ordenou,	pois,	à	Inveja	que	fosse	até	os	anciãos	e	ficasse	perto	deles,	e	aos	
Infortúnios	que	fossem	até	Curial	e	dele	não	se	separassem.	Desse	modo,	a	

																																																													
620		[menyspreada	e	avorrida	una	e	moltes	vegades	per	ell,	és	encorregut	en	pena	de	ingrat,	cercant,	ab	
los	béns	de	aquesta,	amor	de	altra	dona]	(f.134v)	
621		[per	ço	és	rahó	que,	no	havent	la	una	e	perdent	l´altra	vage	per	lo	món	pobre,	exiliat	e	sens	honor.	E	
yo,	si	a	vosaltres	plau,	axí	ho	pronuncie]	(f.134v)	
622	 	 [e	no	 .s	 pertissen	d´ell	 fins	que	 la	 Fortuna,	 a	prechs	de	 la	qual	 açò	 venia,	manant-	 los	 cessar,	 fos	
contenta.]	(f.134v)	
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Inveja	de	um	 lado	e	os	 Infortúnios	de	outro,	 foram	percorrer	os	 caminhos	
aos	quais	estavam	mandados”.623	

	

Nessa	figuração	alegórica	e	mitológica,	o	papel	da	Inveja	ficou	claríssimo:	foi	ela	

que	 influenciou	a	Fortuna,	a	qual	pediu	o	 indispensável	 concurso	dos	 Infortúnios,	os	

quais	solicitaram	o	consentimento	de	Juno,	a	qual	emitiu	contra	Curial	uma	sentença	

que	os	demais	deuses	confirmaram.	No	 início	de	 tudo,	pois,	estava	a	 Inveja,	 sempre	

ela!			

	

Encerrado	 esse	 intermezzo	 mitológico,	 o	 autor	 de	 Curial	 e	 Guelfa	 retoma	 o	

costumeiro	 estilo	 narrativo	 e	 dá	 continuação	 ao	 capítulo	 II.121,	 quando	 os	 dois	

invejosos	 se	 dirigiam	 aos	 aposentos	 de	 Guelfa,	 que	 acreditava	 serem	 eles	 amigos	

verdadeiros	de	Curial	e	desejava	ouvi-los	mais	sobre	o	seu	amado.		

	

2.14.	Inoculada	pelo	veneno	dos	invejosos,		

Guelfa	se	volta	contra	Curial		

	

Os	dois	invejosos	foram	cuidadosos	em	extremo,	ao	conversarem	com	Guelfa,	

no	 modo	 de	 lhe	 inocularem	 a	 peçonha	 contra	 Curial.	 Nem	 pareciam	 os	 mesmos	

atrapalhados	 troca-tintas	 que,	 pouco	 antes,	 haviam	 procedido	 de	 modo	 tão	

desastrado	 diante	 do	 rei	 da	 França!	 Na	 presença	 de	 Guelfa,	 procederam	 em	 tudo	

habilmente,	 “sem	 que	 a	 apaixonada	 senhora	 percebesse	 a	 emboscada	 que	 lhe	

faziam”.624	

	

Eles	conheciam	muito	bem,	e	de	longa	data,	sua	psicologia,	seu	temperamento,	

seus	 hábitos	 mentais,	 sua	 impulsividade.	 Podiam,	 por	 isso,	 prever	 com	 razoável	

margem	de	certeza,	como	ela	reagiria	diante	de	cada	coisa	que	lhe	fosse	dita.	Sabiam-

na	apaixonada	por	Curial,	mas	sabiam-na	também	ciumenta,	possessiva	e	autoritária,	

ciosa	 de	 sua	 superioridade,	 sempre	 desejosa	 de	 se	manter	 no	 controle	 de	 todas	 as	

situações,	 sobretudo	 em	 assuntos	 em	 que	 sua	 fama	 e	 seu	 bom	 nome	 estivessem	

																																																													
623		[E	manà	a	la	Enveja	que	se	n´anàs	als	ancians	e	.ls	tengué	s	a	prop,	e	als	Infortunis	que	se	n´anassen	a	
Curial	e	d´ell	no	.s	partissen.	Per	què	la	Enveja	per	una	part,	e	los	Infortunis	per	altra,	feren	lur	camí	allà	
on	eren	enuiats.]	(f.135)	
624		[no	talayant	-se	la	enamorada	dona	de	la	embosca	que	li	tenien]	(f.135)	
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envolvidos.	Havia,	pois,	que	fazer	com	que	ela	viesse	a	odiar	Curial,	mas	de	tal	modo	

que	 lhe	 parecesse	 ter	 ela	 própria,	 sem	 qualquer	 influência	 externa,	 chegado	 a	 essa	

posição.	 Para	 isso,	 era	 preciso	 que	 ela	 não	 tivesse	 a	menor	 desconfiança	 acerca	 da	

profunda	 animosidade	 dos	 seus	 dois	 interlocutores	 em	 relação	 a	 Curial.	 Era	 preciso	

conduzir	a	conversação	de	tal	modo	que	ela,	por	si	mesma	e	sponte	propria,	tomasse	

uma	iniciativa	que	lhes	permitisse	inocular,	jeitosamente,	a	dose	certa	do	veneno	que	

mais	 tarde	 produziria	 os	 efeitos	 retardados	 que	 desejavam.	 Se	 Guelfa	 se	 sentisse	

manipulada,	tudo	estaria	perdido.		

	

Começaram,	 então,	 por	 tratar	 de	 outros	 assuntos,	 sem	 se	 referirem	 a	 Curial,	

como	 se	 este	 não	 fosse	 o	 foco	 principal	 de	 seu	 interesse.	 Deixaram	 que	 a	 própria	

Guelfa	 tomasse	 a	 iniciativa	 de	 falar	 de	 seu	 amado.	 Ao	 cabo	 de	 algum	 tempo	 de	

colóquio,	esta,	que	somente	por	Curial	se	interessava,	a	ele	se	referiu:	“–	Que	Deus	me	

ajude,	 eu	 senti	 um	 grande	 prazer	 com	 a	 honra	 feita	 a	 vós	 em	 Paris,	 e	 eu	 agradeço	

tanto	a	Curial	como	se	tivesse	sido	feita	à	minha	pessoa”.625	

	

Sempre	 a	 dissimular	 o	 íntimo	 do	 seu	 pensamento,	 os	 dois	 responderam	

exatamente	como	Guelfa	desejava,	ou	seja,	desdobraram-se	ainda	mais	em	elogios	a	

Curial:		

	

Eles	 responderam	 favoravelmente	 a	 Curial,	 que	 ele	 era	 um	 valoroso	
cavaleiro	que	se	esforçava	muito	em	honrar	e	 favorecer	àqueles	que	eram	
de	Montferrat,	e	isso	era	uma	grande	maravilha.	Assim,	alternando	elogios	e	
saltando	de	uma	honra	a	outra,	eles	disseram	de	Curial	tantas	e	tão	notáveis	
coisas	que	 fizeram	com	que	Guelfa	 se	 sentisse	a	mulher	mais	 contente	do	
mundo.	E	como	eles	dissessem	muito	e	não	cessavam	nem	podiam	cessar	–	
tantas	 foram	 as	 coisas	 vistas	 e	 ocorridas	 diante	 deles	 que	 mesmo	 que	
falassem	 incessantemente,	 ainda	 esqueceriam	 algo	 digno	 de	memória	 –	 e	
Guelfa	 os	 interrogava,	 e	 eles,	 ora	 um,	 ora	 outro,	 respondiam	 e	 contavam	
coisas	tão	maravilhosas,	que	Guelfa	não	podia	desejar	outro	paraíso.626	

	
																																																													

625		[—	Si	Déus	m´ajut,	yo	he	haüt	gran	plaer	de	la	honor	que	us	és	stada	feta	en	París,	e	yo	ho	tench	en	
tant	a	Curial	com	si	a	la	mia	persona	la	hagués	feta]	(f.135)	
626		[—	Respongueren	ells	en	favor	de	Curial,	com	aquell	valerós	cavaller	se	esforçava	tant	en	honrar	e	
favorir	tots	aquells	qui	de	Montferrat	eren,	que	açò	era	una	maravella	gran.	E	e	de	un	bé	en	altre,	e	de	
una	 honor	 en	 altra	 saltant,	 digueren	 de	 Curial	 tantes	 e	 tan	 notables	 coses,	 que	 la	 Güelfa	 era	 la	 pus	
contenta	del	món.	E	com	ells	molt	haguessen	dit,	e	no	cessassen	ne	podien	cessar	–	tantes	coses	havien	
vistes	e	eren	passades	davant	ells,	que	encara	que	tots	temps	parlassen,	tots	temps	los	oblidaria	alguna	
cosa	digna	de	memòria	–,	e	la	Güelfa	.ls	interrogava,	e	ells,	ara	lo	un,	ara	l´altre,	responien	e	comtaven	
tan	maravelloses	coses,	que	la	Güelfa	altre	paraýs	no	podie	desijar.]	(f.135)	
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Estava,	 assim,	Guelfa	 bem	embalada	na	 conversação	 com	os	dois	 intrigantes,	

quando	 se	 decidiu	 a	 perguntar	 o	 que	 a	 atormentava	 continuamente,	 se	 bem	 que	 o	

disfarçasse.	 Inquietava-a	 sobremodo,	 a	 ponto	 de	 se	 tornar	 quase	 uma	 ideia	 fixa,	 a	

perspectiva	de	 Láquesis	 vir	 a	 lhe	 roubar	Curial.	 Por	 isso,	 como	que	 incidentalmente,	

como	se	lhe	viesse	de	repente	uma	lembrança	ocasional	à	mente,	indagou:	“–	Dizei-me	

agora:	haveis	visto	Láquesis?”627	

	

No	diálogo	que	se	seguiu	vemos	como	os	dois	 intrigantes	se	aproveitaram	da	

ocasião	e	levaram	Guelfa,	passo	a	passo,	até	aonde	queriam,	ou	seja,	até	ela	conceber,	

em	relação	a	Curial,	uma	suspeita	tão	forte	que	se	confundisse	com	plena	certeza,	e	

um	ressentimento	tão	intenso	que	facilmente	se	transmutasse	em	ódio	declarado:	

	

Invejosos:	 –	 Como,	 senhora?	 Se	nós	 a	 vimos?	 Senhora,	 estai	 certa	de	que	
forçosamente	tínhamos	que	vê-la,	pois	Curial	não	saía	de	sua	casa,	morto	ou	
vivo,	e	deixava	todos	os	negócios	do	mundo	por	ela.	
Guelfa:	–	Ela	é	bela?	
Invejosos:	–	Certamente,	e	muito.	
Guelfa:	–	Maravilho-me	que	não	volte	para	a	Alemanha.	
Invejosos:	–	Senhora,	ela	não	pode,	tão	inflamada	está	de	amor	por	Curial.	
Guelfa:	–	E	Curial,	bem	o	sei,	também	lhe	quer	bem.	
Invejosos:	 –	 Estai	 certa,	 senhora,	 de	 que	 ele	 não	 vê	 nem	ouve	nada	 além	
dela.	Pela	minha	fé,	isso	não	é	maravilha	alguma,	pois	ela	lhe	faz	tanta	festa	
que	 muitos	 lhe	 têm	 inveja,	 e	 eu	 creio	 certamente	 que	 se	 ela	 for	 para	 a	
Alemanha,	ele	não	a	deixará	partir	por	nada	desse	mundo,	pelo	 contrário,	
irá	com	ela.	E	desejais	saber	a	novidade,	senhora,	se	ela	o	ama?	Disso	nós	
podemos	 vos	 certificar,	 pois	 ela	 perde	 o	 matrimônio	 com	 o	 duque	 de	
Orleães	por	ele.	
Guelfa:	–	E	como	vós	sabeis	isso?	
Invejosos:	–	Porque	o	rei	nos	rogou	que	separássemos	secretamente	Curial	
dela,	 se	 fosse	possível,	de	modo	que	ele	não	o	percebesse,	e	 tentássemos	
fazer	 com	 que	 viesse	 para	 estar	 convosco,	 pois	 lhe	 queríeis	 bem	 e	 tão	
generosamente	lhe	dáveis	o	que	é	vosso.	Isso	faria	com	que	Láquesis,	não	o	
vendo	 e	 sabendo	 que	 ele	 estava	 convosco,	 esfriasse	 e,	 desesperada,	
concordaria	com	o	dito	matrimônio.	
Guelfa:	–	Como?	É	dessa	maneira	que	se	fala	de	mim	em	Paris?	
Invejosos:	–	Sim,	certamente,	e	tão	desonestamente	que	seria	melhor	que	
estivésseis	 morta.	 E	 por	 mais	 que	 nós	 tenhamos	 desejado	 encobrir	 e	
dissimular	 isso	 por	 vossa	 honra,	 e	 também	porque	de	nada	 sabemos	nem	
cremos,	 nos	 disseram	 tantas	 e	 tão	 desonestas	 coisas	 que	 seria	 uma	
vergonha	a	qualquer	pessoa	que	deseje	estar	a	vosso	serviço	ouvi-las.	E	não	
nos	 maravilha	 que	 o	 tenham	 dito,	 porque	 Curial,	 seguindo	 o	 hábito	 dos	
homens	jovens,	para	vangloriar-se,	segundo	dizem,	falou	coisas	que	para	um	
cavaleiro	 tão	 nobre	 como	 ele	 seria	melhor	 não	 terem	 sido	 ditas,	 e	 para	 a	
vossa	honra	seria	preferível	que	vos	custasse	tudo	quanto	haveis,	mas	que	
ele	nunca	tivesse	ido	à	França.	Por	outro	lado,	pela	minha	fé,	ele	é	um	bom	

																																																													
627		[—	Ara	.m	digats:	¿havets	vista	Làquesis?]	(f.135-f.135v)	
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e	notável	cavaleiro,	tanto	que	só	a	ele,	e	tão	bem	quanto	diz	respeito	a	um	
bom	 cavaleiro,	 se	 faz	 menção,	 mas,	 por	 vós,	 seria	 melhor	 que	 nunca	 o	
tivésseis	conhecido.	
Guelfa:	–	Será	que	ele	disse	tais	coisas?	
Invejosos:	–	Não,	 só	o	sabemos	por	 termos	ouvido	 falar,	não	por	ele.	Mas	
para	que	saibais	a	quantas	anda	 isso,	quando	nós,	por	ordem	do	marquês,	
falamos	do	matrimônio	do	duque	de	Orleães	e	de	vós,	nos	 foi	 respondido	
que	 vós	 já	 tínheis	 marido	 e	 não	 poderíeis	 ter	 dois.	 E	 como	 nós	 nos	
maravilhássemos	com	aquelas	palavras,	nos	foi	respondido	que	vós	estáveis	
casada	 com	Curial	 e	 talvez	 já	 tivesse	 consumado	o	matrimônio,	 e	 que	por	
isso	 dáveis	 tudo	 quanto	 ele	 gastava,	 e	 que,	 portanto,	 deixássemos	 de	
brincar.628	

	 	

A	 sequência	 desse	 diálogo,	 textualmente	 transcrito,	 permitiu	 acompanhar	

como	 os	 intrigantes	 avançaram	 com	 seu	 veneno,	 passo	 a	 passo,	 cada	 vez	mais,	 até	

deixar	Guelfa	emocionalmente	abalada.	Eles	haviam	conseguido	tocado	no	ponto	mais	

sensível	do	seu	pundonor.	Ouvir	dizer	que	dela	se	falava,	na	corte	francesa,	naqueles	

termos,	 indignou-a	 profundamente,	 tanto	mais	 que	 se	 convenceu	 que	 isso	 somente	

podia	ser	devido	à	indiscrição	de	Curial.	Acreditou	piamente	na	caluniosa	asserção	de	

que	 Curial,	 “seguindo	 o	 hábito	 dos	 homens	 jovens,	 para	 vangloriar-se”	 revelara	 a	

estranhos	o	amor	que	Guelfa	lhe	tinha	e	os	favores	que	lhe	proporcionara.	Mais	ainda	

																																																													
628	—	Com,	senyora!	—	digueren	ells	—.	¿Si	la	havem	vista?	Senyora,	siats	certa	que	per	força	la	havíem	
a	veure,	car	Curial	nulls	temps	ix	de	la	sua	casa	mort	ni	viu,	e	tots	quants	negocis	ha	en	lo	món	lexà	per	
ella.	—	¿És	bella?	—	dix	la	Güelfa.	—	Certes	—	respongueren	ells	—,	sí	és	molt.	—	Maravell-me	—	dix	la	
Güelfa	—	 com	 no	 torna	 en	 Alamanya.	—	 Respongueren	 ells:	—	 Senyora,	 no	 pot;	 tant	 és	 encesa	 en	
l´amor	de	Curial.	—	E	Curial	—	dix	la	Güelfa	—,	ben	sé,	tanbé	li	vol	bé.	—	Certa	siats,	senyora,	que	no	
veu	ni	ou	més	avant	d´ella.	E,	per	ma	fe,	no	és	maravella	alguna,	car	ella	li	fa	tanta	festa,	que	molts	li	han	
enveja,	e	yo	crech	certament	que	si	ella	se´n	va	en	Alamanya,	ell	no	la	lexarà	per	partit	del	món,	abans	
se´n	 ira	ab	ella.	 ¿E	volets	 saber	noves,	 senyora,	 si	 l´ama?	D´açò	us	podem	nosaltres	bé	certificar:	que	
pert	per	ell	 lo	matrimoni	del	duch	d´Orleans.	—	¿E	com	ho	sabets,	vosaltres,	axò?	—	dix	 la	Güelfa.	—	
Respongueren:	 —	 Per	 ço	 com	 lo	 Rey	 nos	 pregà	 que	 traguéssem	 Curial	 secretament	 d´ella,	 si	 ésser	
pogués,	en	manera	que	ell	no	ho	sentís,	e	tenguéssem	manera	que	s´estigués	ab	vós,	puys	li	volíets	bé	e	
li	donàvets	tan	largament	de	ço	del	vostre;	e	seria	causa	que	Làquesis,	no	veent-lo	e	sabent	que	seria	ab	
vós,	 refredaria	e,	 com	a	desesperada	d´ell,	 atorgaria	 lo	dit	matrimoni.	—	E	 com!	—	dix	ella	—.	 ¿E	en	
aquexa	manera	se	parla	de	mi	en	París?	—	Hoc,	certes	—	digueren	ells	—,	e	encara	tan	desonestament	
que	us	valdria	més	ésser	morta	que	viva.	E	per	bé	que	nos	ho	hajam	volgut	cobrir	e	desviar	per	vostra	
honor,	e	perquè	no	.n	sabem	res	ni	ho	creem,	nos	en	són	estades	dites	tantes	e	tan	desonestes	coses,	
que	vergonya	és	oyr-les	a	qualsevol	persona	que	vostre	servey	vulla.	E	no	.ns	maravellam	que	ho	diguen,	
car	Curial,	 seguint	 la	costuma	dels	hòmens	 jóvens,	per	donar-se	 favor,	 segons	dien,	ha	parlades	coses	
que,	per	a	 tan	noble	cavaller	 com	ell,	 serien	bé	per	dir,	e	per	a	vostra	honor	vos	 seria	mester	que	us	
costàs	tot	quant	havets,	e	nulls	temps	fos	anat	en	França.	D´altra	part,	en	ma	fe,	és	bo	e	molt	notable	
cavaller,	en	tant	que	sinó	d´ell,	bonament	tant	com	pertany	a	bon	cavaller,	no	.s	fa	menció;	mas,	per	a	
vós,	fóra	mills	nulls	temps	haver-lo	vist.—	Respòs	ella:	—	¿E	per	ventura	no	ho	ha	dit	ell?	—	Replicaren:	
—	Nós	no	ho	sabem	sinó	tant	com	n´avem	oÿt	parlar,	no	pas	per	ell.	Mes,	perquè	sapiats	açò	com	és:	
com	 nós,	 per	manament	 del	marquès,	 parlàssem	matrimoni	 del	 duch	 d´Orleans	 e	 de	 vós,	 nos	 fonch	
respost	 que	 vós	 ja	 havíets	 marit	 e	 no	 .n	 podíets	 haver	 dos;	 e,	 com	 nosaltres	 nos	 maravellàssem	
d´aquelles	 paraules,	 nos	 fonch	 replicat	 que	 érets	 sposada	 ab	 Curial,	 e	 per	 ventura	 consumat	 lo	
matrimoni;	e	per	ço	li	donàvets	tot	quant	ell	despenia;	e	axí	que	lexàssem	aquesta	trufa.]	(f.135v-f.136)	
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do	que	os	ciúmes	em	relação	a	Láquesis,	foi	a	suposta	e	mentirosa	indiscrição	de	Curial	

que	indignou	Guelfa.		Além	de	mal	agradecido	e	infiel	no	amor,	Curial	se	lhe	afigurava	

como	traidor	de	sua	confiança,	pois	que	revelara	a	estranhos	segredos	íntimos	dela!629	

	

O	relato	da	novela	prossegue,	com	a	reação	de	Guelfa	às	palavras	que	acabara	

de	ouvir:	

	

Completamente	 perturbada,	 Guelfa	 se	 calou.	 Assim,	 após	 despedir-se	 dos	
anciãos,	mandou	chamar	a	Melchior	de	Pandó	e	 lhe	disse	que	Curial	 já	era	
muito	 rico	e	muito	 favorecido,	e	o	que	ela	pensava	 fazer	 com	ele	 já	havia	
sido	 feito.	 Por	 isso,	 não	 lhe	 agradava	 daquele	momento	 em	diante	 enviar	
mais	 dinheiro	 do	 que	 havia	 enviado,	 e	 assim,	 que	 fechasse	 a	 caixa	 com	
chave	que	ela	pensaria	como	gastá-lo	a	serviço	de	Deus,	pois	já	havia	gasto	
muito	a	serviço	do	mundo.630	

	

Alguns	dias	depois,	 a	donzela	 Festa	 chegou	de	Paris,	 aonde	Guelfa	 a	 enviara.	

Trazia	notícias	do	combate	contra	o	Javali,	que	presenciara,	e	dos	acontecimentos	que	

se	lhe	seguiram,	mas	Guelfa	“não	lhe	fez	festa	alguma,	nem	a	interrogou	como	fizera	

na	primeira	vez,	e	quando	a	donzela	queria	falar	de	Curial,	aquela	senhora	mudava	de	

assunto	e	não	queria	ouvi-la”.631	

	

Ao	cabo	de	alguns	dias,	de	repente	Guelfa	a	interrogou	acerca	de	Láquesis	e	de	

Curial,	 e	 as	 respostas	 da	 donzela	 pareceram,	 ao	 juízo	 já	 preconcebido	 de	 Guelfa,	

confirmar	a	versão	caluniosa	dos	dois	anciãos.	Sem	se	dar	conta,	Festa,	que	era	boa	

amiga	 de	 Curial,	 havia	 ajudado	 Guelfa	 a	 condená-lo	 implacavelmente.	 Mais	

severamente	ainda	do	que	antes,	Guelfa	proibiu	a	Melchior	de	Pandó	fazer	envios	de	

dinheiro	a	Curial,	porquanto,	“se	o	que	dera	não	fora	suficiente	para	torná-lo	uma	boa	

																																																													
629	 A	 traição	 e	 a	 revelação	 de	 segredos	 são	 coisas	 imperdoáveis,	 que	 rompem	 definitiva	 e	
irremediavelmente	uma	amizade,	de	acordo	com	o	Livro	do	Eclesiástico:	"Ainda	que	tenhas	arrancado	a	
espada	contra	o	teu	amigo,	não	desesperes;	porque	o	regresso	é	possível.	Ainda	que	tenhas	dito	contra	
ele	palavras	desagradáveis,	não	temas,	porque	a	reconciliação	é	possível,	salvo	se	se	tratar	de	injúrias,	
afrontas,	insolências,	revelação	de	um	segredo	ou	golpes	à	traição;	em	todos	esses	casos	fugirá	de	ti	o	
teu	amigo."	(22,	26-27)	
630		[Callà	la	Güelfa	e	torbà´s	tota.	E,	donant	comiat	als	ancians,	tramés	per	Melchior	de	Pandó,	e	dix-li	
com	Curial	era	ja	molt	rich	e	en	gran	favor,	e	ço	que	ella	havia	pensat	fer	era	ja	fet;	per	què	no	li	plaÿa	
que	d´aqui	avant	li	trametés	dinés	més	avant	de	ço	que	tramès	li	havia,	e	axí,	que	torcés	la	clau	a	la	caxa,	
que	ella	pensaria	com	en	servey	de	Déu,	pogués	despendre,	que	assats	havia	despès	en	servey	del	món.]	
(f.136)	
631		[no	li	féu	festa	alguna,	ne	la	interrogà	com	havia	feta	la	primera	vegada;	e,	si	la	donzella	volia	parlar	
de	Curial,	aquella	senyora	se	metia	en	altres	noves,	e	no	la	volia	oyr]	(f.136)	
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pessoa,	todo	o	tesouro	de	um	sultão	não	seria	suficiente	para	tal”.632	A	Melchior,	não	

cabia	senão	obedecer.	

	

Curial,	 aos	 olhos	 de	 Guelfa,	 estava	 definitivamente	 condenado,	 sem	 ter	 sido	

ouvido,	sem	ter	podido	se	defender	e	sem	poder	sequer	saber	do	que,	precisamente,	

tinha	sido	acusado.	O	processo	condenatório	fora	feito	na	sua	ausência,	precisamente	

o	que	mais	 receava	Curial,	 que	ao	despedir-se	de	Melchior	de	Pandó	e	de	 Festa,	 ao	

final	do	torneio	de	Melun,	explicitamente	pedira	a	ambos	que	rogassem	a	Guelfa	que	

jamais	 o	 condenasse	 sem	 antes	 tê-lo	 ouvido:	 –	 “(...)	 que	 não	 creia	 em	 falsas	

informações	 e	 que,	 por	misericórdia,	 não	me	 faça	 sofrer	 um	 processo	 de	 ausência,	

pelo	contrário,	se	porventura	algo	a	meu	respeito	lhe	for	dito	que	lhe	cause	desgosto,	

que	deseje	me	escutar	antes	de	me	condenar”.633	

	

2.15.	O	triunfo	da	Inveja:	consumado	o	rompimento	

	de	Guelfa	com	Curial		

	

Desde	o	momento	em	que	a	Fortuna,	induzida	pela	Inveja,	girou	sua	roda	num	

sentido	 contrário	 a	 Curial,	 as	 coisas	 começaram	 a	 andar	 de	 mal	 a	 pior	 para	 este.	

Desgraças	se	acumularam	sobre	sua	cabeça.		

	

Quando	 solicitou	 dinheiro	 a	Melchior	 para	 suas	 despesas,	 como	 de	 costume,	

pela	primeira	vez	recebeu	uma	resposta	negativa.	O	velho	mentor	respondeu	que	não	

poderia	mandar	dinheiro	 sem	 licença	de	Guelfa.	A	 resposta	 surpreendeu	Curial,	 que	

num	 primeiro	 momento	 nem	 podia	 acreditar	 que	 realmente	 tal	 lhe	 tivesse	 escrito	

Melchior.	Foi,	então,	disfarçado	a	Montserrat,	para	tirar	a	 limpo	se	era	dele,	de	fato,	

aquela	mensagem	que	recebera.	Melchior	confirmou	que	era	o	autor	da	carta	e	que	

nenhum	 dinheiro	 podia	 lhe	 dar	 sem	 licença	 de	 Guelfa.	 Curial	 pediu,	 então,	 que	

Melchior	 fizesse	saber	a	Guelfa	que	ele	estava	em	Montferrat	e	desejava	prestar-lhe	

reverência	e	falar	com	ela.	

	

																																																													
632		[si	ab	allò	que	donat	li	havia	no	era	bo,	no	ho	seria	ab	tot	lo	thesor	del	soldan]	(f.136v)	
633		Livro	Segundo,	capítulo	67.	
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Quando	 Melchior	 transmitiu	 a	 mensagem	 a	 Guelfa,	 esta	 deu	 uma	 resposta	

muito	incisiva.	Foi	bem	mais	clara	do	que	havia	sido,	anteriormente,	nas	duas	ocasiões	

em	que	dera	ordem	de	não	mandar	mais	dinheiro	a	Curial.	Desta	vez,	deixou	patente	

que	desejava	um	rompimento	definitivo;	foi	cruel	com	Curial,	e	até	fez	um	trocadilho	

com	 seu	 nome.	 Curial	 significa	 cortesão,	 educado,	 que	 procede	 segundo	 as	 boas	

normas	 da	 cúria.	 Ao	 recusar	 a	 reverência	 que	 ele,	 de	 acordo	 com	 as	 boas	 normas	

curiais,	desejava	lhe	prestar,	disse	a	Melchior;	“–	Ele	não	é	tão	curial	assim:	esse	nome	

não	lhe	cai	tão	bem	quanto	ele	pensa.	Dizei-lhe	que	não	se	preocupe	com	a	reverência	

nem	 com	 as	 palavras,	 pois	 eu	 não	 estou	 mais	 interessada	 em	 seus	 feitos”.634	 E	

prosseguiu	de	modo	taxativo:	

	

–	Que	vá	em	nome	de	Deus	aonde	lhe	agradar,	pois	eu	me	retiro	e	não	me	
preocupo	mais	com	essas	vaidades.	E	a	vós,	Melchior,	digo	que,	se	apreciais	
estar	a	meu	serviço,	não	me	faleis	mais	sobre	isso,	pois	eu	estou	cansada	de	
loucuras.	Curial	demais	me	custaria	se	por	ele	eu	perdesse	o	outro	mundo.	
O	 que	 os	 pobres	 do	 mundo	 devem	 ter	 eu	 sempre	 dei	 a	 ele	 para	 que	
desperdiçasse	 em	 extravagâncias.	 Já	 lhe	 dei	 muito,	 caso	 tenha	 sabido	
poupar.	 Caso	 contrário,	 que	 daqui	 em	 diante	 ele	 procure	 quem	 lhe	 faça	
tanto	quanto	eu	 lhe	fiz	até	agora.	Se	ele	soubesse	a	penitência	que	me	foi	
imposta	por	essas	loucuras,	não	me	falaria	mais	disso.	Assim,	ide,	pois	não	é	
minha	 vontade	 falar-lhe	 mais.	 Do	 que	 já	 falei	 me	 arrependo.	 Se	 pudesse	
fazer	outra	coisa!635	

	

A	Melchior,	não	restou	senão	calar-se	e	transmitir	a	resposta	a	Curial,	que	ficou	

muito	perturbado,	pois	não	podia	entender	nem	imaginar	a	razão	que	levara	Guelfa	a	

tomar	tal	decisão.	Nos	dias	que	seguiram,	fracassaram	todas	as	tentativas	de	obter,	da	

voluntariosa	Guelfa,	alguma	explicação.		

	

Melchior	não	ousava	reapresentar	o	assunto	a	Guelfa,	que	fora	assaz	taxativa	

na	 conversação	 anterior.	Mas,	 aconselhou	 a	 Curial	 que	 tentasse	 a	 intermediação	 da	

abadessa.	Esta,	que	 sempre	 fora	amiga	de	Curial,	 tentou,	mas	 igualmente	 fracassou.	

																																																													
634		[—	No	és	tan	Curial,	ne	li	escau	tan	bé	lo	nom	com	ell	pensa.	Digau-li	que	no	cur	de	reverència	ne	de	
paraules,	que	yo	no	he	de	sos	fets	cura]	(f.136v-f.137)	
635		[vage	en	nom	de	Déu	allà	on	li	plàcia,	que	yo	.m	són	retreta,	e	no	.m	cur	de	vanitats.	A	vós,	Melchior,	
dich	que,	si	us	altats	de	estar	en	mon	servey,	que	no	me´n	parlets	pus,	que	hujada	són	de	follies.	Massa	
.m	 costaria	Curial,	 si	 per	 ell	 perdia	 l´altre	món,	 e,	 ço	que	 los	pobres	de	Déu	deuen	haver,	 donàs	 tots	
temps	a	ell,	per	a	despendre	en	oradures.	Assats	li	he	donat,	si	ho	ha	sabut	guardar;	e,	si	no,	cerch	qui	li	
faça	 d´açí	 avant	 atretant	 com	 yo	 li	 he	 fet	 fins	 ací.	 E	 si	 ell	 sabés	 la	 penitència	 que	m´han	 donada	 per	
aquestes	follies,	no	me´n	parlaria	pus	E	axí,	anats-vos-en,	que	no	és	ma	volentat	parlar-li	pus.	De	ço	que	
li	he	parlat	me	penit,	si	àls	hi	pogués	fer.	]	(f.137)	
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Guelfa	a	fez	jurar,	sobre	os	Evangelhos,	que	não	diria	a	ninguém,	menos	ainda	a	Curial,	

o	 que	 ouviria.	 Depois,	 chamou	 Festa	 e	 “mandou	 que	 contasse,	 palavra	 por	 palavra,	

tudo	o	que	sabia	de	Curial	e	de	Láquesis,	bem	como	a	fama	que	ela	tinha	na	corte	do	

rei	da	França,	o	que	deixou	a	abadessa	muito	perturbada”.636		

	

Não	fica	bem	claro,	no	texto,	o	conteúdo	do	relato	de	Festa,	que	era	amiga	de	

Curial	e	provavelmente	nada	diria	com	a	intenção	de	prejudicá-lo.	Mas	é	provável	que	

tenha	contado	o	episódio	do	bracelete	 fatídico	que	mandara	a	Láquesis	por	meio	de	

Tura,	e	que	tenha	falado	das	visitas	que	Curial,	imprudentemente,	fazia	a	Láquesis	em	

Paris,	 e	 que	 isso	 tenha	 parecido,	 aos	 olhos	 de	 Guelfa,	 confirmar	 tudo	 quanto	

venenosamente	 lhe	haviam	afiançado	Ansaldo	e	Ambrósio.	O	 fato	é	que	a	 abadessa	

também	ficou	muito	perturbada,	mas,	com	bom	senso,	ainda	ponderou:	“–	Senhora,	é	

possível	 que	 Curial	 tenha	 pouca	 responsabilidade	 nisso	 tudo.”637	 Era	 essa	 uma	

ponderação	muito	 razoável,	 pois	 pedia,	 para	 Curial,	 o	 que	 em	 linguagem	 jurídica	 se	

chama	 “benefício	 da	 dúvida”.	 Por	 mais	 que	 os	 indícios	 parecessem	 contra	 ele,	

enquanto	 não	 fosse	 provada	 sua	 culpabilidade,	 ele	 não	 poderia	 ser	 em	 justiça	

condenado.	E,	sobretudo,	não	poderia	ser	condenado	sem	ter	podido	apresentar	suas	

explicações.	 As	 ações	 atribuídas	 a	 ele,	 na	 verdade,	 estavam	 sendo	 interpretadas	 in	

malam	partem,	 de	modo	malevolente;	 e	 ele	 estava	 sendo	 condenado	 sem	qualquer	

possibilidade	de	defesa,	sem	mesmo	saber	do	que,	exatamente,	o	acusavam.	Tudo	isso	

parecia	 ver	 a	 abadessa,	menos	 tomada	de	 paixão	 que	Guelfa,	 quando	 lhe	 disse	 que	

Curial	bem	podia	não	ter	a	culpa	que	parecia	ter.	Mas	Guelfa	 lhe	retrucou:	“–	Minha	

amiga,	eu	antes	preferiria	estar	morta	a	ouvir	o	que	acabo	de	escutar”.638	

	

A	análise	do	texto	não	permite	saber	com	certeza	a	que	se	referia	Guelfa	com	

as	 palavras	 “o	 que	 acabo	 de	 escutar”,	 que	 tanto	 podiam	 referir-se	 ao	 conjunto	 de	

acusações	 formuladas	 contra	 Curial,	 quanto	 à	 ponderação	 de	 bom	 senso	 feita	 pela	

abadessa.	Mas	Guelfa,	em	continuação,	contou	à	amiga	o	que	lhe	haviam	dito	os	dois	

																																																													
636		[féu-li	dir,	mot	per	mot,	tot	ço	que	sabia	de	Curial	e	de	Làquesis,	atressí	de	la	fama	que	ella	havia	en	
la	cort	del	rey	de	França;	de	que	la	abadessa	fonch	tota	torbada]	(f.138)		
637		[—	Senyora,	per	ventura	Curial	mer	poch	mal	en	açò.]	(f.138)	
638		[—	Amiga	mia,	yo	volguera	abans	ésser	morta	que	oyr	ço	que	oig.]	(f.138)	
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invejosos	 e	 a	 proibiu	de	 retornar	 ao	mosteiro,	 para	 impedi-la	 de	 ter	 novos	 contatos	

com	Curial.	

	

Estavam	 as	 coisas	 nesse	 pé,	 quando	 em	 Paris	 o	 duque	 de	Orleães,	 inspirado	

pela	 Fortuna	 que	 lhe	 aparecera	 em	 sonho,	 tentou	 mais	 uma	 vez	 obter	 a	 mão	 de	

Láquesis,	 e	 desta	 vez	 o	 conseguiu,	 graças	 ao	 apoio	 e	 ao	 empenho	do	 rei.	 	 Láquesis,		

“descontente	 com	 Curial	 porque	 fora	 a	 Montferrat	 sem	 nada	 lhe	 dizer”,639	 aceitou	

casar-se	 com	 o	 duque.	 E	 eles	 “antes	 de	 partir	 daqueles	 aposentos,	 (...)	 mui	

secretamente	se	casaram.”640	

																																																													
639		[malcontenta	de	Curial,	perquè	se	n´era	anat	a	Montferrat	sens	dir-li	res]	(f.139)	
640	[E,	abans	de	partir	d´aquella	cambra,	molt	secretament	los	esposaren.]	(f.139)	–		Sobre	a	importância	
da	 política	 de	 casamentos,	 na	 nobreza	 medieval,	 ver	 BROOKE,	 Christopher.	 Structure	 de	 la	 Société	
Médiévale.	In:	EVANS,	Joan	(org.).	Splendeurs	et	Rayonnement	du	Moyen	Âge.	Paris:	Pygmalion/Gérard	
Watelet,	1986,	p.	11-34;	sobre	casamentos	de	príncipes	e	membros	da	alta	nobreza,	na	França	feudal,	
ver	LE	GOFF,	Jacques.	Le	chevalier,	la	femme	et	le	prêtre.	Paris:	Hachette,	1981,	p.	95-115.	Não	fica	claro,	
na	 novela,	 o	 motivo	 pelo	 qual	 o	 casamento	 de	 Láquesis	 com	 o	 duque	 de	 Orleães	 foi	 realizado	
secretamente,	 já	 que	 os	 nubentes	 eram	 da	mesma	 categoria	 social	 e	 nobiliária	 e,	 do	 ponto	 de	 vista	
político	 aparentemente	 não	 havia	 razões	 que	 o	 dificultassem.	 Os	 casamentos	 secretos,	 também	
conhecidos	 como	“casamentos	de	 consciência”,	 eram	 frequentes	no	passado,	 sobretudo	em	casos	de	
mésalliance,	 ou	 seja,	quando	havia	diferença	muito	grande	de	condições	 sociais	entre	os	nubentes;	o	
exemplo	 mais	 conhecido	 de	 casamento	 secreto	 foi	 o	 do	 rei	 Luís	 XIV,	 que	 enviuvou	 da	 rainha	Maria	
Teresa	da	Áustria	em	1683	e	casou	secretamente,	no	ano	seguinte,	com	Francisca	d´Aubigny,	viúva	do	
poeta	Paul	 Scarron	e	 conhecida	 como	Madame	de	Maintenon.	Os	 casamentos	 secretos	 se	 realizavam	
diante	 da	 autoridade	 eclesiástica	 e	 de	 poucas	 testemunhas	 de	 confiança,	 mas	 não	 eram	 divulgados	
publicamente;	 seus	 registros,	 feitos	 em	 livros	 paroquiais	 próprios,	 separadamente	 dos	 registros	 de	
casamentos	comuns,	eram	conservados	em	cofres	especiais;	tomavam-se	cuidados	especiais	para	que	a	
atitude	 em	 público	 dos	 casados	 secretamente	 não	 fosse	 motivo	 de	 escândalo.	 O	 Código	 de	 Direito	
Canônico	 de	 1917	 (Código	 de	 Derecho	 Canónico	 y	 legislación	 complementaria	 [texto	 latino	 y	 versión	
castellana].	Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	1962)	legislou,	nos	cânones	1104	a	1107,	sobre	os	
"casamentos	de	consciência".	O	Código	de	Direito	Canônico	vigente,	promulgado	em	1983,	(Código	de	
Derecho	Canónico	[texto	latino/castellano].	Madrid:	La	Editorial	Católica,	1984)	trata	deles	nos	cânones	
1130	a	1133.	 Sobre	 tais	 casamentos,	 ver,	do	ponto	de	vista	nobiliário,	MISTRUZZI	DI	 FRISINGA,	Carlo.	
Trattato	di	Diritto	Nobiliare	Italiano.	Milão:	A.	Giuffrè	Editore,	1961,	vol.	II,	p.	304-305	e	vol.	III,	p.	218-
220;	e	SANTOS,	A.	A.	dos.	A	Legitimidade	Monárquica	no	Brasil	(São	Paulo:	Editora	Artpress,	1988,	p.	60-
62).	 Do	 ponto	 de	 vista	 canônico	 e	 moral,	 ver:	 CAPPELLO,	 Felix	 M..	 Tractatus	 Canonico-Moralis	 de	
Sacramentis	Iuxta	Codicem	Juris	Canonici.	Volumen	III	De	Matrimonio.	Torino:	P.	Marietti,	1925,	p.	763-
766;	 VLAMING,	 Th.	 M.	 Praelectiones	 Iuris	 Matrimonii	 ad	 Normam	 Codicis	 Iuris	 Canonici.	 Bussum	 (in	
Hollandia):	 Sumptibus	 Societatis	 Editricis	 Anonymae	 olim	 Paulus	 Brand,	 1921,	 t.	 II,	 p.	 205-207;	 e	
REGATILLO,	 Eduardo	 F.	 Theologiae	 Moralis	 Summa,	 Tomus	 III,	 Theologia	 Moralis	 Specialis:	 de	
Sacramentis,	 de	 Delictis	 et	 Poenis.	 Madrid:	 Biblioteca	 de	 Autores	 Cristianos,	 1954.	 Este	 último	 autor	
também	 analisa	 o	 assunto	 do	 ponto	 de	 vista	 do	 direito	 civil	 espanhol.	 Os	 casamentos	 secretos	 não	
devem	ser	confundidos	com	os	chamados	“casamentos	morganáticos”,	que	eram	casamentos	públicos,	
mas	precedidos	de	um	pacto	por	força	do	qual	o	cônjuge	de	condição	superior	conservava	seus	direitos	
pessoais,	 porém	 não	 podia	 compartilhá-los	 com	 o	 outro,	 nem	 transmiti-los	 aos	 futuros	 filhos	 que	
viessem	 a	 ter.	 Casamento	 morganático	 foi,	 por	 exemplo,	 o	 que	 contraiu	 em	 1900	 o	 arquiduque	
Francisco	Ferdinando,	herdeiro	imediato	de	Francisco	José,	imperador	da	Áustria	e	rei	da	Hungria,	com	a	
condessa	 Sofia	 Chotek	 von	 Chotkowa	 und	 Wognin.	 Quando	 Francisco	 Ferdinando	 fosse	 elevado	 à	
condição	 de	 Imperador-Rei,	 sua	 esposa	 jamais	 seria	 Imperatriz	 ou	 Rainha,	 e	 os	 filhos	 nascidos	 do	
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O	casamento	produziu,	em	Láquesis,	o	 instantâneo	efeito	de	 fazê-la	esquecer	

completamente	de	Curial:	 “Tão	 logo	estiveram	casados,	 Láquesis	colocou	 todo	o	seu	

amor	de	um	modo	 tão	ardente	no	duque	que	sem	ele	não	desejava	estar	uma	hora	

nem	 um	 momento”.641	 Curial,	 para	 ela,	 passou	 a	 ser	 uma	 remota	 lembrança	 do	

passado.	

	

Curial,	entretanto,	ficou	mais	algum	tempo	à	espera	de	que	Guelfa	o	recebesse	

e	todo	o	mal-entendido	se	esclarecesse.	Mas	afinal,	cansado	de	esperar,	perdeu	toda	a	

esperança.	E	tomou	uma	decisão	que	ainda	mais	complicou	seu	caso:	decidiu	retornar	

a	Paris	 e	 casar	 com	Láquesis,	 que	 supunha	ainda	 solteira	 e	 como	 sempre	disposta	 a	

desposá-lo.	 	Foi	uma	decisão	errada,	que	cortava	o	passo	a	qualquer	recuo	por	parte	

de	 Guelfa,	 mas	 explicável,	 na	 figuração	 filosófico-mitológica	 da	 novela:	 ”pois	 assim	

agem	os	homens	desfavorecidos	pela	Fortuna	e	perseguidos	pelos	Infortúnios:	quando	

pensam	que	estão	 corrigindo	ou	 solucionando	 seus	 feitos,	 na	 verdade	mais	 erram	e	

procuram	seu	próprio	dano”.642	

	

O	 retorno	 a	 Paris	 foi	 expressamente	 desaconselhado	 pelo	 prudente	Melchior	

de	 Pandó,	 mas	 Curial	 preferiu	 acreditar	 num	 sonho	 que	 tivera	 durante	 a	 noite,	

produzido	 em	 sua	 mente	 atormentada	 por	 ação	 de	 um	 dos	 Infortúnios	 que	 o	

perseguiam;	 no	 sonho,	 aparecia	 a	mãe	 de	 Láquesis,	 a	 rogar-lhe	 que	 voltasse	 logo	 a	

Paris	 a	 fim	 de	 casar	 com	 sua	 filha,	 porque	 se	 não	 o	 fizesse	 logo	 perdê-la-ia	 para	

sempre.	 No	 sonho,	 ainda,	 o	 Infortúnio,	 sob	 as	 aparências	 da	 mãe	 de	 Láquesis,	

procurava	 convencer	 a	 Curial	 que	 Guelfa	 não	 mais	 o	 queria,	 porque	 já	 tinha	 outro	

																																																																																																																																																																																			
matrimônio	não	seriam	arquiduques	nem	teriam	quaisquer	direitos	dinásticos.	Sem	embargo	do	caráter	
morganático	 do	 casamento,	 a	 esposa	 do	 arquiduque	 Francisco	 Ferdinando	 recebeu	 do	 imperador	
Francisco	 José,	 ao	 casar,	 o	 título	 hereditário	 de	 Princesa	 de	 Hohenberg;	 em	 1905,	 Francisco	 José	
concedeu-lhe	o	 tratamento	de	Alteza	Sereníssima,	para	 si	e	 todos	os	 seus	descendentes;	e,	em	1909,	
deu-lhe	o	título	ad	personam		(não	hereditário)	de	Duquesa	de	Hohenberg,	com	o	tratamento	de	Alteza.	
Esta	última	mercê,	no	sistema	nobiliárquico	austríaco,	significa	mais	do	que	o	mero	título	hereditário	de	
Princesa,	 já	 anteriormente	 concedido.	Os	descendentes	de	 Francisco	 Ferdinando	e	de	 sua	esposa	 são	
todos	 Príncipes	 de	Hohenberg,	 cabendo	 ao	 chefe	da	 família,	 por	 concessão	do	 Imperador	Carlos	 I	 da	
Áustria,	de	1917	–	três	anos	após	o	assassínio	do	casal	em	Serajevo	–	o	título	de	Duque	de	Hohenberg	
(cfr.	Almanach	de	Gotha,	ed.	de	1943,	p.	481).	
641		[E	tantost	com	foren	esposats,	Làquesis	mes	tota	la	sua	amor	axí	ardentment	en	lo	duch,	que	sens	ell	
no	volia	estar	una	ora	ne	un	punt.]	(f.139)	
642		[Car	axí	és	dels	hòmens	quant	són	desfavorits	per	la	Fortuna	e	seguits	dels	Infortunis,	que,	cuydant	
esmenar	o	adobar	lurs	fets,	pus	erren	e	treballen	en	cercar	son	dan.]	(f.139)	
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amor,	ao	qual	se	entregara	muito	mais	do	que	o	fizera	com	Curial:	“A	ti,	só	comunicava	

os	 bens;	 e	 ao	 outro,	 os	 bens	 e	 o	 corpo”.643	 Foi	 essa	 a	 primeira	 vez	 que	 Curial	

desobedeceu,	 formalmente,	 a	 um	 conselho	 dado	 por	 seu	mentor.	 As	 consequências	

foram	desastrosas.	

	

Ao	 chegar	 a	 Paris,	 Curial	 encontrou	 uma	 situação	 completamente	 mudada.	

Haviam	 retornado	 a	 seus	 respectivos	 domínios	 os	 dois	 grandes	 amigos	 de	 Curial,	 o	

duque	da	Borgonha	e	o	 conde	de	Foix.	 Láquesis,	por	 sua	vez,	mandou	dizer	a	Curial	

que	 estava	 casada	 e	 que	 seu	marido,	 o	 duque	 de	 Orleans,	 não	 gostaria	 de	 que	 ela	

recebesse	visita	dele.	E	o	próprio	rei,	descontente	com	o	retorno	de	Curial,	por	temer	

que	Láquesis	“talvez	(...)	ainda	não	o	tivesse	esquecido	e	não	soubesse	se	comportar	

com	 a	 discrição	 que	 seu	 matrimônio	 exigia”,644	 também	 não	 recebeu	 Curial	 com	 o	

calor	e	a	simpatia	com	que	antes	o	fazia.	Tudo	isso	o	abateu	profundamente,	pelo	que	

entrou	num	quadro	que	hoje	configuraria	o	de	uma	grave	depressão	nervosa:		

	
Ao	 perceber	 que	 todos	 os	 caminhos	 que	 costumava	 ter	 abertos	 lhe	 eram	
fechados,	 e	 reconhecendo	 seu	 desfavor,	 Curial	 quase	 se	 desesperou	 e	
esteve	bem	perto	de	entregar	sua	alma	ao	diabo.	Também	perdeu	o	apetite	
e	o	sono,	e	ficou	tão	triste	que	não	encontrava	prazer	em	nada	no	mundo,	
pelo	 contrário	 falava	 sozinho,	 como	 um	 louco,	 e	 fazia	 gestos	 terríveis	 e	
sinais	com	as	mãos;	andava	sem	parar	pelo	quarto,	e	muitas	vezes	respondia	
sem	 que	 ninguém	 tivesse	 perguntado	 nada,	 e	 quando	 o	 chamavam	 não	
respondia.	 Como	 uma	 pessoa	 insensata	 e	 sem	 juízo	 necessitava	 que	 lhe	
dessem	 do	 que	 comer,	 pois	 ele	 nunca	 tinha	 apetite;	 estava	 pálido	 e	 sem	
donaire,	e	não	achava	graça	em	nada	que	lhe	fizessem	ou	dissessem.645	
	

Resolveu,	 então,	 vender	 algumas	 joias	 e	 objetos	 de	 que	 dispunha	 e	 voltar	 a	

Montferrat,	 antes	que	chegasse	a	Guelfa	a	notícia	do	desfavor	que	encontraram	em	

Paris.	Melchior	não	o	acolheu	com	a	costumeira	boa	vontade	e	lhe	fez	duas	perguntas	

que	foram	respondidas,	por	Curial,	com	duas	mentiras.	À	primeira	pergunta,	sobre	o	

que	 havia	 feiro	 em	 Paris,	 “respondeu	 que	 nada,	 a	 não	 ser	 preparar-se	 para	
																																																													

643		[a	tu	solament	comunicava	los	béns,	a	l´altre	los	béns	e	lo	cors]	(f.140v)	
644		[no	havent-lo	oblidat,	no	.s	sabria	governar	ab	aquella	discreció	que	al	seu	matrimoni	se	convenia.]	
(f.141)	
645	 	 [Curial	 viu	 que	 tots	 los	 camins	 que	 solia	 tenir	 uberts	 li	 eren	 tancats,	 e,	 conexent	 la	 sua	desfavor,	
cuydà´s	desesperar,	e	 fonch	ben	prop	de	donar	 la	ànima	al	diable.	E,	ab	açò,	ensems	perdé	menjar,	e	
dormir	e	tornà	tan	trist	que	no	trobava	plaer	en	cosa	del	món,	ans	parlava	a	soles	com	a	foll	e	feya	gests	
molt	terribles	e	signes	de	les	mans;	passejava	contínuament	per	la	cambra,	e	responia	moltes	vegades	
que	no	.l	cridàva	algú,	e	com	era	cridat	no	responia;	ans,	com	persona	insensada	e	fora	de	tot	arbitre,	
havia	mester	que	.l	 fessen	menjar,	car	a	ell	nulls	temps	se	 li	oferia	 l´apetit;	anava	tol	descolorit	e	sens	
donari,	ne	havia	gràcia	en	cosa	que	fes	ne	digués.	]	(f.141-f.141v)	
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retornar”.646	À	segunda	pergunta,	muito	incisiva	de	Melchior,	foi	se	Láquesis	já	tinha	se	

casado.	A	 resposta	de	Curial:	 “–	Eu	não	 sei,	 tampouco	me	 intrometi	em	suas	 coisas.	

Muito	me	agradaria	se	fosse	verdade;	pelo	menos	cessariam	as	suspeitas”.647	

	

Melchior,	então,	 revelou	a	Curial	que	a	verdade	dos	 fatos	era	bem	conhecida	

em	Montferrat,	pois	Guelfa	havia	mandado	um	escudeiro	a	Paris	e	este	já	trouxera	a	

notícia	do	 casamento	de	 Láquesis,	 assim	 como	da	grande	decepção	de	Curial	 com	a	

recepção	desfavorável	encontrada	na	corte	do	rei	da	França,	e	acrescentou	que	Guelfa	

rira	muito	disso	 tudo.	Revelou,	ainda,	que	ele	e	a	abadessa	 tinham	 insistido,	 junto	a	

Guelfa,	 para	 que	 readmitisse	 Curial	 em	 seu	 serviço,	 mas	 em	 vão.	 Os	 dois,	 que	 não	

desconfiavam	 em	nada	 de	 Ansaldo	 e	 Ambrósio,	 chegaram	 a	 dizer	 a	 Guelfa	 que,	 “se	

aqueles	dois	anciãos	 lhe	pedissem,	ela	 concordaria”648	 com	o	 retorno	de	Curial,	mas	

ela,	para	deixar	claro	que	nunca	jamais	o	reaceitaria	de	volta,		

	
imediatamente	 ficou	 de	 joelhos	 e,	 olhando	 para	 o	 céu,	 jurou	 e	 fez	 voto	 a	
Deus	Nosso	Senhor,	à	Virgem	Maria	e	a	toda	a	Corte	Celestial	de	que	nunca,	
nem	por	sua	própria	iniciativa	nem	por	rogos	de	ninguém,	vos	perdoaria,	a	
menos	que	toda	a	corte	do	Monte	de	Nossa	Senhora	juntamente	com	o	rei	e	
a	rainha	da	França	lhe	rogassem	–	o	que	era	e	é	impossível	–	e	mais:	mesmo	
que	 todos	 os	 apaixonados	 que	 ali	 estivessem	 aos	 gritos	 pedissem	
misericórdia	por	vós,	e	lá	ela	nunca	irá.	649	
	
	

Curial	 ainda	 tentou,	 como	 último	 recurso,	 pedir	 que	 Guelfa	 o	 ouvisse,	 uma	

única	 vez	 que	 fosse,	 e	 que	 depois	 decidisse	 como	 bem	 entendesse.	 Melchior	 e	 a	

abadessa	 conseguiram,	 com	 extrema	 dificuldade,	 que	 Guelfa	 aceitasse	 de	 ouvi-lo,	

“embora	corroborasse	e	confirmasse	o	voto	que	havia	feito,	jurasse	solenemente	que	

não	 voltaria	 atrás	 e	 que,	 tão	 logo	 o	 tivesse	 ouvido,	 ele	 fosse	 embora	 e	 não	 se	

aproximasse	trinta	léguas	do	lugar	em	que	ela	estivesse”.650	

																																																													
646		[Respòs	que	no	cosa	alguna,	sinó	desempachar-se	per	venir-se´n.]	(f.141v)	
647	 	 [—	 Yo	 no	 ho	 se,	 ni	 .m	 só	 entremès	 de	 sos	 fets.	 Bé	 .m	plauria	 que	 fos	 ver;	 almenys	 cessarien	 les	
sospites.]	(f.141v)	
648		[si	aquells	dos	ancians	la´n	pregassen,	que	ella	ho	faria]	(f.142)	
649		[tantost	ficà	los	genolls	e,	mirant	lo	cel,	jurà	e	votà	a	nostre	senyor	Déu,	e	a	la	verge	Maria,	e	a	tota	
la	 cort	 celestial	 que	 per	 son	 moviment	 propri	 ne	 per	 prech	 de	 home	 del	 món,	 nulls	 temps	 vos	
perdonaria,	si	no	era	que	 la	cort	del	Puig	de	Nostra	Dona,	tota	 justada	ab	 lo	rey	e	reyna	de	França,	 la	
pregassen	 –	 la	 qual	 cosa	 era	 e	 és	 impossible	 –,	 e,	 encara,	 que	 tots	 los	 enamorats	 que	 allí	 serien,	
demanassen	a	crits	mercè	per	vós;		e	ella	nulls	temps	hi	irà]	(f.142)	
650		[roborant	encara	e	confermant	lo	vot	que	fet	havia.	e	ab	jurament	solemne	que	no	y	mudaria	res,	e	
que,	tantost	com	l´agués	oÿt,	se	n´anàs	e	no	s´acostàs	a	loch	on	ella	stigués	ab	trenta	legües]	(f.142v)	
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Guelfa	de	fato	permitiu	que	Curial	 fosse	 levado	até	seus	aposentos	e	o	ouviu,	

mas	através	de	uma	porta	fechada,	sem	lhe	aparecer.	Curial,	de	joelhos,	falou	tudo	o	

que	quis:		

	

começou	 a	 se	 desculpar	muito,	 a	 suplicar	 e	 a	 clamar	misericórdia	 de	 que,	
caso	tivesse	pecado,	lhe	desejasse	perdoar,	e	falou	por	um	bom	tempo.	Mas	
embora	 fosse	muito	 eloquente	 e	 um	 grande	 orador,	 ali	 certamente	 havia	
perdido	 e	 perdeu	 toda	 a	 ciência	 e	 todo	 o	 saber,	 pois	 quanto	 mais	 se	
esforçava	em	pedir	 perdão,	mais	parecia	que	 se	 acusava,	 e	o	que	não	era	
nada	parecia	um	crime	e	um	pecado	mortal.	Vede	que	coisa	é	um	homem	
quando	perde	a	graça!651	

	
	

Guelfa	ouviu	tudo,	até	o	fim,	mas	nada	respondeu.	À	abadessa,	que	lhe	pediu	

que	 respondesse	 a	 Curial,	 Guelfa	 respondeu	 “que	 ela	 havia	 prometido	 somente	

escutá-lo,	e	já	o	havia	feito,	e	quanto	a	dar	uma	resposta,	que	a	desculpassem,	mas	ela	

nunca	mais	conversaria	com	ele”.652		

	

Estava,	 pois,	 consumada	 a	 separação,	 que	 parecia	 para	 todo	 o	 sempre,	 de	

Guelfa	em	relação	a	Curial.	A	Inveja	havia	triunfado.	

	

O	 Livro	 Segundo	 termina	 logo	 após	 essa	 cena,	 com	Melchior	 de	 Pandó	 que	

tenta,	em	vão,	 incutir	um	pouco	de	esperança	e	ânimo	no	deprimido	e	desesperado	

Curial,	e	este	manifesta	que	somente	a	morte	pode	ser,	para	ele,	a	libertação	final	para	

suas	desgraças.	E,	no	seu	desespero,	invoca	as	três	Parcas,	filhas	de	Júpiter	e	de	Têmis,	

que	de	acordo	com	a	mitologia	grega	presidiam	ao	destino	dos	homens,	a	primeira	a	

fiar	numa	roca	os	fios	da	vida,	a	segunda	a	tecê-los	e	a	terceira,	com	uma	tesoura,	a	

determinar	o	momento	da	morte:	

															
	–	 Ó	 vós,	 as	 três	 irmãs	 que	 fatalmente	 dispõem	 da	 vida	 dos	 homens:	 que	
uma	quebre	sua	roca	e	não	fie	mais;	que	a	outra	vá	e	não	enrole	nem	cresça	
sua	 tela,	 e	 que	 a	 terceira	 corte	 a	 dita	 tela	 e	 os	 fios	 da	minha	 vida.	 E	 que	

																																																													
651	 	 [començà´s	 a	 escusar	 molt,	 e	 suplicar	 e	 clamar	 mercè	 que,	 en	 cas	 que	 pecat	 hagués,	 li	 volgués	
perdonar;	e	 tengué	 lo	parlament	una	bona	stona.	E	 si	 tot	era	molt	eloqüent	e	gran	orador,	 certes	ací	
havia	perduda	e	perdé	la	sciència	e	tot	lo	saber,	que,	com	més	treballava	en	escusar-se,	paria	que	pus	
fort	ell	mateix	s´acusàs,	e,	de	ço	que	no	era	res,	feya	crim	e	mortal	pecat.	Vejats	què	cosa	és	l´ome	com	
pert	la	gràcia.]	(f.142v-f.143)	
652		[la	senyora	respòs	que	ella	no	havia	promès	sinó	oyr-lo,	e	ja	ho	havia	fet,	e	lo	respondre	haguessen	
per	escusat,	car	nulls	temps	li	parlaria]	(f.143)	
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todas	 as	 três	 deem	 fim	 aos	 meus	 males!	 Vede	 que	 vos	 invoco	 com	 a	
necessidade,	 e	 vede	 que	 estou	 de	 joelhos	 diante	 de	 vós!	 Não	me	 vireis	 a	
cara.	Pelo	menos	ouvi-me	e,	se	tendes	algum	espírito	de	piedade,	usai-o	em	
mim,	retirando-me	deste	mundo	que,	para	mim,	é	muito	duro	e	cruel.653	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
653		[O	vosaltres,	tres	germanes,	qui	fatalment	disponets	la	vida	dels	hòmens:	trenque	la	una	la	sua	filosa	
e	no	file	pus;	vague	la	altra	e	no	debane	ne	cresca	la	sua	tela;	e	l´altra	talle	la	dita	tela,	tallant	los	fils	de	
la	mia	vida;	e	totes	tre,s	donats	fi	a	mos	mals!	Vets	que	ab	necessitat	vos	invoque,	e	vets-me	de	genolls	
davant	 vosaltres!	 No	 .m	 girets	 la	 cara.	 Oÿts-me	 almenys,	 e,	 si	 algun	 spirit	 de	 pietat	 havets,	 usats	 de	
aquell	envers	mi,	traent-me	d´aquest	món,	a	mi	molt	dur	e	cruel.]	(f.144v)	
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3	.	LIVRO	TERCEIRO	

	

	

O	 Livro	 Terceiro	 é	 aquele	 em	 que	 os	 elementos	 mitológicos	 estão	 mais	

presentes.654	Nele	se	descreve	o	 longo	processo	de	provação	e	purificação	de	Curial,	

atingido	 pelas	 desgraças	 decorrentes	 do	 fato	 de	 a	 Fortuna,	 açulada	 pela	 Inveja	 e	

ajudada	pelos	 Infortúnios,	 ter	 feito	girar	 sua	 roda	em	sentido	desfavorável	 ao	herói;	

este,	 depois	 de	 peripécias	 sem	 número,	 depois	 de	 ter	 perdido	 o	 favor	 e	 o	 amor	 de	

Guelfa,	 os	 bens	 materiais	 e	 até	 a	 própria	 liberdade,	 é	 recompensado	 e	 tem	 o	 seu	

happy	 end:	mais	 uma	 vez,	 a	 Fortuna,	 a	modo	de	 inconstante	mulher,	 gira	 sua	 roda,	

desta	vez	favoravelmente	a	Curial,	que	recupera,	acrescidos,	os	bens	materiais,	a	glória	

mundana	e	o	amor	de	Guelfa,	com	a	qual	afinal	casa.	Temporalmente,	esses	fatos	se	

situam	ao	longo	de	sete	anos,	que	correspondem	mais	ou	menos	dos	21	até	os	28	anos	

da	idade	de	Curial.655	

	

Nos	 103	 capítulos	 que	 compõem	 o	 denso	 drama	 do	 Livro	 III,	 repleto	 de	

episódios	 significativos,	 de	 sonhos	misteriosos	 e	 de	 influências	 de	deidades	pagãs,	 a	

figura	 da	 Inveja	 se	 faz	 notar,	 de	 início	 discretamente	 e	 por	 vezes	 entremeada	 com	

elementos	mitológicos,	mas	pouco	a	pouco	avulta	e	chega	ao	ponto	de,	personificada	

num	sonho	de	Guelfa,	assumir	a	responsabilidade	por	todas	as	desgraças	de	Curial.	É	

nesse	sonho,	ao	mesmo	tempo	esclarecedor	e	transformador,	que	Guelfa	vê,	afinal,	a	

realidade	objetiva	dos	fatos;	compreende	que	sua	animadversão	para	com	Curial	não	

era	senão	efeito	das	manigâncias	urdidas	pelos	dois	cavaleiros	 invejosos,	Ambrósio	e	

Ansaldo.	 Em	 outras	 palavras,	 Guelfa	 compreende	 que	 havia	 errado	 e	 sido	

																																																													
654	O	autor	de	Curial	e	Guelfa	afirma,	no	proêmio,	que	“este	terceiro	e	derradeiro	livro	(...)	é	um	pouco	
mais	intrincado	do	que	os	dois	primeiros,	pois	haverá	algumas	transformações	além	de	poéticas	ficções,	
escritas	 não	 da	maneira	 que	 diz	 respeito	 à	 matéria,	 mas	 rude	 e	 grosseiramente	 como	 tenho	 sabido	
fazer.”	 [aquest	 tercer	e	derrer	 libre,	 lo	qual	és	algun	poquet	pus	 intricat	que	 ·ls	altres	primers,	per	ço	
com	 en	 aquest	 haurà	 algunes	 transformacions	 e	 poètiques	 ficcions,	 scrites	 no	 en	 la	manera	 que	 a	 la	
matèria	se	pertany,	mas	axí	rudament	e	grossera	com	yo	ho	hauré	sabut	fer.]	(f.147v)	
655	O	Livro	Segundo,	recorde-se,	historiou	os	feitos	de	Curial	no	período	“que	principia	no	vigésimo	ano	
de	sua	vida	e	termina	no	vigésimo	primeiro”;	o	Livro	Terceiro	tem,	portanto,	início	no	vigésimo	primeiro	
ano	 da	 vida	 de	 Curial	 (entre	 o	 vigésimo	 e	 o	 vigésimo	 primeiro	 aniversários	 de	 seu	 nascimento)	 e	
prolonga-se	até	cerca	de	sete	anos	depois.	Isso	significa	que	ao	cabo	de	sua	provação,	Curial	estava	com	
27	anos	completos	e	no	curso	do	28º.	ano	de	sua	vida.	
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profundamente	 injusta	 em	 relação	 a	 Curial,	 pelo	 qual	 sente	 renascer,	 também	

acrescido,	o	mesmo	amor	de	outrora.		

	

	

3.1.	O	simbólico	castigo	das	Piéridas,		

invejosas	rivais	da	Musas	

	

Já	no	proêmio	do	Livro	Terceiro	se	vislumbra,	conquanto	discreta	e	implícita,	a	

presença	da	inveja,	no	episódio	mitológico	das	Piéridas,	que	invejaram	e	desafiaram	as	

Musas	e	foram	por	isso	castigadas.	As	Musas,	sobre	as	quais	se	estende	largamente	o	

texto	 da	 novela,	 presidiam	 às	 artes	 e	 eram	 nove,	 a	 saber:	 1)	 Calíope,	 a	 musa	 da	

eloquência	 e	 da	 poesia	 épica,	 considerada	 a	 inspiradora	 dos	 poetas;	 2)	 Clio,	 a	musa	

que	celebrava	e	cantava	a	glória	dos	feitos	militares	e	também	era	a	musa	da	História;	

3)	a	arte	musical	tinha	como	deusa	Euterpe,	que	constava	ser	a	inventora	da	flauta,	do	

pífaro,	 dos	 instrumentos	 de	 sopro	 em	 geral;	 4)	 Tália	 era	 a	 patrona	 da	 comédia;	 5)	

Melpômene	 o	 era	 da	 tragédia,	 presidindo	 também	 ao	 canto	 e	 à	 harmonia	 vocal;	 6)	

Erato,	 conhecida	 por	 sua	 amabilidade,	 era	 a	 responsável	 pela	 inspiração	 dos	 poetas	

líricos,	 cantadores	 dos	 sentimentos	 humanos;	 7)	 Polímnia	 era	 a	 musa	 da	 oratória,	

protegendo	também	os	retóricos,	que	utilizam	a	palavra	para	a	exposição	e	a	defesa	

de	suas	ideias;	8)	Terpsícore	regia	a	dança	e	também	protegia	os	corais	dramáticos;	9)	

e,	por	fim,	Urânia,	a	última	das	musas,	era	a	inspiradora	dos	estudos	astronômicos,	da	

matemática,	das	Ciências	Exatas	em	geral.	

	

As	 nove	 Musas	 eram	 divindades	 filhas	 de	 Júpiter,	 o	 rei	 dos	 deuses,	 e	 de	

Mnemósine,	a	deusa	da	Memória.	É	significativo	que	as	deusas	das	artes	fossem	filhas	

do	principal	dos	deuses	e	da	memória	humana.656	Paralelamente,	que	são	as	criações	

artísticas,	 em	 última	 análise,	 senão	 o	 fruto	 da	 memória	 humana	 e	 da	 inspiração	

criativa	 (capacidade	 em	 boa	 medida	 inata,	 que	 se	 pode	 facilmente	 atribuir	 a	 dom	

divino)?	 O	 papel	 da	 memória	 é	 enorme,	 no	 processo	 criativo,	 já	 que	 em	 matéria	

artística,	muito	pouca	coisa	se	cria,	quase	tudo	se	transforma	ou,	melhor,	se	imita.	Se	

																																																													
656	 Cfr.	 SANTOS,	 A.	 A.	 dos.	 “As	 nove	 filhas	 da	Memória”.	A	 Tribuna	 Piracicabana,	 Piracicaba	 SP,	 p.	 2,	
24/mai/2014.	
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examinarmos	com	cuidado	a	extensa	relação	dos	pintores,	dos	músicos,	dos	literatos,	

dos	escultores,	dos	arquitetos,	dos	poetas	e	de	todos	aqueles	que,	num	sentido	muito	

amplo,	 podem	 ser	 designados	 como	 artistas,	 veremos	 que	 pouquíssimos	 foram	

realmente	 inovadores.	 Quase	 todos	 imitaram.	 Ou	 imitaram	 fazendo	 pequenas	

alterações	e	adaptações	ao	que	outros	antes	já	tinham	feito,	ou	imitaram	ao	inverso,	

mais	ousadamente,	porque	romperam	com	um	estilo	fazendo	exatamente	o	contrário	

daquele	 estilo	 –	 ou	 seja,	 tomaram	o	 estilo	 anterior	 como	 referência.	 	Mesmo	neste	

último	caso,	 foi	a	partir	do	estilo	anterior	que	surgiu	a	obra	nova.	Sem	memória	não	

existe	arte	humana.	Criar	algo	do	nada	é	atributo	divino,	nenhum	homem	pode	fazê-lo.	

Somente	 a	 partir	 de	 experiências	 e	 informações	 registradas	 pela	memória	 o	 talento	

criativo	 dos	 artistas	 pode	 se	 aplicar	 e	 executar	 as	 suas	 obras.	 Essa	 verdade	 já	 era	

reconhecida	pelos	gregos	antigos,	que	na	sua	mitologia	(profundamente	impregnada,	

por	sinal,	de	princípios	filosóficos)	viam	as	Musas,	deusas	das	Artes,	como	sendo	filhas	

da	deusa	da	Memória.657		

	

No	proêmio,	 são	 referidas	as	opositoras	das	Musas,	que	 foram	as	nove	 irmãs	

Piéridas,	filhas	de	Píero	e	Evipe,	sobre	as	quais	escreveu	Ovídio.658	Eram	jovens,	belas	e	

bem	dotadas	 para	 as	 artes,	 embora	 se	 julgassem	mais	 talentosas	 do	 que	 realmente	

eram.	Chegaram	a	invejar	as	Musas,	pretenderam	se	ombrear	com	elas	e	até	superá-

las:		

	
por	 razão	dessa	deleitável	 ciência	chamada	Música,	na	qual	elas	não	eram	
tão	 grandes	 mestras	 como	 pensavam,	 tornaram-se	 muito	 soberbas	 e	
vangloriosas,	 tanto	 que	 menosprezaram	 todas	 as	 outras	 pessoas	 peritas	
naquela	 arte,	 e	 quiseram	 não	 só	 comparar-se	 às	Musas	 como	 ultrapassá-
las.659	

	

																																																													
657	Das	Musas	trata	largamente	a	Teogonia,	de	Hesíodo.	Ver,	a	respeito,	TORRANO,	Jaa.	O	Mundo	como	
Função	das	Musas.	Estudo	introdutório	a	HESÍODO.	Teogonia	–	A	Origem	dos	Deuses.	(Edição	revisada	e	
acrescida	do	original	grego.	Tradução	:	Jaa	Torrano).	São	Paulo:	Editora	Iluminuras,	2001,	p.	11-102.	Ver	
também	BENEDITO,	Silvério.	Dicionário	Breve	de	Mitologia	Grega	e	Romana,	verbete	“Musas”.	
658	 A	 designação	 de	 Piérides,	 ou	 Piéridas,	 por	 vezes	 é	 aplicada	 às	 próprias	 Musas,	 por	 derivação	 do	
Piéria,	 região	 onde	 se	 situa	 o	 Monte	 Olimpo,	 mas	 se	 aplica	 mais	 às	 filhas	 de	 Piero,	 rei	 de	 Pela	
(Macedônia)	Cfr.	BENEDITO,	Silvério.	Op.	cit.,	verbete	“Piérides”. 
659	[per	rahó	de	aquella	delectable	sciència	que	és	appellada	música,	de	la	qual	per	ventura	elles	no	eren	
tan	 grans	 maestres	 com	 pensàvan,	 devengueren	 molt	 superbes	 e	 vanaglorioses,	 en	 tant	 que,	
menyspreant	totes	les	altres	persones	expertes	en	aquella	art,	se	volgueren	no	solament	parificar	ab	les	
Muses,	ans	encara	subpeditar-les.]	(f.145)	
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Ocorreu,	 realmente,	 o	 desafio,	 seguido	 pela	 disputa.	 Foi	 avençado	 que	 cada	

grupo	de	 irmãs	 rivais	 escolheria	 uma	única	 campeã,	 de	modo	que	o	 confronto	 seria	

singular,	 uma	Musa	 contra	uma	Piérida.	As	Musas	 foram	 representadas	por	Calíope,	

que	derrotou	facilmente	a	Piérida	escolhida	pelas	irmãs	para	ser	sua	campeã.	O	castigo	

das	pretensiosas	que	invejaram	as	Musas	foi	cruel:	“foram	transformadas	pelos	deuses	

em	pegas,	 (...)	 aves	 gorjeadoras	 que	 aprendem	a	 falar	 em	 todas	 as	 línguas	 que	 lhes	

ensinam,	mas	 não	 sabem	nem	 entendem	o	 que	 dizem”.660	 Tal	 é,	 simbolicamente,	 o	

castigo	 dos	 invejosos,	 geralmente	 pessoas	 medíocres,	 que	 invejam	 os	 verdadeiros	

talentos:	 condenados	 à	 esterilidade	 criativa,	 têm	 a	 triste	 sina	 de	 serem	 meros	

repetidores,	 em	 todos	 os	 campos	 da	 atividade	 humana,	 nas	 artes,	 nos	 negócios,	 na	

vida	 intelectual	 e	 até	 nos	 círculos	 acadêmicos.	 O	 psitacismo	 sempre	 acompanha	 a	

inveja,	desde	a	Grécia	antiga	até	a	atualidade.		

		

E	que	ninguém	se	maravilhe	se	porventura	as	filhas	de	Píero,	ao	poetarem,	
tenham	 sido	 transformadas	em	pegas,	 pois,	 quando	os	pobres	homens	de	
ciência,	 que	presumem	saber	 tudo,	 desejam	disputar	 ou	disputam	com	os	
homens	 de	 ciência	 e	 de	 venerandas	 letras,	 dos	 quais	 deveriam	 ouvir	 e	
aprender,	 por	 desejarem	 se	 equiparar	 e	 igualar	 a	 eles,	 são	 considerados	
loucos,	de	pouco	saber	e	comparados	às	pegas,	que	matracam	e	tagarelam	
sem	 saber	 do	 que	 estão	 falando,	 e	 essa	 sua	 impertinência	 lhes	 traz	
vergonha.	 Calem,	 portanto,	 os	 que	 pouco	 sabem,	 diante	 daqueles	 que	
sabem	muito.	661	
	
	 	

O	confronto	das	Musas	com	as	Piéridas	ocupa	boa	parte	do	proêmio.	Embora	

nele	 não	 conste,	 explicitamente,	 a	 palavra	 inveja,	 a	 ideia	 que	 ela	 exprime	 está	

presente	–	com	a	 força	simbólica	extraordinária	da	mitologia	grega	–	e	pode	até	ser	

interpretada	como	uma	espécie	de	clave	para	a	intelecção	do	que	vem	a	seguir.	

	

No	 início	do	 Livro	Segundo,	que	decorrera	 sob	o	 signo	de	Marte,	Curial	 tinha	

sido	 “um	 pouco	 soberbo”	 pela	 sua	 inegável	 excelência,	 tanto	 como	 guerreiro	 como	

enquanto	homem	de	estudos.	O	pecado	de	soberba,	como	se	viu	no	capítulo	II	desta	
																																																													

660	[foren	per	los	déus	convertides	en	piques,	que	(...)	són	ocells	garruladors,	e	aprenen	parlar	en	totes	
lengües	ço	que	·ls	mostren,	emperò	/f.145v/	no	saben	ni	entenen	ço	que	dien.]	(f.145-f.145v)	
661	 [E	 si	 per	 ventura	 les	 filles	 de	 Píreus	 foren,	 poetant,	 per	 los	 déus	 convertides	 en	 piques,	 no	 se'n	
maravell	 persona	 alguna,	 car,	 com	 los	 hòmens	 pobres	 de	 sciència,	 qui	 presumen	 saber	 molt,	 volen	
disputar	 o	 disputen	 ab	 los	 hòmens	 scientífichs	 e	 de	 reverenda	 letradura,	 dels	 quals	 deurían	 oyr	 e	
apendre,	volents	se	parificar	e	egualar	ab	ells,	són	judgats	despuys	folls	e	de	poch	saber,	e	comparats	a	
les	piques,	qui	garrulen	e	 rallen	e	no	 saben	ço	que	dien,	e	 lur	porfídia	 los	aporta	a	vergonya.	Callem,	
donchs,	los	qui	sabem	poch,	davant	aquells	qui	saben	molt.]	(f.146)	
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tese,	é	um	pecado	de	extrema	gravidade,	que	tem	seu	preço.662	Neste	Livro	Terceiro,	

Curial	deverá	pagá-lo	com	juros,	até	o	último	ceitil.	Em	outras	palavras,	será	humilhado	

na	mesma	medida	de	sua	anterior	elevação:	

	
Curial	 (...)	 bem	 deveria	 recordar	 que,	 pelos	 pecados	 que	 cometeu,	 foram	
quitados	 quinze	 anos	 da	 vida	 humana	 ao	 rei	 Ezequiel,	 mas,	 como	 se	
arrependeu,	eles	lhe	foram	restituídos	e	devolvidos	por	Nosso	Senhor	Deus.	
Ademais,	 ele	 sabia	 que	 quando	 os	 imperadores	 triunfavam	 em	 Roma	 e	
saíam	em	um	carro,	o	escravo	mais	vil	que	podia	ser	encontrado	era	posto	
ao	seu	lado	e,	dando-lhe	golpes	na	nuca,	dizia:	“Conhece-te	a	ti	mesmo	para	
que	não	te	tornes	soberbo”.	Por	isso,	quando	Curial,	graças	à	excelência	de	
sua	 intrépida	cavalaria,	 tornou-se	soberbo,	e	pela	dignidade	da	ciência	um	
pouco	vaidoso,	foi	expulso	do	carro	do	triunfo	de	sua	honra	e	feito	escravo	
durante	 sete	 anos,	 para	 que	 soubesse	 que	 um	 é	 o	 doador,	 outro	 o	
recebedor.	 Contudo,	 ao	 cabo	 de	 sete	 anos,	 após	 reconhecê-lo,	 foi-lhe	
restituída	 a	 liberdade	 e	 por	 Deus	 Nosso	 Senhor	 devolvido	 ao	 seu	 lugar	
inicial...663	

	

3.2.	Indeciso	e	deprimido,	Curial	faz	um	balanço	de	sua	vida	passada	

	

Após	 o	 proêmio,	 tem	 início	 propriamente	 o	 enredo	 do	 Livro	 Terceiro.	 Numa	

primeira	 cena,	 está	 ainda	 se	 encontra	 em	 Montferrat,	 deprimido	 pela	 rejeição	 de	

Guelfa	e	incerto	quanto	ao	seu	futuro.	Que	haverá	de	fazer?	Que	rumo	tomar?	

																																																													
662	São	Tomás	trata	especificamente	da	soberba,	como	vício	oposto	à	virtude	da	humildade,	na	questão	
162	da	II-IIae	da	Summa	Theologiae.	A	soberba,	de	acordo	com	Santo	Agostinho,	citado	e	corroborado	
por	São	Tomás,	consiste	no	apetite	desordenado	da	própria	excelência	(art.	1);	é	um	pecado	de	caráter	
geral,	do	qual	potencialmente	podem	nascer,	se	bem	que	não	necessariamente,	todos	os	outros	vícios	
(art.	 2);	 alimenta-se	 de	 quatro	 enganos	 fundamentais,	 como	 ensina	 São	 Gregório	Magno:	 o	 soberbo	
atribui	a	si	mesmo,	e	não	a	Deus,	os	dons	gratuitos	que	possui;	ou	acredita	que	os	recebeu	em	atenção	a	
seus	próprios	merecimentos;	ou	se	jacta	de	bens	que	não	possui,	pelo	menos	no	grau	que	imagina;	ou	
se	 pretende	 como	 único	 possuidor	 de	 bens	 que	 outros	 também	 compartilham	 e,	 em	 consequência,	
despreza	 injustamente	 os	 demais	 (art.	 4).	 A	 soberba	 é	 um	 pecado	 gravíssimo	 (art.	 6)	 e	 pode	 ser	
considerado	o	primeiro	dos	pecados,	já	que,	como	diz	o	Eclesiástico	(10,15),	“o	início	de	todo	o	pecado	é	
a	 soberba”	 (art.	 7).	 Nas	 três	 questões	 seguintes	 (163-165),	 o	 Aquinate	 suspende	 temporariamente	 a	
exposição	 sistemática	 sobre	 as	 virtudes	 e	 os	 vícios	 que	 lhe	 são	 opostos,	 para	 discorrer	 sobre	 alguns	
aspectos	do	Pecado	Original,	que	ensina	ter	sido	evidentemente	um	pecado	de	soberba.	A	relação	da	
soberba	 com	 a	 inveja	 é	 destacada	 no	 art.	 8,	 que	 transcreve	 a	 frase	 de	 Santo	 Agostinho:	 “superbia	
invidiam	 parit;	 neque	 unquam	 est	 sine	 tali	 comite”	 (a	 soberba	 gera	 a	 inveja	 e	 nunca	 está	 sem	 tal	
acompanhante).	
663	[Curial	(...)	bé	·s	devia	recordar	que	al	rey	Ezechies,	per	pecats	que	comés,	li	foren	tolts	quinze	anys	
de	 la	 vida	 humanal;	 emperò,	 com	 se	 regonegués,	 per	 nostre	 senyor	 Déu	 li	 foren	 restituïts	 e	 tornats.	
Sabia,	més,	que	com	los	emperadors	triumfaven	en	Roma	e	anassen	en	un	carro,	lo	pus	vil	esclau	/f.147/	
qui	haver	se	podia	ere	més	prop	d'ell,	 lo	qual,	donant-li	 chollades,	 li	deya:	Recognosce	 te	 ipsum	ne	 te	
extollas.	E	per	ço,	com	Curial,	per	la	excel·lència	de	la	sua	strènua	cavalleria,	devench	superbiós,	e	per	la	
dignitat	de	 la	sciència	algun	poch	vanagloriós,	fonch	prostrat	del	carro	del	triumphe	de	 la	sua	honor	e	
tornat	en	sclau	set	anys,	a	fi	que	conegués	que	altre	és	lo	donador,	altre	és	lo	reebedor.	Emperò,	a	cap	
de	set	anys,	regonexent-se,	restituït	en	sa	libertat,	fonch	per	nostre	senyor	Déu	tornat	al	primer	punt]	
(f.146v-f.147)	
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Considerou	 as	 várias	 hipóteses	 que	 se	 lhe	 abriam	 por	 diante.	 Ficar	 em	

Montferrat	 não	 parecia	 adequado,	 depois	 de	 tudo	 o	 que	 acontecera	 com	Guelfa.	 O	

marquês	sem	dúvida	lhe	queria	bem	e	desejava	seu	progresso,	mas	era	razoável	que	o	

preferisse	distante.	Ademais,	a	corte	de	Montferrat	 lhe	parecia	pequena	e	acanhada	

em	 face	daquelas	muito	 superiores	e	mais	 importantes	em	que	brilhara	no	passado;	

ficar	 em	Montferrat,	 numa	 espécie	 de	 ociosidade	 e	 na	 dependência	 dos	 favores	 do	

marquês,	forçosamente	significaria	uma	estagnação	ou,	até	pior,	um	regresso	em	sua	

carreira	 ascensional.	 Outra	 possibilidade	 seria	 ir	 para	 a	 Alemanha,	 mas	 na	 corte	

imperial	a	incerteza	seria	muito	grande,	já	que	havia	falecido	o	velho	imperador,	que	o	

armara	cavaleiro	e	diante	do	qual	defendera	a	duquesa	Cloto;	que	garantias	tinha	de	

ser	bem	acolhido	pelo	novo	imperador?	Pensou	ainda	em	partir	em	demanda	do	bom	

rei	de	Aragão,	do	qual	conservava	as	melhores	lembranças	e	que	por	certo	o	acolheria	

de	braços	abertos.	Esse	partido	seria	sem	dúvida	o	mais	adequado,	mas	não	o	tomou,	

porque	 “os	 Infortúnios,	 que	 o	 seguiam,	 não	 permitiram	 que	 ele	 chegasse	 a	 essa	

conclusão.“664	

	

Estava,	 assim,	 deprimido,	 sem	 rumo	 e	 cheio	 de	 inquietações	 quanto	 ao	 seu	

futuro,	quando	Melchior	de	Pandó,	sempre	 lúcido	e	benevolente	conselheiro,	 fez-lhe	

um	longo	discurso,	que	ocupa	a	íntegra	do	Capítulo	2.		Procurou	animar	o	seu	pupilo,	

com	 a	 ponderação	 de	 que	 desgraças	 e	 infelicidades	 muitas	 vezes	 significam	 bem-

aventuranças,	 mas	 ao	 mesmo	 tempo	 foi	 severo	 ao	 capitular	 as	 faltas	 passadas	 de	

Curial;	 recordou	 toda	 a	 sua	 vida,	 desde	 quando,	 adentrara	 a	 corte	 de	 Montferrat	

“pobre,	 humilhadíssimo	 e	 sem	 conselho,	 menino	 de	 tão	 pouca	 idade	 que	 ficaria[s]	

satisfeito	em	cuidar	de	animais	e	trotar	atrás	de	qualquer	gentil-homem”;665	falou	dos	

favores	imerecidos	que	recebera	de	Guelfa,	do	alto	preço	que	àquela	dama	custara	a	

ascensão	social	e	 cavalheiresca	de	Curial,	 	da	 falta	de	sabedoria	com	que	“como	um	

pródigo,	sem	medida	nem	controle,	estupidamente”666	dilapidara	verdadeiras	fortunas	

																																																													
664	[los	Infortunis,	qui	·l	seguien,	no	donaven	loch	que	ell	se	afermàs	en	aquesta	conclusió.]	(f.149)	
665	[pobre,	molt	humiliat	e	sens	consell,	minyó	de	poca	edat,	e	tal	que,	per	ventura,	de	pensar	bèsties	e	
trotar	detràs	algun	gentil	home	fóras	estat	content]	(f.149v)	
666	[com	a	pròdich,	sens	mesura	e	comte,	(...)	no	sàviament]	(f.150)	
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que	lhe	tinham	sido	facultadas;	e	tocou	num	ponto	particularmente	doloroso,	que	foi	

o	da	infidelidade	cometida	por	Curial	quando	se	deixou	atrair	por	Láquesis:		

	

Além	disso,	tu	bem	sabes	como	perdeste	o	juízo	por	Láquesis	na	Alemanha	
e,	esquecendo	o	que	não	deverias	esquecer,	te	aqueceste	em	um	estranho	
amor.	Bem	sei	o	 trabalho	que	tive	para	 tirar-te	dali.	 (...)	Pensa,	Curial,	que	
Láquesis	 foi	 a	 fúria	 infernal	 que	 surgiu	 para	 te	 destruir,	 e	 pensou	 que	 o	
levaria	a	cabo,	e	assim	o	teria	feito,	se	este	velho	que	tens	diante	de	ti	não	
tivesse	se	oposto.	E	tu	te	enfurecias	comigo,	porque	eu	te	aconselhava	a	te	
preservares	por	temer	o	que	mais	tarde	te	aconteceu,	pois,	conforme	teus	
delitos,	 já	 deverias	 há	muitos	 dias	 ter	 bebido	 esse	 cálice.	 Apesar	 de	 tudo	
isso,	 esta	 senhora,	 que	 bem	 sabia	 de	 todas	 as	 coisas,	 fechou	 os	 olhos	 e,	
como	quem	bebe	um	purgante,	quis	 tragar	essa	tão	amarga	pílula;	e	 lutou	
contra	 seu	 juízo,	 que	 lhe	 aconselhava	 o	 contrário	 e,	 vencendo-o,	 voltou	 a	
acrescentar	dano	aos	danos	e	despesa	às	despesas,	pois	te	enviou	à	França	
para	ganhares	honra	e,	com	seu	próprio	esforço	e	suas	riquezas,	cresceres	
em	 fama	 e	 em	 renome,	 dando	 a	 ti	 os	 teus	 tesouros,	 não	 conforme	 tua	
necessidade,	mas	de	acordo	com	tua	pródiga	vontade,	já	que	certamente	o	
marquês,	com	todo	o	seu	estado,	não	consome	a	metade	da	riqueza	que	tu	
consomes.	(...)	E	tu,	sem	saber	a	suspeita	e	o	ciúme	das	senhoras,	que	por	
nada	do	mundo	desejam	ou	consentem	algo	semelhante	para	a	coisa	amada	
(...),	retornaste	para	Láquesis	assim	como	os	cães	ao	vômito.667			

	

Para	remate	de	seu	libelo	acusatório,	naquele	verdadeiro	acerto	de	contas	com	

a	consciência	de	Curial,	Melchior	tocou	num	último	ponto,	desta	vez	injustamente:	

	

E	pensa	ainda	na	 lei	que	 [Guelfa]	ordenou,	quando	no	 início	começou	a	 te	
fazer	 progredir,	 dizendo	 que,	 no	 primeiro	 dia	 em	 que	 tu	 anunciasses	 que	
eras	 servidor	 dela,	 a	 perderias	 para	 sempre.	 E,	 no	 entanto,	 tu	 bem	 sabes	
que	é	fama	divulgada	por	todo	o	mundo	que	ela	te	dá	tudo	o	que	gastas.	Ela	

																																																													
667	[Bé	sabs	encara	com	per	Laquesis	perdist	lo	seny	en	Alamanya,	e,	oblidant	ço	que	oblidar	no	devies,	
te	 escalfist	 en	 amor	 stranya;	 bé	 ho	 sé	 yo,	 qui	 ab	 gran	 treball	 te	 traguí	 d'allà.	 (...)	 Pensa,	 Curial,	 que	
Laquesis	 fonch	 fúria	 infernal	 que	 t'aparegué	 per	 destruir-te,	 e	 cuydà	 ho	 aportar	 a	 efecte,	 e	 fet	 ho	
haguera,	si	aquest	vell	que	tens	davant	no	s'i	fos	opposat;	e	tu	enfellonies-te	ab	mi,	perquè	·t	consellava	
que	·t	guardasses,	tement	ço	que	tart	te	és	vengut;	car,	segons	tos	delictes,	dies	molts	són	passats	que	
devies	haver	begut	aquest	càlzer.	E	pur,	aquesta	senyora,	la	qual	bé	sabia	totes	les	coses,	clucà	los	ulls,	
e,	 a	 manera	 de	 qui	 beu	 purga,	 volgué	 tragar	 aquesta	 píl·lola	 tan	 amarga;	 e	 luytà	 ab	 lo	 seny,	 qui	 li	
consellava	lo	contrari,	e	vencent-lo,	tornà	a	ajustar	dan	a	dans	e	despesa	a	despeses,	car	tramés-te	en	
França	perquè	guanyasses	honor	e	cresquesses	ab	 los	treballs	teus	e	 les	riqueses	sues,	fama	e	renom,	
donant	 a	 tu	 los	 seus	 thesors,	 no	 segons	 ta	 necessitat,	mas	 segons	 ta	 pròdiga	 voluntat;	 car,	 certes,	 lo	
marqués,	ab	tot	lo	seu	estat,	no	ha	consumada	la	meytat	de	la	riquesa	que	tu.	(...)	E	tu,	no	conexent	la	
sospita	e	gelosia	de	 les	dones,	que	per	res	del	món	no	volen	ne	consenten	par	en	 la	cosa	amada,	 (...)	
tornist	a	Laquesis	axí	com	los	cans	al	vòmit.]	(f.150)	–		É	bíblica	a	enérgica	imagem	do	cão	que	retorna	ao	
seu	vômito,	para	designar	o	pecador	que	reincide	no	seu	pecado	e	recai	no	antigo	vício;	foi	usada	por	
Salomão	(“Como	o	cão	que	volta	ao	que	vomitou,	assim	é	o	imprudente	que	recai	na	sua	loucura”	-	Pr	
26,11)	e	 seria	 retomada	pelo	Apóstolo	Pedro:	 “Porque	 se	 realizou	neles	aquele	provérbio	verdadeiro:	
voltou	o	cão	ao	seu	vômito	e	a	porca	lavada	tornou	a	revolver-se	no	lamaçal”	(2Pd	2,22)	
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não	o	disse,	tampouco	eu.	Portanto,	de	ti	isso	saiu,	e	esta	é	uma	suposição	
razoável.668	

	

Curial	 ouviu	 pacientemente	 toda	 a	 longa	 fala	 de	 seu	 mentor	 e,	 “após	 ter	

suspirado	um	pouco”,669	 reconheceu	suas	culpas,	mas	ressalvou	que	era	 inocente	da	

última	das	acusações	que	Melchior	lhe	fizera:		

	

–	 Não	 posso	 nem	 desejo	 negar	 as	 coisas	 que	 dissestes,	 pelo	 contrário,	
afirmo	e	confesso	serem	autênticas	e	conterem	a	verdade.	Contudo,	que	eu	
tenha	 traspassado	a	 lei	que	ela	me	 impôs	não	é	verdadeiro,	pois	por	mim	
tais	 palavras	 nunca	 foram	 proferidas.	 É	 possível	 que	 alguns	 o	 tenham	
pensado,	 e,	 denunciados	 aqueles	 pensamentos	 a	 outros,	 este	 feito	 tenha	
sido	proclamado,	e	dessa	maneira	penso	que	tenha	chegado	aos	ouvidos	de	
Guelfa.	 Bem,	 como	 não	 posso	 encontrar	 outro	 remédio,	 é	 muito	 melhor	
partir	daqui	do	que	permanecer.	Não	obstante,	tenho	muitas	joias	e	roupas,	
mas	 as	 deixarei	 convosco.	Rogo-vos	que	me	empresteis	 dinheiro	para	que	
eu	possa	partir.670	

	

A	 decisão	 de	 Curial	 era,	 como	 se	 verá	 mais	 adiante,	 partir	 para	 o	 Santo	

Sepulcro,	 o	 local	 aonde	 preferencialmente	 acorriam	 os	 grandes	 pecadores	 que,	 no	

Medievo,	 desejavam	 remir	 suas	 culpas	 e	 alcançar	 o	 anelado	 perdão,	 para	 depois	

reiniciar	nova	vida.		

	

	

3.3.	Sempre	perseguido	pela	Inveja,		Curial	peregrina	pela	Terra	Santa	

	

Melchior	 concordou	 com	 o	 alvitre	 de	 Curial	 e	 lhe	 entregou	 25	 mil	 ducados,	

sendo	20	mil	pelas	joias	que	lhe	ficavam	confiadas	(avaliadas	generosamente,	por	um	

preço	muito	elevado)	e	mais	5	mil	como	presente	pessoal.	E	Curial,	muito	agradecido	e	

																																																													
668	[E	pensa	encara	en	la	ley	que	ordonà,	com	primerament	te	començà	a	avancar,	dient	que,	lo	primer	
jorn	 que	 per	 servidor	 seu	 te	 publicaries,	 la	 perdries	 per	 a	 tots	 temps.	 Donchs,	 tu	 sabs	 si	 és	 fama	
divulgada	per	lo	món	ella	donar-te	tot	ço	que	tu	guastes:	ella	no	ho	ha	dit,	ne	yo	tanpoch;	donchs,	de	tu	
és	exit,	e	aquesta	és	presumció	rahonable.]	(f.150v)		
669	[sospirat	primerament	algun	poch]	(f.150v)	
670	 [No	 pusch	 ne	 vull	 negar	 les	 coses	 que	 dites	m'avets,	 ans	 dich	 e	 confés	 ésser	 veres	 e	 contenents	
veritat.	Emperò,	que	yo	hage	traspassada	la	ley	que	m'imposà	no	és	ver,	car	de	mi	/f.151/	nulls	temps	
isqué	tal	mot;	emperò	pot	bé	ésser	que	alguns	ho	hagen	pensat,	e,	aquell	pensament	denunciat	a	altres,	
aquest	fet	se	serà	publicat,	e	axí	·m	pens	que	serà	a	les	sues	orelles	pervengut.	E	puys	que	altre	remey	
trobar	no	pusch,	millor	m'és	molt	 lo	partir	d'ací	que	 l'aturar.	E	axí,	yo	tench	 joyells	e	robes	assats,	 los	
quals	lexaré	a	vós;	prech-vos	me	prestets	diners	ab	què	anar	me'n	pusca]	(f.150v-f.151)	
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vestido	de	luto,	partiu	com	seus	homens	de	confiança;671	dirigiu-se	a	Gênova,	de	onde	

embarcou	na	galera	de	um	negociante	com	destino	a	Alexandria,	no	Egito,	para	de	lá	

seguir	rumo	à	Palestina.	

	

Tinha,	assim,	 início	a	odisseia	marítima	de	Curial,	que	o	afastaria	muitos	anos	

de	sua	amada,	 similar	àquela	que	possivelmente	 inspirou	o	autor	de	Curial	e	Guelfa,	

realizada	mais	de	dois	milênios	 antes	por	Ulisses,	 também	afastado	 longamente	dos	

braços	 da	 sua	 fiel	 Penélope.	Não	 vem	ao	 caso	 falar	 aqui,	 porque	 fora	 do	 escopo	da	

nossa	 análise	 crítica,	 a	 luta	 que	Curial	 travou	 contra	 piratas,	 a	 galera	 que	 conseguiu	

tomar	 a	 um	 pirata,	 as	 tratativas	 que	 teve	 com	 dois	 soberanos	 do	 sul	 da	 Península	

itálica,	um	dos	quais,	o	rei	Conradino	da	Sicília,	tentou	aliciar	Curial	para	que	entrasse	a	

seu	serviço.		

	

De	 Alexandria,	 onde	 desembarcou,	 Curial	 seguiu	 com	 seus	 homens	 por	 terra	

aos	Lugares	Santos.	A	visita	a	Jerusalém	foi	muito	sumariamente	resumida,	pelo	autor	

da	novela,	em	poucas	linhas	de	texto:		

	

(...)	 foi	 por	 terra	 até	 Jerusalém,	 e	 visitou	 aquele	 santo	 lugar	 onde	 Nosso	
Senhor	Jesus	Cristo	recebeu	Sua	sepultura;	também	foi	ao	Monte	Calvário	e	
a	 todos	 os	 santuários	 onde	 Jesus	 Cristo	 esteve.	 Assim,	 percorreu	 toda	
aquela	 terra,	 sempre	 na	 companhia	 de	 guias	 discretos	 e	 muito	 bem	
preparados	que	o	conduziam	por	todos	os	lugares	aonde	ele	desejava	ir.672	

	

Bem	 menos	 lacônico	 foi	 o	 mesmo	 autor	 ao	 relatar	 o	 passo	 seguinte	 do	

peregrinar	de	seu	herói,	quando	este	visitou	o	mosteiro	de	Santa	Catarina,	situado	no	

sopé	do	Monte	Sinai.	A	novela	relata	que	Curial	ali	chegou	e	fez	uma	novena	–	ou	seja,	

entregou-se	 durante	 nove	 dias	 ao	 recolhimento	 e	 à	 oração.	 Provavelmente	 já	 vinha	

predisposto	a	esse	retiro	pela	desilusão	amorosa	com	Guelfa	e	pela	decadência	visível	

																																																													
671	Não	fica	claro,	no	texto	da	novela,	quantos	eram	os	homens	–	por	vezes	designados	como	“gentils	
homens”	–	que	acompanharam	Curial	 em	 sua	 viagem	à	Terra	 Santa.	Há	 várias	 referências	 a	 eles,	 das	
quais	 se	 deduz	 que	 deviam	 ser	 numerosos.	 Quase	 todos	 haveriam	 de	 morrer	 devorados	 pelo	 mar	
tempestuoso	ou	assassinados	pelos	muçulmanos	nas	costas	da	Berbéria;	somente	sobreviveriam	Curial	
e	Galceran	de	Madiona.	
672	 [per	 terra	 anà	 en	 Jerusalem,	 e,	 visitat	 aquell	 sant	 loch	 on	 nostre	 senyor	 Jesuchrist	 fonch	mes	 en	
sepultura,	anà	axí	mateix	a	Monte	Calvari	e	a	tots	 los	santuaris	on	Jesuchrist	ere	estat.	E	anà	molt	per	
aquella	 terra	menant	 tots	 temps	en	 la	 sua	companyia	discrets	e	molt	abtes	pilots,	qui	 ·l	menaven	per	
tots	los	lochs	on	ell	anar	volia.]	(f.153v)	
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de	sua	carreira	cavalheiresca,	e	essa	predisposição	se	acentuara	ainda	mais	na	visita	à	

Terra	 Santa.	 Os	 conselhos	 recebidos	 na	 última	 conversa	 com	 Melchior	 também	 o	

predispunham	a	um	reexame	de	suas	atitudes,	a	um	balanço	em	regra	de	toda	a	sua	

vida	passada.	

	

No	mosteiro,	Curial	foi	acolhido	muito	bem	pelos	religiosos	que	ali	habitavam,	e	

de	modo	especial	por	um	deles,	que	desde	logo	mostrou	interesse	muito	grande	por	

Curial	e	passou	a	acompanhá-lo	com	solicitude:		

	

Todos	 os	 freires	 daquele	 mosteiro	 o	 acolheram	 maravilhosamente,	 em	
particular	um	santo	freire	que	nunca	o	abandonava,	com	o	qual	Curial	sentia	
grande	prazer	em	falar	porque	ele	conversava	em	francês	e	também	porque	
tinha	fama	de	ser	uma	pessoa	muito	santa.	O	freire	conhecia	muito	bem	a	
Curial,	mas	Curial	não	a	ele.673	
	

O	relato	prossegue.	Curial	pouco	a	pouco	foi	concebendo	veneração	pelo	freire	

e	passou	a	depositar	confiança	nele.	A	certa	altura,	“como	quem	se	confessa,	contou	

ao	freire	todo	o	feito	de	Guelfa	e	o	motivo	de	sua	desesperança,	lamentando	muito	da	

Fortuna,	que	o	conduzira	àquela	situação.”674	A	expressão	“como	quem	se	confessa”	

não	é	meridianamente	clara;	não	se	pode	ter	certeza	se	foi	uma	confissão	sacramental,	

em	sentido	próprio,	de	Curial	como	penitente	e	o	freire	como	sacerdote;	ou	se	foi	uma	

confidência	 extra-sacramental,	 apenas	 análoga	 à	 do	 sacramento	da	penitência.	Mas,	

em	resposta	a	Curial	que	assim	se	abria	diante	dele,	o	religioso	fez	um	longo	discurso,	

no	qual	exortou	seu	interlocutor	a	abandonar	as	glórias	mundanas	e	a	seguir	a	Nosso	

Senhor	 Jesus	Cristo	no	caminho	da	 renúncia,	do	 sacrifício	e	da	pobreza.	No	meio	da	

sua	alocução,	agradeceu	a	Curial	por	tê-lo	afastado	do	mau	caminho	e	do	abismo	em	

que	estivera	prestes	a	cair.	Diante	da	surpresa	de	Curial	por	esse	agradecimento,	deu-

se	 a	 conhecer:	 era	 o	 Javali,	 o	 antigo	 adversário	 que	 Curial	 enfrentara	 e	 vencera	 em	

Paris,	diante	do	rei	da	França	e	sua	corte.	Curial	não	o	havia	reconhecido,	mas	o	Javali	

desde	o	primeiro	instante	identificara	seu	antigo	adversário	e	agora	se	empenhava	em	

conduzi-lo	pelas	mesmas	sendas	que	trilhara.	

																																																													
673	[E	tots	los	frares	d'aquell	monastir	li	feyan	maravellosa	festa,	e	senyaladament	un	sant	frare,	qui	d'ell	
nulls	 temps	 se	partia,	 ab	 lo	qual	Curial	 havia	molt	 gran	plaer	de	parlar,	 per	 ço	 com	parlava	 francés	e	
havia	fama	de	molt	santa	persona;	e	lo	frare	conexia	molt	bé	a	Curial,	mas	Curial	no	a	ell.]	(f.153v)	
674	[a	manera	de	qui	confessa,	descobrí	al	frare	tot	lo	fet	de	la	Güelfa	e	la	causa	de	la	sua	desesperança,	
complanyent-se	molt	de	la	Fortuna,	qui	a	aquell	pas	lo	havia	aportat]	(f.153v)	
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O	episódio	do	reencontro	dos	dois	se	estende	desde	o	final	do	capítulo	III.8	até	

o	início	do	III.11.	O	discurso	que	o	Javali	faz	a	Curial	é	o	mais	longo	e	concatenado	de	

toda	 a	novela,	maior	 até	mesmo	do	que	o	discurso	que	 fez	 a	mãe	de	 Láquesis	 para	

tentar	 convencê-la	 a	 casar	 com	 o	 duque	 de	 Orleães.	 É	 um	 discurso	 que	 destoa	

completamente	 do	 tom	 geral	 de	 Curial	 e	 Guelfa	 e	 constitui,	 segundo	 nosso	

entendimento,	 um	 curioso	 contraponto	 ao	 humanismo	 que	 informa	 toda	 a	 novela.	

Deixemos	 para	 analisar	 com	 cuidado	 esse	 episódio	 no	 capítulo	 IV.	 Desde	 já,	 porém	

registre-se	que	na	longa	fala	do	Javali	–	que	ocupa	integralmente	os	capítulos	9	e	10	do	

Livro	Terceiro	–	duas	vezes	é	mencionada	de	modo	explícito	a	inveja:	primeiramente,	

quando	 exalta	 os	 bens	 espirituais	 e	 eternos,	 por	 sua	 natureza	 supremos	 e	

imarcescíveis,	protegidos	contra	as	mutações	da	Fortuna	e	contra	a	malevolência	dos	

invejosos;	depois,	quando	 fala	no	Reino	de	Deus,	cujos	 felizes	possuidores	gozam	de	

segurança	 total,	 de	 tal	 modo	 que	 “nele	 tu	 não	 terás	 medo	 de	 que	 os	 inimigos	 te	

matem;	nele,	a	mísera	inveja	não	tem	lugar;	ninguém	cobiçará	nenhum	de	teus	bens;	

não	precisarás	pensar	como	manterás	teu	estado”.675	

	

O	 religioso	 interrompeu	 sua	 longa	 peroração	 ao	 toque	 de	 um	 sino,	 que	 lhe	

recordou	a	obediência	conventual.	E	despediu-se	de	Curial	com	estas	palavras	cheias	

de	significado:	“–	Que	nos	encontremos	no	Paraíso.”676	

	

O	reencontro	inesperado	e	o	teor	da	fala	do	Javali	abalaram	profundamente	a	

Curial.	Por	algum	tempo,	este	parece	ter	hesitado	sobre	o	rumo	a	dar	a	sua	vida.	Como	

registra	o	autor	a	novela,	“se	ele	tivesse	ouvido	muitas	lições	como	aquela,	creio	que,	

menosprezando	 o	 mundo,	 teria	 seguido	 as	 pegadas	 do	 Javali.”677	 Mas	 os	

acompanhantes	de	Curial,	menos	sensíveis	ao	apelo	místico	do	ambiente	monástico	e	

não	influenciados	pela	oratória	do	Javali,	não	viam	a	hora	de	partir.	E	o	próprio	diabo,	

																																																													
675	[en	aquell	no	hauràs	paor	que	·t	maten	enemichs;	en	aquell	la	mísera	enveja	no	ha	loch;	no	cobejarà	
algun	los	béns	teus;	no	·t	caldrà	pensar	de	què	mantindràs	estat]	(f.154v)	
676	[–	En	parays	nos	vejam.]	(f.157)	
677	[si	moltes	liçons	d'aquelles	hagués	haüdes,	yo	·m	pens	que,	menyspreant	lo	món,	haguera	seguides	
les	pejades	del	Sanglier.]	(f.157)	
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que	 desejava	 afastar	 Curial	 dali,	 “fortemente	 estimulava	 aqueles	 gentis-homens,	 e	

consequentemente	estes	a	Curial,	e	o	fizeram	partir	dali.”	678		

	

No	 retorno	 ao	 porto	 de	 Alexandria,	 onde	 tinha	 deixado	 sua	 galera,	 Curial	

prosseguia	 recolhido	 e	 compungido,	 influenciado	 ainda	 pela	 fala	 do	 Javali.	 Estava	

“cheio	 de	 pensamentos	 sobre	 o	 que	 havia	 ouvido	 e	 arrependido	 com	 as	 coisas	mal	

feitas.”679	Mesmo	depois	 de	 entrar	 na	 galera,	 continuava	 taciturno,	 a	 ponto	de	 seus	

jovens	acompanhantes	escarnecerem	dele:	“–	Oh,	mas	que	beato!	Oh,	como	é	santo	o	

nosso	contramestre!”	680	

	

Não	perdurou	muito	o	 fervor	de	Curial.	Logo	esqueceu	o	que	ouvira	no	Sinai:	

“todos	o	escarneciam,	de	modo	que,	em	poucos	dias,	esquecidas	as	admoestações	do	

Javali,	ele	voltou	a	ser	como	era	antes.”681	

	

3.4.	Visita	ao	Monte	Parnaso	

	

Num	movimento	contrário,	que	quase	se	diria	dialético,	Curial	sentiu-se	então	

atraído	pelo	extremo	oposto.	Foi	diretamente	na	Grécia	clássica	e	mitológica,	que	no	

embate	 ideológico	 do	 humanismo	 quatrocentista	 se	 situava	 nos	 antípodas	 da	

Cristandade	teocêntrica	do	Medievo,	que	quis	mergulhar.	Veio-lhe	o	desejo	de	visitar	o	

monte	Parnaso,	“onde	os	poetas	e	filósofos	costumavam	estar,	e	saber	onde	estavam	

os	templos	de	Apolo	e	de	Baco,	deuses,	conforme	a	opinião	dos	antigos,	da	sabedoria	

e	da	ciência.”682	

	

Para	 a	 Grécia,	 pois,	 dirigiu-se	 a	 galera,	 com	 Curial	 acompanhado	 de	 seus	

homens.	Durante	a	viagem,	a	Fortuna,	sempre	agindo	“a	instâncias	da	Inveja”,683	tudo	

																																																													
678	 [lo	diable,	qui	stimulava	axí	 fort	aquells	gentils	hòmens,	e	per	consegüent	ells	a	Curial,	que	·l	 feren	
partir	d'aquell	loch]	(f.157)	
679	[plen	de	pensament	de	ço	que	oyt	havia	e	penedit	de	les	coses	mal	fetes]	(f.157)	
680	[–	O,	quiny	beguí!	O,	com	és	santa	persona	nostramo]	(f.157v)	
681	[motejàvan-lo	tots,	en	manera	que,	dins	pochs	dies,	oblidades	les	amonestacions	del	Sanglier,	tornà	
tal	com	era	d'abans]	(f.157v)	
682	[on	los	poetes	e	philòsofs	solien	estar,	e	aprendre	on	eren	los	temples	de	Appol·ló	e	de	Baco,	déus,	
segons	la	opinió	antiga,	de	sapiència	e	de	sciència.]	(f.157v)	
683	[a	instància	de	la	Enveja]	(f.157v)	
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fez	 para	 matá-lo,	 sem	 o	 conseguir.	 Desejou	 ardentemente	 que	 os	 mares	 revoltos	

submergissem	para	todo	o	sempre	a	embarcação	de	Curial.	Nos	capítulos	12	a	23	são	

extensamente	 narradas	 as	 empenhadas	 solicitações	 que,	 sucessivamente	 e	 sempre	

açulada	pela	Inveja,	a	Fortuna	fez	a	três	divindades	mitológicas,	Netuno,	Juno	e	Dione,	

para	que	Curial	 não	 chegasse	 com	vida	à	Grécia.684	Ao	 cabo	de	 tanto	empenho	 sem	

nenhum	resultado,	dá-se	conta	de	que	somente	com	a	Inveja	podia	contar	para	ajudá-

la	 contra	 Curial.	 Reconheceu-o	 de	 modo	 patente	 no	 final	 da	 última	 –	 e	 bastante	

agressiva	–	alocução	que	dirigiu	a	Dione:	

	

Que	Deus	me	empreste	essa	amiga	e	parenta	tua,	a	Inveja,	que	está	aqui	e	
não	 se	 separa	 de	 mim,	 e	 que	 eu	 nunca	 mais	 veja	 a	 ti	 e	 a	 teus	 pares	
inutilmente	 em	minha	 casa,	 pois,	 pela	minha	 fé,	 para	 ti	 seria	 uma	 imensa	
honra,	mas	seria	um	grande	vitupério	para	mim	que	tu	e	eu	fôssemos	vistas	
juntas.	E	que	o	cavaleiro	navegue	 tanto	quanto	 lhe	 for	agradável,	pois	 sua	
hora	chegará.685	

	

Os	 capítulos	 III.24	 a	 III.35	 (f.165v	 a	 f.172)	 relatam	 a	 visita	 de	 Curial	 à	 velha	

Grécia,	num	paralelismo	antitético	bastante	marcado	com	a	peregrinação	pouco	antes	

realizada	aos	Lugares	Santos	do	cristianismo.		

																																																													
684	Os	discursos	da	Fortuna,	que	contêm	numerosas	referências	mitológicas,	são	longos	e	se	estendem	
no	 manuscrito	 desde	 f.158	 até	 f.165v.	 As	 respostas	 dos	 interlocutores	 são	 mais	 breves	 e,	 sempre	
negativas,	exasperam	a	Fortuna	e	nela	provocam	explosões	de	ressentimento	e	ódio.	Do	ponto	de	vista	
retórico,	 seria	 interessante	 uma	 análise	 pormenorizada	 do	 modo	 como	 a	 Fortuna	 elaborou	
cuidadosamente	suas	falas,	com	argumentos	ad	hominem	(ou	ad	mulierem...)	adaptados	a	cada	uma	das	
divindades	que	invocou,	procurando	em	cada	uma	delas	despertar	as	paixões,	as	ambições,	os	ciúmes,	
os	 ressentimentos	 e	 desejos	 de	 vingança,	 sempre	 com	 vistas	 a	 obter	 sua	 ajuda	 para	 a	 destruição	 de	
Curial.	Também	do	ponto	de	vista	psicológico	seria	interessante	a	análise	desses	discursos,	que	mostram	
bem	a	mutabilidade	temperamental	da	Fortuna;	esta	tem,	aliás,	consciência	de	sua	inconstância	e	por	
isso	mesmo	se	mostra	açodada	a	destruir	logo	Curial,	antes	que	sua	roda	gire	e	ela	própria	novamente	
se	 veja	 constrangida	 a	 favorecê-lo.	 A	 diferença	 psicológica	 entre	 homens	 e	 mulheres,	 os	 juízos	 que	
tinham	 os	 homens	 acerca	 das	 mulheres	 e	 as	 mulheres	 acerca	 de	 seu	 próprio	 sexo,	 tudo	 isso	 está	
presente	nos	discursos.	Tão	densa	e	rica	de	significados	é	essa	longa,	se	bem	que	episódica	incursão	do	
texto	da	novela	na	mitologia,	que,	segundo	nos	parece,	oferece	campo	ilimitado	para	aprofundamentos	
e	desdobramentos	de	estudiosos	de	Curial	e	Guelfa.	Como	observou	o	Prof.	Antoni	Ferrando,	“a	maior	
parte	 dos	 estudiosos	 do	 nosso	 texto,	 pelo	 menos	 até	 o	 final	 dos	 anos	 oitenta,	 menosprezou,	 até	
considerá-la	 prescindível,	 toda	 a	 ´tramoia	 alegórica	 e	 mitológica`	 –	 para	 usar	 as	 palavras	 do	 próprio	
Riquer	 –	 que	 se	 inicia	 no	 final	 do	 livro	 segundo,	 em	 que	 a	 Fortuna	 e	 os	 Infortúnios	 adquirem	 uma	
notável	relevância	narrativa”	(Curial	e	Guelfa,	joia	da	narrativa	europeia	do	século	XV.	In:	Curial	e	Guelfa	
-	tradução	de	Ricardo	da	Costa,	p.	39).	Na	verdade,	os	elementos	mitológicos	presentes	na	novela	não	
foram	 meros	 enfeites	 acessórios	 explicáveis	 somente	 pelos	 critérios	 estéticos	 do	 tempo	 em	 que	 foi	
escrita,	mas	se	revestem	de	real	importância	e	significado.	
685	[Prest-me	Déu	aquesta	parenta	e	amiga	mia	la	Enveja,	que	ací	és	e	no	·s	parteix	de	mi,	e	tu	e	tes	pars	
nulls	temps	vos	veja	en	casa	mia	baldament,	car,	en	ma	fe,	a	tu	molta	honor	e	a	mi	seria	gran	vituperi	
que	tu	e	yo	fóssem	trobades	en	una	companyia.	E	 lo	cavaller	navegue	tant	com	li	plaurà,	e	 lo	temps	li	
donarà	loch.]	(f.165v)	
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Curial	visitou	Atenas,	“aquela	antiga	cidade,	nobre	e	muito	famosa,	que	deu	as	

leis	a	Roma”686	e	o	local	onde	se	situara	“aquela	famosa	escola	na	qual	se	aprendia	a	

ciência	de	conhecer	a	Deus”687	–	ou	seja,	academia	de	Platão.	“Como	um	homem	das	

ciências	que	era	e	nunca	abandonava	o	estudo,	ele	alegrou-se	muito	com	as	coisas	que	

lhe	 foram	 mostradas	 e	 ditas”.688	 Visitou	 ainda	 Tebas	 e	 outros	 locais	 sagrados	 do	

paganismo	clássico,	como	“aqueles	montes	chamados	Nisa689	e	Cirra,	e	viu	os	 lauréis	

consagrados	 a	 Apolo,	 deus	 da	 sabedoria,	 e	 as	 vinhas	 consagradas	 a	 Baco,	 deus	 da	

ciência,	além	de	muitas	coisas	antigas	que	já	havia	escutado”.690	

	

Na	 peregrinação	 de	 Curial	 pela	 velha	 Hélade	 não	 faltou	 nem	 mesmo	 uma	

espécie	 de	 experiência	 mística,	 análoga	 e	 em	 diametral	 oposição	 àquela	 que	

experimentara	no	Sinai,	quando	de	suas	conversações	com	o	 Javali.	Ao	se	aproximar	

do	templo	de	Apolo,691	Curial,	“esse	valoroso,	excelso	e	valente	cavaleiro	[que]	nunca	

tivera	pavor,	pelo	menos	nenhum	homem	do	mundo	pôde	perceber	no	passado	que	

ele	 o	 tivesse	 sentido”692	 viu-se	 de	 repente	 tomado	 por	 um	 terror	 misterioso:	 “não	

houve	 cabelo	 em	 sua	 cabeça	 que	 não	 se	 eriçasse”.693	O	 terror	 de	 Curial	 também	 se	

assenhoreou	de	seus	homens,	os	quais,	

	

apavorados	e	 inteiramente	atônitos,	ficaram	mudos	e,	sem	força	e	virtude,	
não	 conseguiram	 prosseguir,	 pelo	 contrário,	 apavorados,	 olhando-se	 uns	

																																																													
686	[aquella	ciutat	antiga,	noble	e	molt	famosa,	qui	donà	leys	a	Roma]	(f.165v)	
687	[aquell	studi	famós	en	lo	qual	la	sciència	de	conéxer	Déu	se	aprenia]	(f.165v)	
688	[com	aquell	qui	era	home	scientífich	e	qui	nulls	temps	lexava	l'estudi,	alegrà's	molt	de	les	coses	que	
/f.166/	li	foren	mostrades	e	dites]	(f.165v-f.166)	
689	O	monte	Niza,	na	Trácia,	acredita-se	ter	sido	o	local	onde,	de	acordo	com	a	narrativa	homérica,	Baco	
(ou	 Dionísio)	 foi	 confiado	 por	 seu	 pai	 Zeus	 aos	 cuidados	 das	 ninfas	 Híades,	 e	 ali	 foi	 perseguido	 por	
Licurgo,	rei	da	Trácia,	e	precipitou-se	no	mar,	onde	o	acolheu	e	protegeu	Tétis.	Ver,	a	respeito:	HOMÈRE.	
Iliade.	 (tradução	 para	 o	 francês:	 Mario	 Meunier;	 índice	 mitológico	 e	 notas:	 Luc	 Duret).	 Paris:	 Albin	
Michel/Librairie	Générale	Française.	1972,	p.	557;	e	WALTER,	Friedrich	Otto.	Dionysus:	Myth	and	Cult.	
Bloomington:	Indiana	University	Press,	1965.	
690	 [aquells	monts	 apellats	Nissa	e	Cirra,	 e	 viu	 los	 llorers	 consagrats	 a	Apol·ló,	 déu	de	 sapiència,	 e	 les	
vinyes	 consagrades	 a	 Baco,	 déu	 llur	 de	 sciència,	 e	moltes	 coses	 antigues,	 les	 quals	 de	 paraula	 havia	
oydes.]	(f.166)	
691	 Refere-se	 sem	 dúvida	 ao	mais	 famoso	 dos	 templos	 de	 Apolo,	 aquele	 situado	 em	Delfos,	 junto	 ao	
monte	 Parnaso.	 Dentro	 do	 templo	 de	 Apolo	 a	 Pitonisa	 ditava	 seus	 oráculos.	 Os	 gregos	 antigos	
consideravam	Delfos	como	o	umbigo	(omphalos),	ou	seja,	o	centro	do	universo.	(AUGÉ,	Claude;	AUGÉ,	
Paul	(orgs.)	Nouveau	Petit	Larousse	Illustré,	verbete	“Delphes“).	
692	[aquest	animós	e	sobres	gran	e	valent	cavaller	nulls	temps	havia	haüda	pahor,	o	almenys	home	del	
món	no	pogué	conéxer	en	tot	lo	temps	passat	que	pahor	hagués]	(f.166)	
693	[no	tench	cabell	en	lo	cap	que	no	s'eriçàs,	e	mudà	la	color]	(f.166)	
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aos	 outros,	 sentiram	 um	 pavor	 ainda	 maior,	 pois,	 vendo-se	 com	 os	
semblantes	 transtornados	 e	 tingidos	 com	 a	 cor	 da	 morte,	 mudos	 e	 sem	
palavras,	 sem	 forças,	 sem	 vigor,	 e	 sem	 nada	 que	 os	 consolasse	 nem	
animasse	os	espíritos	e,	por	isso	forçados,	tiveram	que	se	sentar,	ou	melhor,	
jazer,	já	que	não	conseguiam	manter-se	de	pé.694	

	

Curial,	que	apesar	do	medo	seguia	adiante	de	seus	companheiros,	a	certa	altura	

sentiu-se	muito	cansado	e	sentou-se.	Pouco	depois,	estava	imerso	em	profundo	sono,	

no	qual	teve	um	sonho	singular.	Afigurou-se-lhe	estar	diante	de	Heitor,	o	herói	troiano,	

e	 ficou	muito	 intimidado:	 “o	pavor	que	 sentiu	 foi	 tanto	que,	 se	Honorada,	 sua	mãe,	

estivesse	presente,	se	tivesse	podido,	dentro	de	seu	ventre	ou	debaixo	de	suas	saias,	

vergonhosamente	teria	fugido	e,	aterrorizado	e	apavorado,	se	escondido”.695	

	

Na	 sequência	do	 sonho,	Curial	 vê	nove	 lindas	donzelas	e	um	ancião;	eram	as	

nove	Musas	 e	 o	 venerável	 Homero,	 que	 elas	 haviam	 ajudado	 a	 compor	 suas	 obras	

imortais.	 As	 Musas	 convidam	 Curial	 a	 ser	 o	 árbitro	 de	 uma	 importante	 lide	 que	

decidiria	a	favor	ou	contra	o	poeta	Homero,	que	fora	acusado	de	tanto	querer	louvar	

seu	 compatriota	 Aquiles	 que	 falseara	 a	 verdade	 dos	 fatos.	 Por	 trás	 dessa	 questão,	

várias	 outras	 estavam	 envolvidas.	 Homero	 havia	 cantado,	 em	 poesia,	 as	 glórias	 de	

Aquiles,	 enquanto	 o	 historiador	 Dictes	 e	 o	 poeta	 Dares	 haviam	 celebrado	 o	 herói	

troiano	Heitor,	em	obras	consideradas	como	relatos	históricos	verídicos,	porque	não	

frutos	 de	 livre	 imaginação	 poética,	 mas	 baseados	 em	 testemunhos	 fidedignos.696		

																																																													
694	 [espaordits	 e	 plens	 de	 glay,	 callaren-se	 tots,	 e,	 defallint-los	 la	 força	 e	 la	 virtut,	 no	 pogueren	 anar	
avant,	ans,	espaordits,	mirant-se	los	uns	als	altres	se	donaren	causa	de	major	por;	car,	veyen-se	ab	les	
cares	mudades,	tenyides	de	color	de	mort,	muts	e	sens	paraula,	sens	força	e	sens	vigor	e	sens	cosa	que	
·ls	consolàs	ne	·ls	avivàs	los	spirits,	e,	per	ço	forçats,	hagueren	e	seure,	ans	a	jaure,	no	podent-se	tenir	
enpeus.]	(f.166)	
695	[la	pahor	que	d'ell	hagué	fonch	tanta,	que	si	Honorada,	sa	mare,	fos	stada	present,	dins	lo	seu	ventre,	
si	 pogués,	 o	 almenys	davall	 les	 sues	 faldes,	 vergonyosament	 fugint,	 esglayat,	 se	 fóra	 amagat	de	por.]	
(f.166)	
696	 A	 glória	 de	 Homero	 –	 independente	 da	 vexata	 quaestio	 se	 ele	 teve	 ou	 não	 existência	 histórica	 –	
permanece	 inalterada	 nos	 tempos	 atuais;	 ninguém	 põe	 em	 dúvida	 que	 os	 dois	 poemas	 épicos	 a	 ele	
atribuídos,	 a	 Ilíada	 e	 a	 Odisseia,	 constituem	 a	 base	 sobre	 a	 qual	 se	 assentou	 (e	 presumivelmente	
continuará	pelos	séculos	afora	a	se	assentar)	toda	a	 literatura	ocidental.	Já	Dictes	e	Dares,	 igualmente	
de	existência	real	muito	controversa,	praticamente	desapareceram	da	memória	dos	tempos	modernos,	
mas	 no	 século	 em	 que	 vivia	 o	 autor	 de	Curial	 e	 Guelfa	 gozavam	 de	 ampla	 consideração,	 a	 ponto	 de	
ameaçarem	seriamente	o	prestígio	e	a	autoridade	do	velho	Homero.	Transcreva-se,	para	esclarecimento	
cabal	acerca	desses	dois	personagens,	a	nota	414,	aposta	pelo	Prof.	Ricardo	da	Costa	na	tradução	para	o	
português	de	Curial	e	Guelfa:	“No	século	IV,	um	certo	P.	Sétimo	compôs	uma	obra	em	prosa	intitulada	
Ephemeris	belli	Troiani	 (Efemérides	da	Guerra	de	Troia)	em	seis	 livros,	afirmando	 (falsamente,	hoje	se	
sabe)	que	se	tratava	de	uma	tradução	de	outra	obra	escrita	em	grego	por	um	cretense	chamado	Dictes,	
que	 teria	 participado	 da	 própria	 guerra,	 do	 lado	 grego,	 e	 feito	 uma	 espécie	 de	 diário	 dos	 principais	
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Cabia	a	Curial	decidir	quem	teria	sido	melhor	cavaleiro	na	Antiguidade,	se	Aquiles	ou	

Heitor;	Aquiles,	 sem	dúvida	 tinha	mais	 fama,	porque	os	versos	de	Homero	o	haviam	

feito	conhecido	e	admirado,	mas	Dictes	e	Dares	o	acusavam	de	não	ser	bom	cavaleiro,	

por	 ter	provocado	traiçoeiramente	a	morte	de	Heitor.	Por	 trás,	ainda,	dessa	questão	

de	julgamento	ético	ou	moral	do	procedimento	de	Aquiles,	estava	também	colocada	a	

questão	filosófica	de	qual	gênero	era	superior,	a	História	ou	a	Poesia.697	

	

																																																																																																																																																																																			
acontecimentos.	Dois	 séculos	depois,	 surgiu	outro	 livro,	 também	em	prosa,	De	excidio	 Troiae	historia	
(História	da	destruição	de	Troia),	que	também	seria	a	tradução	de	uma	narrativa	composta	por	Dares,	o	
Frígio,	sacerdote	de	Hefesto	em	Troia,	personagem	que	estaria	presente	no	cerco	da	cidade	e	narrado	
os	acontecimentos,	mas	a	partir	do	lado	troiano.	Ambas	as	obras	reclamaram	para	si	a	verdade	histórica:	
Dares	do	 lado	troiano,	Dictes	do	 lado	grego;	ambos	os	autores	 introduziram	uma	 inovação:	a	epopeia	
transformou-se	em	romance	em	prosa.	E	uma	das	características	mais	importantes	de	ambas	as	obras:	a	
afirmação	de	que	tudo	que	ali	se	encontrava	era	literalmente	verdadeiro	por	se	basear	em	escritos	de	
testemunhas	 oculares	 (CURTIUS,	 Ernst	 Robert.	 Literatura	 Européia	 e	 Idade	 Média	 Latina.	 São	 Paulo:	
HUCITEC,	1996,	p.	232).	Martí	de	Riquer	(1914-	)	 já	destacou	que	se	desenvolveu	na	Idade	Média	uma	
`significativa	 atitude	 historicista´	 (DE	 RIQUER,	 Martí.	 Historia	 de	 la	 literatura	 universal.	 Barcelona:	
Planeta,	1985,	vol.	III,	p.	111).	Somado	a	isso,	o	fato	de	existir	um	respeito	pelos	auctores	que	qualquer	
fonte	era	considerada	boa	(CURTIUS,	Ernst	Robert.	Literatura	Européia	e	Idade	Média	Latina,	op.	cit.,	p.	
89),	 além	 da	 ampla	 difusão	 das	 obras	 de	 Dictes	 e	 Dares,	 todos	 esses	 fatores	 fizeram	 com	 que	 se	
desenvolvesse	nas	elites	cultas	medievais	uma	decepção	com	a	Ilíada,	até	então	considerada	uma	obra-
prima,	 e	 certo	 desprezo	 por	 Homero,	 porque,	 como	 poeta,	 ele	 teria	 desfigurado	 o	 que	 realmente	
acontecera	 na	 guerra	 de	 Troia,	 favorecendo	 os	 gregos,	 e	 a	 leitura	 daquelas	 duas	 obras	 mostrara	 a	
verdade	dos	 fatos.	Seja	como	for,	 como	o	conhecimento	do	grego	pouco	a	pouco	diminuiu	até	quase	
desaparecer	na	Europa	Ocidental,	as	Efemérides	da	Guerra	de	Troia	e	História	da	destruição	de	Troia,	de	
Dictes	 e	 Dares,	 respectivamente,	 foram	 praticamente	 as	 únicas	 fontes	 que	 transmitiram	 as	 lendas	
homéricas	para	a	literatura	românica	da	Idade	Média.”	
697	Para	 se	entender	o	problema	 filosófico	há,	na	verdade,	que	considerar	uma	questão	 semântica.	O	
vocábulo	Poesia,	nesta	passagem	de	Curial	e	Guelfa,	não	é	tomado	precisamente	no	mesmo	sentido	em	
que	 o	 consideramos	 nós,	 na	 atualidade.	Modernamente,	 costuma-se	 contrapor	 a	 poesia	 à	 prosa,	 ou	
seja,	observa-se	a	forma	adotada	para	a	escrita	mais	do	que	o	seu	fundo:	qualquer	que	seja	conteúdo	do	
texto,	faz	poesia	quem	escreve	em	versos	e	faz	prosa	quem	escreve	em	linguagem	corrida.	Já	entre	os	
antigos	gregos	dos	tempos	clássicos,	quase	tudo	se	escrevia	em	forma	de	versos,	qualquer	que	fosse	o	
tema	e	o	conteúdo.	Poeta,	pois,	não	era	somente	o	que	escrevia	poesias,	no	sentido	moderno	do	termo,	
mas	todo	aquele	que	compusesse	textos	de	qualquer	natureza.	A	noção	de	poesia	estava,	assim,	ligada	
ao	conceito	mais	amplo	de	criação	ou	elaboração	intelectual.	Platão	utilizou	multivocamente	a	palavra	
poíesis,	 em	 cinco	 dos	 seus	 Diálogos	 (Ion,	 O	 	 Banquete,	 A	 República,	 Fedro	 e	 O	 Sofista);	 o	 conceito	
platônico	 de	 poíesis	 é	 bastante	 genérico,	 aproximando-se	 do	 sentido	 moderno	 que	 atribuímos	 à	
expressão	“criação	 intelectual”.	Ver,	a	esse	respeito,	NOVELLO,	Maria	Silvana	Hion.	Teoria	da	Arte	em	
Platão:	 o	 conceito	 de	 poíesis.	 Piracicaba:	 edição	 da	 autora,	 2007.	 O	 problema	 filosófico	 colocado	 no	
sonho	de	Curial	 parece	 referir-se	 à	distinção	entre	a	 criação	 literária	 ficcional	 (ou	poética)	 e	 a	 escrita	
propriamente	 historiográfica.	 Tal	 distinção	 foi	 Aristóteles	 o	 primeiro	 a	 fazê-la,	 no	 seu	 texto	 clássico	
frequentemente	citado:	“Pelas	precedentes	considerações	se	manifesta	que	não	é	ofício	de	poeta	narrar	
o	que	aconteceu;	é,	sim,	o	de	representar	o	que	poderia	acontecer,	quer	dizer:	o	que	é	possível	segundo	
a	 verossimilhança	 e	 a	 necessidade.	 Com	efeito,	 não	diferem	o	 historiador	 e	 o	 poeta,	 por	 escreverem	
verso	 ou	 prosa	 (pois	 que	 bem	 poderiam	 ser	 postas	 em	 verso	 as	 obras	 de	 Heródoto,	 e	 nem	 por	 isso	
deixariam	de	ser	história,	se	fossem	em	verso	o	que	eram	em	prosa)	–	diferem,	sim,	em	que	diz	um	as	
coisas	que	sucederam,	e	outro	as	que	poderiam	suceder.	Por	 isso	a	poesia	é	algo	de	mais	 filosófico	e	
mais	sério	do	que	a	história,	pois	refere	aquela	principalmente	o	universal,	e	esta,	o	particular”.	(Poética	
[tradução:	Eudoro	de	Sousa].	Lisboa:	Imprensa	Nacional	–	Casa	da	Moeda,	2003,	p.	115)	
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O	tribunal	seria	presidido	pelo	deus	Apolo,	mas	a	sentença	seria	proferida	por	

Curial,	 que	 recebeu	 luzes	 interiores	 para	 ver	 com	 objetividade	 divina	 os	

acontecimentos	 pretéritos	 tais	 como	 realmente	 haviam	 se	 passado,	 assim	 como	

sabedoria	para	bem	ditar	sua	sentença.	

	

No	início	do	julgamento,	ouviu-se	uma	música	celestial,	de	beleza	arrebatadora,	

e	ao	mesmo	tempo	uma	claridade	fulgurante	iluminou	todo	o	ambiente:		

	

Enquanto	 eles	 estavam	 assim,	 uma	 harmonia	 suavíssima,	 doçura	 musical,	
feriu	 os	 ouvidos	 de	 Curial,	 pois	 Apolo,	 tocando	 sua	 viola,	 cantou	 tão	
docemente	 que	 eu	 não	 posso	 deixar	 de	 imaginar	 que	 até	 as	 sereias	 que	
retiveram	 Ulisses	 seriam	 atraídas	 por	 tamanha	 doçura.	 O	 próprio	 Febo	
começou	 a	 abrir	 sua	 aljava	 e,	 lançando	 setas	 por	 todo	 o	 mundo	 e	
iluminando	a	face	da	terra,	dourou	o	lugar	onde	Curial	estava.	Assim,	Curial,	
atônito,	elevou	o	olhar	e	inclinou	os	ouvidos	naquela	direção,	quando	viu	os	
lauréis	 se	 inclinarem	 reverentemente,	 e	 o	 Sol,	 com	 seu	 carro	 de	 quatro	
rodas	 conduzidos	 por	 aqueles	 quatro	 cavalos,	 isto	 é,	 Titã,	 Eton,	 Lampo	 e	
Flegon,	 chegou	 muito	 rapidamente,	 de	 modo	 que	 pareceu	 a	 Curial	 que	
aquele	era	o	dia	mais	claro	que	jamais	vira	e,	pela	temperança	dos	vapores,	
os	 olhos	 de	 Curial	 conseguiram	 por	 muito	 tempo	 suportar	 aquele	
resplendor.698	

	

No	julgamento,	a	descrição	física	e	moral	de	Aquiles	é	curiosa.	Muito	mais	do	

que	 a	 de	 um	 grego	 real	 dos	 tempos	 da	 Guerra	 de	 Troia,	 ou	 de	 um	 grego	

contemporâneo	a	Homero699,	ela	exprime	na	perfeição	a	imagem	do	homem	ideal	de	

acordo	com	os	critérios	e	valores	vigentes	no	século	XV	da	Era	Cristã!	Trata-se	de	um	

anacronismo,	 sem	 dúvida,	 fruto	 da	 idealização	 do	 passado	 e	 da	 projeção	

subconsciente	que	os	humanistas	do	século	XV	faziam:	

		

Esse	Aquiles	era	convenientemente	grande,	muito	bem	proporcionado	e	de	
feições	 gentis,	 claro,	 de	 cabelos	 vermelhos,	 muito	 bem	 falante,	 sempre	

																																																													
698	[E	mentre	ells	axí	stiguessen,	una	armonia	tan	suau,	una	musical	dolçor,	ferí	les	orelles	de	Curial,	car	
Apol·ló,	 ab	 la	 sua	 viola	 sonant,	 cantà	 tant	 dolçament,	 que	 yo	 no	 pusch	 creure	 que	 les	 serenes	 qui	
retenien	 Ulixes	 no	 fossen	 retengudes	 per	 tanta	 dolçor.	 Axí	mateix	 Febus	 començà	 obrir	 lo	 carcaix	 e,	
trametent	sagetes	per	tot	 lo	món,	 il·luminants	 la	faç	de	la	terra,	daurà	 lo	 loch	on	Curial	stava.	Axí	que	
Curial,	torbat,	alargà	los	ulls	e	inclinà	les	orelles	vers	aquella	part;	viu	los	lorers	reverencialment	inclinar-
se,	e	lo	sol	ab	lo	seu	carro	de	quatre	rodes,	tirat	per	aquells	quatre	cavalls,	ço	és,	Titan,	Etheus,	Lampaus	
e	Philogeus,	venir	fort	yvarçosament,	en	manera	que	a	Curial	fonch	vejares	aquell	ésser	lo	pus	clar	jorn	
que	ell	jamés	hagués	vist;	e,	per	la	temperància	de	les	vapors,	los	ulls	de	Curial	sostengueren	longament	
aquella	resplandor.]	(f.168)	
699	Há	uma	sensível	diferença	 temporal	entre	a	Guerra	de	Troia,	que	possivelmente	 terá	ocorrido	por	
volta	 do	 ano	 1200	 a.C.,	 e	 a	 composição	 da	 Ilíada	 e	 da	A	Odisseia,	 ocorrida,	 de	 acordo	 com	 a	 crítica	
moderna,	mais	provavelmente	no	final	do	século	IX	ou	no	início	do	século	VIII	a.C.		
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pronto	 a	 responder,	 homem	 muito	 diligente	 em	 todas	 as	 coisas,	 forte	
pessoalmente,	 excelente	 feridor	 com	 a	 lança,	 corajoso	 e	 grande	
empreendedor;	de	nada	que	se	lhe	apresentasse	duvidava;	grande	filósofo	e	
astrólogo,	 notável	 instrumentista,	 belo	 cantor	 e	 muito	 elegante,	 homem	
muito	 enamorado	 e	 alegre,	 conhecedor	 de	 ervas	 e	 muito	 entendido	 em	
todas	 as	 artes	 da	 Medicina,	 amigo	 de	 seus	 amigos	 e	 inimigo	 de	 seus	
inimigos,	 apto,	 hábil	 e	 muito	 engenhoso	 em	 todo	 o	 exercício	 de	 armas,	
grande	 caçador	 de	 leões,	 generoso	 em	dar	 e	 pródigo	 em	despender,	 a	 tal	
ponto	que,	dentre	todos	os	gregos,	enquanto	viveu,	não	teve	par	nem	igual.	
Contudo,	 era	 luxurioso,	 ganancioso	 e	 desejava	 ter	 a	 glória	 dos	 feitos	 que	
realizava,	 dos	 quais	 agradava	 se	 vangloriar,	 além	 de	 gostar	 muito	 de	
ameaçar	os	outros,	e,	 conforme	o	que	diz	 a	Fiorita,	 era	mentiroso	e	 falso,	
mas	isso	eu	não	o	afirmo,	pois	não	o	li	em	nenhum	outro	lugar.700	
	

	

Heitor,	por	sua	vez,	apresentou-se	acompanhado	de	Dictes	e	Dares,	que	eram	

seus	 defensores	 e,	 ao	 mesmo	 tempo	 acusavam	 Homero.	 Os	 dois	 depositaram	 em	

mãos	 de	 Curial	 os	 respectivos	 livros,	 nos	 quais	 haviam	 expendido	 seus	 argumentos.	

Não	 há,	 no	 manuscrito	 da	 novela,	 uma	 descrição	 física	 de	 Heitor;	 encontram-se	

apenas,	na	f.169v,	as	simples	palavras		“Era	este	Heitor”,701	seguidas	de	um	espaço	em	

branco,	destinado	provavelmente	a	mais	tarde	ser	completado.	

	

Em	abono	de	sua	fama	de	guerreiro,	Heitor	se	fazia	acompanhar	por	inúmeros	

grandes	guerreiros	que	pessoalmente	matara	em	combate:		

	

Diante	 daquele	 valoroso	 e	 excelso	 duque	 vinham	 quarenta	 e	 sete	 reis,	 os	
quais,	pelas	mãos	daquele,	tanto	no	sítio	quanto	fora	daquela	nobre,	excelsa	
e	 grande	 cidade,	 finaram	 seus	 dias	 naturais.	 Do	 mesmo	 modo,	 também	
duques	 e	 príncipes,	 além	 de	 outras	 legiões	 de	 gentes	 em	 menor	 estado	
constituídas,	em	grande	número	que,	por	sua	espada,	assim	como	os	ditos	
reis	mortos	em	batalhas,	foram	enviados	por	Heitor	ao	reino	de	Plutão.702	

																																																													
700	 [Era	 aquest	 Achil·les	 covinentment	 gran	 de	 la	 persona,	 molt	 ben	 proporcionat	 e	 de	 gentil	 fayçó,	
blanch,	 los	cabells	 rossos,	molt	ben	parlant,	molt	prompte	a	 respondre,	home	fort	cuytat	en	 totes	 les	
coses,	forts	de	la	persona,	gran	feridor	de	lança,	ardit	e	gran	emprenedor,	e	no	dubtava	cosa	alguna	que	
davant	 li	 vengués;	 gran	 philòsof	 e	 astròlech,	 gran	 sonador	 de	 esturments,	 gran	 cantador,	 e	 portava's	
molt	ornat;	home	molt	enamorat	e	alegre,	conexedor	de	erbes	e	molt	entés	en	tota	art	de	medecina,	
amich	de	son	amich	e	enemich	de	son	enemich,	abte,	expert	e	molt	industriós	en	tot	exercici	d'armes,	
gran	caçador	de	leons,	larch	en	donar	e	pròdich	en	despendre,	en	tant	que,	en	tots	los	grechs,	mentre	
visqué,	no	hach	par	ne	egual.	Era,	emperò,	luxuriós,	cóbeu,	e	volia	haver	glòria	dels	fets	que	feya,	dels	
quals	li	playa	vantar-se,	e	menaçava	molt,	e,	segons	la	Fiorita	diu,	era	mentidor	e	fals,	emperò	yo	no	ho	
dich,	car	no	ho	he	legit	en	altre	loch.]	(f.169)	
701	[Era	aquest	Hèctor]	(f.169v)	
702	[E	davant	aquell	strènuu	e	sobres	gran	duch	venien	quaranta-e-set	reys,	los	quals,	per	mans	d'aquell,	
axí	 en	 la	 obsidió	 com	 fora	 de	 aquella	 noble	 e	 sobres	 gran	 ciutat,	 finaren	 lurs	 naturals	 dies;	 e,	
semblantment,	duchs	e	prínceps,	e	altres	legions	de	gents	en	menor	estat	constituïts,	en	nombre	gran,	
qui	 per	 la	 spasa	 d'aquell,	 axí	 com	 los	 dits	 reys	morts	 en	 batalles,	 foren	 per	 lo	 dit	Hèctor	 tramesos	 al	
regne	de	Plutó.]	(f.169v)	
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Ao	rever	a	figura	impressionante	do	maior	dos	guerreiros	troianos,	novamente	

Curial	 se	 intimidou,	 de	 modo	 tão	 visível	 que	 o	 próprio	 Heitor	 o	 tranquilizou,	

assegurando	que	ninguém	lhe	faria	mal.	Aparentemente,	Heitor	ainda	não	sabia	quem	

era	Curial	e	tampouco	ignorava	que	seria	o	seu	juiz.	

	

Apolo	dirigiu	então	a	palavra	a	Heitor,	apresentando	Curial	como	o	árbitro	que	

decidiria	a	contenda:	

	

–	Heitor,	como	há	entre	os	viventes	uma	imensa	questão	sobre	quem	foi	o	
melhor	 cavaleiro,	 tu	 ou	 Aquiles,	 e,	 de	 maneira	 semelhante,	 qual	 destes	
escritos	 é	 o	mais	 verdadeiro,	 eu	 desejo	 que	 sejas	 julgado	 por	 Curial,	 que	
hoje,	entre	os	que	o	conhecem,	obtém	a	coroa	e	o	principado	da	cavalaria,	e	
não	injustamente,	pois	eu	te	asseguro	que	não	foi	louvado	nenhum	ato	em	
que	 ele	 não	 tenha	 obrado	 melhor	 que	 a	 língua	 dos	 que	 o	 viram	 pode	
expressar,	 e	 se	 ele	 não	 estivesse	 presente	 eu	 te	 diria	 muitas	 coisas	 que	
agora,	para	não	incorrer	no	vício	da	adulação,	terei	que	calar.703	

	

Somente	 então	 Heitor	 fixou	 os	 olhos	 mais	 atentos	 em	 Curial,	 e	 pareceu	

estranhar	 sua	 pequena	 estatura.	No	 sonho,	 Curial	 aparecia	 quase	 como	um	 anão,	 o	

que	não	condizia	com	o	alto	elogio	de	seus	 feitos	bélicos,	que	acabara	de	ouvir	pela	

boca	 de	 Apolo.	 	 Este	 percebeu	 a	 estranheza	 de	 Heitor,	 e	 logo	 explicou:	 “–	 Não	 te	

maravilhes	com	o	que	eu	disse,	mas	 fica	 sabendo	que	hoje	 todos	os	homens	são	de	

baixa	estatura,	e	este,	dentre	os	que	vivem,	é	grande,	e	até	demais”.704	Mais	uma	vez,	

temos	 aí	 uma	 curiosa	 amostra	 de	 como	 os	 renascentistas	 idealizavam	 os	 antigos	

heróis:	colocavam-nos	em	tão	altos	pedestais	que	malgrado	o	próprio	imenso	orgulho	

se	sentiam	anões	diante	deles.	

	

Cabia	a	Curial,	e	não	a	Apolo,	decidir	a	questão.	Mas	o	deus	quis	dizer	o	que	

pensava	 e	 chamou	 Homero,	 Dictes	 e	 Dares	 para	 junto	 de	 si	 e	 de	 Curial.	 Sem	 que	

																																																													
703	 [–	Hèctor,	 per	 ço	 que	 és	 entre	 ·ls	 vivents	molt	 gran	 qüestió	 qual	 de	 tu	 e	 de	Achil·les	 fonch	millor	
cavaller,	e,	semblantment,	qual	scriptura	de	aquestes	és	pus	vertadera,	vull	que	siats	judgats	per	Curial,	
qui	vuy,	entre	·ls	qui	·l	conexen,	obté	de	cavalleria	corona	e	principat,	e	no	a	tort,	que	yo	·t	faç	segur	que	
no	és	 lloat	de	algun	acte	que	ell	no	 l'hage	mills	obrat	que	 la	 lengua	dels	qui	ho	han	vist	no	han	pogut	
expressar;	e,	si	ell	present	no	fos,	yo	·t	diria	moltes	coses	que	ara,	per	no	caure	en	vici	de	adulació,	hauré	
a	callar.]	(f.170)	
704	[No	·t	maravells	de	ço	que	he	dit,	car	sàpies	que	tots	los	hòmens	són	vuy	de	poca	statura,	e	aquest,	
entre	·ls	qui	viuen,	és	assats	e	encara	massa	gran.]	(f.170-f.170v)	
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Aquiles	ou	Heitor	pudessem	ouvir,	formulou	algumas	considerações	que,	no	contexto,	

pareceram	nitidamente	contrárias	a	Homero:	

	

–	 Homero,	 eu	 não	 te	 havia	 feito	 partícipe	 meu	 nem	 de	 minha	 deidade,	
tampouco	 te	 fiz	 acompanhar	 e	 servir	 por	 essas	 ínclitas	 donzelas,	 as	 quais,	
por	 minha	 vontade,	 enquanto	 tu	 viveste	 te	 fizeram	 companhia	 e	 te	
prestaram	honra,	para	que	tu,	valendo-se	da	minha	deidade	e	auxiliado	por	
elas,	 escrevesses	mais	 para	 a	 glória	 tua	do	que	para	 a	 verdade	dos	 feitos.	
Quiseste	 mostrar	 o	 quanto	 sentias	 da	 minha	 sabedoria	 e,	 valendo-te	 da	
ciência	de	Baco,	poetizando,	te	esforçaste	em	escrever	e	procurar	poéticas	
ficções	 e	 retóricas	 cores,	 fingindo	 muitas	 coisas	 que	 não	 aconteceram,	
dando	 a	 uns	 o	 que	 não	 lhes	 pertencia	 e	 ocultando	 o	 que	 em	 outros	 era	
publicamente	 conhecido.	 Assim,	 alçando	 aos	 cumes	 aquele	 teu	 nobre	 e	
maravilhoso	estilo,	com	tua	pena	maravilhaste	a	todos	os	poetas	que	vieram	
depois	de	ti,	e	eles	pensaram	que	os	feitos	aconteceram	exatamente	assim	
como	 tu	 escreveste.	 O	mesmo	 fez	 Virgílio,	 o	 grande,	 o	maior	 de	 todos	 os	
poetas	 latinos	 que,	 assim	 como	 tu,	 procurou	 e,	 também	 poetizando,	
escreveu	 coisas	 tingidas	 com	 a	 cor	 da	 mentira	 (...).	 Bom	 é	 poetar,	 mas	
escrever	contra	a	verdade	não	me	parece	que	seja	algo	louvável.	Eu	li	todos	
os	 teus	 escritos	 e,	 de	modo	 semelhante,	 a	 dos	 dois	 que	 aqui	 estão	 e	 que	
escreveram	sobre	esse	mesmo	 feito	que	 tu	escreveste;	mostrei	 os	 livros	 a	
esse	cavaleiro,	que	deve	agora	entre	vós	pronunciar	qual	é	o	grande	poeta	e	
solene	orador.	Assim,	pergunto-vos	se	desejais	dizer	algo	mais”.705	

	

Nem	Homero,	 nem	 seus	 dois	 acusadores,	 tinham	mais	 algo	 a	 acrescentar	 ao	

que	 já	 haviam	 escrito.	 Foram,	 então,	 afastados	 daquele	 local,	 para	 somente	

retornarem	mais	tarde,	a	fim	de	ouvirem	a	sentença.	Apolo	tomou	então	alguns	ramos	

de	 árvores	 que	 lhe	 tinham	 sido	 consagrados	 e	 cerimonialmente	 cingiu	 com	 eles	 a	

cabeça	de	Curial,	proferindo	estas	palavras	sacramentais:	“–	O	melhor	e	mais	valente	

dentre	os	cavaleiros,	e	o	maior	de	 todos	os	poetas	e	oradores	que	existem	hoje”.706		

Por	meio	dessa	investidura,	foi	comunicada	a	Curial	a	sabedoria	da	divindade	apolínea,	

de	 modo	 que	 adquiriu	 pleno	 conhecimento	 infuso	 acerca	 das	 ações	 e	 virtudes	 de	

																																																													
705	[–	Homero,	no	t'havia	yo	fet	parçoner	meu	e	de	la	mia	deytat,	ne	t'havia	fet	acompanyar	e	servir	a	
aquestes	ínclites	donzelles,	les	quals,	de	voluntat	mia,	mentre	visquist	te	tengueren	companyia	e	·t	feren	
honor,	per	a	que	tu,	usant	de	la	mia	deïtat,	ajudat	d'elles,	scrivisses	més	a	glòria	tua	que	a	la	veritat	del	
fet.	 Volguist	 mostrar	 quant	 senties	 de	 la	 mia	 sapiència,	 e	 usant	 de	 la	 sciència	 de	 Baco,	 poetant,	 te	
esforcist	 scrivint	 cercar	 poètiques	 ficcions	 e	 rectòriques	 colors,	 fingint	 moltes	 coses	 que	 no	 foren,	
donant	als	uns	ço	que	no	ere	llur,	e	amagant	ço	que	en	los	altres	públicament	fonch	conegut;	e,	alçant	
en	alt	aquell	noble	e	maravellós	estil,	 ab	 la	ploma	has	 fet	maravellar	 tots	 los	poetes	qui	aprés	 tu	 són	
venguts,	e	pensen	que	 los	 fets	axí	 com	tu	has	escrit	 foren	passats.	Axò	mateix	ha	 fet	Virgili,	 gran	ans	
molt	major	de	tots	los	poetes	latins,	qui,	axí	com	tu,	ha	cercades,	e	poetant	escrites,	coses	tenyides	de	
color	de	mentira	(...)	Bo	és	lo	poetar,	mas,	contra	veritat	escriure,	no	·m	par	sie	loor.	Yo	he	legida	tota	la	
tua	scriptura,	e	semblantment	la	de	aquests	dos	qui	ací	són	e	de	aquest	mateix	fet	que	tu	han	escrit;	he	
mostrats	 los	 libres	a	aquest	cavaller,	qui	deu	entre	vosaltres	pronunciar,	 lo	qual	és	poeta	molt	gran	e	
solemne	orador.	Solament	vos	deman	si	volets	pus	dir.]	(f.170v-f.171)	
706	[Millor	e	pus	valent	entre	los	cavallers,	e	major	de	tots	los	poetes	e	oradors	qui	vuy	són.]	(f.171)	
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Aquiles	 e	 de	 Heitor,	 assim	 como	 do	 conteúdo	 integral	 dos	 três	 livros	 sub	 judicio.	

Sentiu-se,	assim	capacitado	a	proferir	seu	julgamento,	o	que	fez	nos	termos	seguintes:	

	

–	 Considero	 Heitor	 o	 melhor	 cavaleiro	 que	 houve	 entre	 os	 troianos,	 e	
Aquiles	 o	 melhor	 entre	 os	 gregos;	 que	 Heitor	 fez	 mais,	 mais	 solenes	 e	
maiores	coisas,	teve	mais	virtudes	e	foi	menos	viciado;	Aquiles	feriu	bem	a	
Heitor,	pois	em	batalha	cada	um	deve	procurar	a	sua	vantagem.	Por	sua	vez,	
Homero	escreveu	um	livro	que,	entre	os	homens	de	ciência,	eu	ordeno	que	
seja	 tido	 em	 alta	 estima;	 Dictes	 e	 Dares	 escreveram	 a	 verdade,	 e	 assim	 o	
declaro.707	

	

Com	essas	palavras,	proferiu	Curial	seu	ditame	supremo,	diante	do	qual	“todos	

baixaram	 suas	 cabeças	 e	 louvaram	 a	 sentença,	 daquele	 lugar	 se	 distanciaram	 e	

partiram.”708	Compreende-se	que	todos	tenham	louvado	uma	sentença	em	que	todos	

eram	elogiados	e	ninguém	saía	condenado...	

	

Enquanto	Curial,	profundamente	adormecido,	 tinha	esse	 sonho	misterioso	no	

qual	exercia	papel	protagonístico,	 seus	 companheiros	 também,	a	 seu	modo,	 tiveram	

alguma	 participação	 naquilo	 que	 se	 poderia	 classificar	 como	 uma	 “experiência	

mística”.	Também	haviam	sentido	o	 terror	 inicial,	a	 seus	ouvidos	haviam	chegado	os	

sons	melodiosos	da	música	e	dos	cantos	do	sonho,	seus	olhos	se	haviam	ofuscado	com	

a	 intensidade	 da	 luz	 que,	 no	 sonho,	 envolvera	 o	 julgamento	 de	 Homero.	 No	 final,	

recuperaram	 a	 visão	 e,	 num	 estranho	 bem-estar,	 “sentiram-se	 leves	 e	 descansados	

como	 se	 não	 tivessem	 feito	 esforço	 algum”.709	 Foram,	 então,	 acordar	 Curial,	 que	

encontraram	coroado	de	louros	e	tendo	na	fronte	um	dístico	com	as	palavras	com	as	

quais	Apolo,	no	sonho,	lhe	comunicara	dons	divinais:	“O	melhor	e	mais	valente	dentre		

os	cavaleiros,	e	o	maior	de	todos	os	poetas	e	oradores	que	existem	hoje”.	Difuso	no	

ambiente,	sentia-se	“um	odor	tão	suave	e	prazeroso	que	mais	parecia	um	lugar	onde	

os	 deuses	 haviam	habitado	 (...),	 um	odor	 tão	 agradável	 e	 de	 tanta	 suavidade	 que	 a	

																																																													
707	[–	Yo	trobe	Hèctor	ésser	lo	millor	cavaller	que	fos	entre	los	troyans,	e	Achil·les	lo	millor	que	fonch	en	
los	grechs;	e	que	Hèctor	féu	més,	pus	solemnes	e	majors	coses,	hach	més	virtuts	e	fonch	menys	viciós;	
Achil·les	ferí	bé	a	Hèctor,	car	en	batalla	cascú	deu	cercar	son	avantage.	Homero	ha	escrit	libre	que	entre	
los	hòmens	de	sciència	man	que	sie	 tengut	en	gran	estima;	Dites	e	Dares	scriviren	 la	veritat,	e	axí	ho	
pronuncie.]	(f.171v)	
708	[baxants	tots	los	caps,	loants	la	sentència,	d'aquell	loch	desparexent	se	partiren.	]	(f.171v)	
709	[trobaren-se	lleus	e	descansats,	axí	com	si	no	haguessen	haüt	treball.	]	(f.171v)	
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memória	 daqueles	 homens	 não	 era	 suficiente	 para	 recordar,	 nem	 a	 pena	 para	

escrever”.710	

	

Curial	 acordou	 estremunhado,	 surpreso	 e	 sem	 entender	 bem	 o	 que	 havia	

passado	 consigo	mesmo:	 “lembrando-se	do	 sonho,	maravilhava-se	 consigo	mesmo	e	

não	 sabia	 o	 que	 lhe	 havia	 acontecido”.711	 Não	 respondia	 às	 perguntas	 que	 seus	

homens,	também	espaventados,	lhe	faziam;	“colocava	as	mãos	na	cabeça	e	não	sabia	

se	aqueles	gentis-homens	haviam	escarnecido	dele	e,	como	um	louco,	colocado	aquele	

chapeuzinho	 em	 sua	 cabeça”.712	 Após	 algum	 tempo,	 recobrou	 a	 fala	 e	 ordenou	 que	

voltassem	 todos	 à	 galera,	 para	 prosseguir	 a	 viagem,	 mas,	 ainda	 assombrado	 pelo	

misterioso	 sonho,	 voltou	 a	 colocar	 mão	 na	 cabeça	 e,	 vendo	 a	 coroa	 de	 louros	 e	 o	

dístico,	perguntou:	“–	Por	que	haveis	me	envergonhado?	Estou	embriagado?	Por	que	

escarneceis	de	mim?”713	

	

Responderam	 todos,	 e	 sob	 juramento	 o	 atestaram,	 que	 nenhum	 deles	 lhe	

pusera	 sobre	 a	 cabeça	 aquela	 cobertura	 misteriosa,	 mas	 que	 assim	 o	 haviam	

encontrado.	Embarcaram,	pois,	em	direção	a	Gênova	e	durante	muitos	dias	navegaram	

com	bom	tempo	e	mar	tranquilo,	com	total	segurança.	

	

	

3.5.	Curial	e	seu	companheiro	Galceran	são	escravizados	na	Berbéria	

	

A	 Fortuna,	 porém,	 sempre	 estimulada	pela	 Inveja,	 continuava	 a	 acompanhar,	

com	má	catadura,	os	passos	de	Curial.	Já	estava	na	hora,	de	mais	uma	vez	se	fazerem	

sentir:	

	

Tamanha	era	a	bonança	do	mar	que	parecia	a	Curial	e	aos	seus	que	aquele	
tempo	 nunca	mudaria,	 e	 assim	 eles	 navegaram	 por	muitos	 dias	 com	 bom	
tempo.	Contudo,	a	Fortuna	e	a	Inveja,	que	nunca	dormem,	de	um	modo	ou	

																																																													
710	[una	olor	tan	suau	e	tan	plasent,	que	paria	bé	loch	on	los	déus	havien	habitat	(...)	tant	plasent	olor	e	
de	tanta	suavitat,	que	no	és	bastant	memòria	de	hòmens	a	recordar-ho,	ne	ploma	a	scriure.	]	(f.171v)	
711	[recordant-se	del	sompni,	maravellava's	de	si	mateix,	e	no	sabia	ço	que	li	havia	esdevengut.]	(f.171v)	
712	 [·s	metia	 les	mans	 al	 cap,	 e	 no	 sabia	 si	 aquells	 gentils	 hòmens	 havían	 trufat	 d'ell	 e,	 com	 a	 foll,	 li	
haguessen	mes	aquell	xapellet	al	cap]	(f.171v)	
713	[–	¿Per	què	m'havets	envergonyit?,	¿só	embriach?,	o	¿per	què	us	traets	escarn	de	mi?]	(f.171v)	
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de	outro	enfureceram	a	Netuno,	deus	do	mar,	de	maneira	que,	rapidamente	
e	 com	 grande	 furor,	 ele	 enviou	 seus	 arautos	 para	 anunciar	 a	 guerra	 e	
maremotos,	 e	 depois,	 os	 arautos,	 dando	 as	 suas	 costas	 aos	 navegantes,	
retornaram	ao	seu	rei.714	

	

Produziu-se	então	espantosa	tempestade	e	a	embarcação	de	Curial,	depois	de	

dois	dias	terríveis,	em	que	a	cada	momento	parecia	a	ponto	de	soçobrar,	afinal	foi	ter	

às	costas	da	África	e	deitou	âncora	diante	de	Trípoli,	na	Berbéria.715	

	

Os	mouros	do	 local,	enfurecidos	ao	verem	que	eram	cristãos	os	ocupantes	da	

galera,	mataram	e	cortaram	em	pedaços	a	todos,	menos	a	dois	–	Curial	e	um	cavaleiro	

catalão	que	o	acompanhava,	de	nome	Galceran	de	Madiona	–	que	pareciam	mortos	e	

por	isso	foram	poupados	da	carnificina.	Os	agressores	só	se	deram	conta	de	que	ainda	

estavam	vivos	algum	tempo	depois,	quando	já	tinha	arrefecido	seu	furor.	Resolveram,	

então,	escravizar	os	dois	sobreviventes:716	

																																																													
714	 [Tanta	era	 la	bonança	de	 la	mar,	que	a	Curial	ne	als	seus	no	era	vijares	que	 jamés	aquell	 temps	se	
degués	mudar;	e	axí	anaren	molts	jorns	ab	bon	temps.	Emperò	la	Fortuna	e	la	Enveja,	qui	no	dormien,	
per	unes	vies	e	per	altres	enfelloniren	Neptumpno,	déu	de	la	mar;	e	tantost,	ab	gran	furor,	tramés-li	los	
seus	harauts,	publicant-li	 guerra	e	maror,	per	què	 los	harauts,	mostrades	 les	esquenes	als	navegants,	
tornaren	a	lur	rey.]	(f.172v)	
715	Não	podia	faltar	essa	tempestade	marítima	na	trama	de	Curial	e	Guelfa.	A	descrição	pormenorizada	e	
dramatizada	de	uma	tempestade	em	alto	mar	fazia	parte	necessária	das	epopeias	clássicas,	 inspiradas	
nos	 seus	modelos	básicos,	que	 são	a	 Ilíada,	a	Odisseia	 e	a	Eneida.	A	 tempestade	 simboliza	e	 resume,	
metaforicamente	e	à	maneira	de	parábola,	todo	o	drama	central	da	epopeia.	No	caso	de	Os	Lusíadas,	
Luís	de	Camões	descreveu	de	modo	muito	vivo	e	 realístico,	no	canto	VI	de	seu	poema,	a	 tempestade	
terrível	 que	 ele	 próprio	 experimentara	 no	 Cabo	 das	 Tormentas,	 na	 sua	 viagem	 de	 Portugal	 à	 Índia.	
(SANTOS,	 A.	 A.	 dos.	 “Camões,	 expoente	 máximo	 e	 consolidador	 da	 Língua	 Portuguesa”.	 Revista	 do	
Instituto	Histórico	e	Geográfico	de	São	Paulo,	v.	100,	2016,	p.	51-68).	
716	Na	quadra	histórica	em	que	a	novela	Curial	e	Guelfa	foi	escrita,	a	escravidão,	que	de	tão	suavizada	e	
minorada	 praticamente	 tinha	 desaparecido	 entre	 os	 povos	 da	 Cristandade	 medieval,	 retornava	 com	
força	 nova,	 por	 efeito	 do	 humanismo	 renascentista	 que	 fez	 revivescer	 velhas	 concepções	 jurídicas	 e	
institucionais	 do	 paganismo	 greco-romano.	Nos	 séculos	 seguintes	 ainda	mais	 se	 firmaria	 a	 prática	 do	
escravismo,	sobretudo	nas	Américas	e	em	outras	áreas	do	planeta	por	onde	se	estendeu	o	colonialismo	
europeu.	 –	 A	 escravidão	 era	 vista,	 pela	 generalidade	 dos	 povos	 antigos,	 como	 algo	 natural;	 até	 os	
maiores	pensadores	gregos	consideravam	que	os	homens	se	dividem	naturalmente	em	livres	e	escravos.	
Aristóteles,	por	exemplo,	ensinou:	“Quando	alguém	é	inferior	a	seus	semelhantes	como	o	corpo	o	é	em	
relação	 à	 alma	 e	 o	 bruto	 em	 relação	 ao	 homem	 –	 e	 é	 essa	 a	 condição	 de	 todos	 aqueles	 em	 que	 o	
emprego	 das	 forças	 corporais	 é	 o	 único	 e	 o	 melhor	 partido	 a	 tirar	 de	 seu	 ser	 –	 esse	 alguém	 é	 por	
natureza	escravo.	Para	 tais	homens,	assim	como	para	os	outros	 seres	dos	quais	acabamos	de	 falar,	o	
melhor	é	submeter-se	à	autoridade	de	um	senhor:	pois	é	escravo	por	natureza	quem	pode	se	dar	a	um	
outro	 homem;	 e	 o	 que	 precisamente	 faz	 com	 que	 ele	 se	 dê	 a	 um	 outro	 é	 o	 só	 poder	 chegar	 a	
compreender	a	razão	quando	um	outro	lha	mostra,	mas	não	a	possuir	por	si	próprio”	(Política,		I,	II,	13).	
O	cristianismo	não	condenou	de	 imediato	a	escravidão	em	si,	e	 longamente	a	tolerou;	o	apóstolo	São	
Paulo	até	recomendou,	em	quatro	diferentes	epístolas,	que	os	escravos	fossem	fiéis	e	submissos	a	seus	
senhores	e	neles	vissem	representantes	da	autoridade	do	próprio	Deus	(Ef	6,5-9;	Cl	3,22-25;	1Tim	6,1-2;	
Tt	 2,9-10);	 sem	 embargo	 disso,	 o	 cristianismo	 desde	 logo	 diminuiu	 drasticamente	 a	 autoridade	 dos	
senhores	sobre	os	seus	escravos,	que	deixou	de	ser	absoluta,	como	no	passado,	mas	passou	a	ser	objeto	
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Assim,	 os	 expulsaram	 da	 galera	 mui	 vilipendiosamente	 e,	 com	 as	 mãos	
atadas,	foram	vendidos	a	um	baixo	preço,	pois	não	pensavam	que	pudessem	
fugir	 de	 nenhuma	maneira.	 Foram	 adquiridos	 por	 um	mouro	 estrangeiro,	
que	os	levou	mais	de	quarenta	léguas	terra	adentro.	Esse	mouro,	depois,	os	
vendeu	a	um	cavaleiro	de	Túnis,	muito	rico	e	avaro,	mas	jovem,	que,	depois	
de	 alguns	 dias	 os	 conduziu	 carregados	 de	 cadeias	 e	 de	 ferros,	 a	 pé,	
completamente	nus,	com	pouca	comida	e	bebida,	cheios	de	desaire	e	de	má	
sorte,	a	Túnis.717	

																																																																																																																																																																																			
de	limitações	de	natureza	moral;	os	senhores	cristãos	não	deviam	ver	seus	escravos	como	seres	abjetos,	
mas	como	criaturas	remidas	pelo	sangue	de	Jesus	Cristo	e	igualmente	chamadas	à	Graça	e	à	Glória,	na	
verdadeira	dignidade	dos	 filhos	de	Deus	 (cfr.	 trechos	paulinos	 citados).	 	 Por	outro	 lado,	 ao	 longo	dos	
séculos	a	 Igreja	 foi	gradualmente	favorecendo	o	alargamento	das	 liberdades	e	franquias,	sempre	num	
sentido	 favorecedor	 da	 plenitude	 da	 dignidade	 humana	 (cfr.	 PÉRIN,	 Charles.	 Les	 lois	 de	 la	 société	
chrétienne.	 Paris:	 Librairie	 Jacques	 Lecoffre,	 1875,	 2	 vols.,	 passim).	 –	 A	 doutrina	 da	 Igreja	 sobre	 a	
escravidão	 e	 a	 explicação	 do	 modo	 gradual	 pelo	 qual	 foi	 extirpando	 a	 chaga	 da	 escravidão	 na	
Cristandade	medieval	foram	expostas	pelo	Papa	Leão	XIII	na	encíclica	In	plurimis,	dirigida	aos	bispos	do	
Império	 brasileiro	 no	 dia	 5	 de	 maio	 de	 1888,	 uma	 semana	 antes	 de	 ser	 votada	 e	 aprovada,	 pelo	
Parlamento	do	Império,	e	sancionada	pela	Princesa	Imperial	Regente	D.	Isabel	de	Bragança,	a	chamada	
Lei	Áurea,	que	aboliu	definitivamente	a	escravidão	do	Brasil.	Leão	XIII	justificou	a	prolongada	tolerância	
da	Igreja	em	relação	à	escravidão	explicando	que	a	Igreja	sabia,	desde	o	começo,	ser	algo	que	devia	ser	
condenado,	mas	preferiu	fazê–lo	de	modo	gradual,	para	evitar	males	maiores	à	sociedade,	na	certeza	de	
que	uma	abolição	precipitada,	e	sem	uma	lenta	e	gradual	preparação	dos	espíritos,	seria	mais	prejudicial	
do	que	benéfica,	aos	próprios	cativos.	Leão	XIII	afirma	categoricamente	ser	a	escravidão	algo	contrário	
do	Direito	Natural,	mas	deixa	implícito	ser	apenas	contra	o	Direito	Natural	secundário,	não	o	primário.	O	
Direito	 Natural	 primário	 não	 comporta	 exceções.	 Já	 o	 Direito	 Natural	 secundário	 admite	 dispensas	
eventuais.	Sobre	a	posição	da	Igreja	em	relação	à	escravidão,	ver	a	citada	encíclica	In	plurimis,	de	LEÃO	
XIII	 (texto	 em	 italiano	 disponível	 no	 site	 oficial	 do	 Vaticano	 [http://w2.vatican.va/content/leo-
xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_05051888_inplurimis.html	–	acesso	a	31/jul/2017];	texto	em	
castelhano,	 em	 Doctrina	 Pontificia	 –	 III	 –	 Documentos	 Sociales.	 Madrid:	 Biblioteca	 de	 Autores	
Crisstianos,	1964,	p.	207-222).	Ver,	ainda,	outra	encíclica	de	LEÃO	XIII	 sobre	o	mesmo	tema,	de	20	de	
novembro	 de	 1890,	 dirigida	 aos	 bispos	 do	mundo	 inteiro	 e	 intitulada	Catholicae	 Ecclesiae,	 na	 qual	 o	
pontífice	 se	 refere	 à	 escravidão	 de	 modo	 muito	 severo,	 qualificando-a	 como	 “essa	 tétrica	 peste	 da	
escravidão”	 (tetricam	hanc	 servitutis	 pestem).	O	 texto	 bilíngue	 latim-castelhano	pode	 ser	 encontrado	
em	Doctrina	Pontificia	–	III	–	Documentos	Sociales,	p.	247-300.	Ver,	ainda:	COSTA,	Ricardo	da.	“A	Igreja	
Católica	 e	 a	 escravidão”.	 Gazeta	 do	 Povo,	 Londrina,	 3	 fev.	 2013;	 SANTOS,	 A.	 A.	 dos.	 “A	 Igreja	 e	 a	
escravidão”.	 	A	Ordem,	 Porto	 -	 Portugal,	 p.	 8,	 3	out.	 1996;	 SANTOS,	A.	A.	dos.	Parlamentarismo,	 sim!	
Mas	à	brasileira:	com	Monarca	e	com	Poder	Moderador	eficaz	e	paternal.	São	Paulo:	Artpress,	2015,	p.	
128-130;	YANOSKI,	Jean.	De	l'abolition	de	l'esclavage	ancien	au	moyen	âge,	et	de	sa	transformation	en	
servitude	de	 la	glèbe;	pour	 faire	 suite	à	 "L'histoire	de	 l'esclavage	dans	 l'antiquité"	de	H.	Wallon.	Paris:	
Imprimérie	 Impériale,	 1860;	 FALBEL,	 Nachman.	 Os	 Concílios	 e	 a	 Escravidão	 na	 Alta	 Idade	Média.	 In:	
ANDRADE	FILHO,	Ruy	de	Oliveira	(org.).	Relações	de	Poder,	Educação	e	Cultura	na	Antigüidade	e	Idade	
Média.	 Estudos	 em	 Homenagem	 ao	 Professor	 Daniel	 Valle	 Ribeiro.	 Santana	 de	 Parnaíba,	 SP:	 Editora	
Solis,	2005,	p.	277-288.	Sobre	a	concepção	antiga	da	escravidão	como	conforme	ao	Direito	Natural,	ver	
RUGNERA,	 Nedilso	 Lauro.	 A	 escravidão	 em	 Aristóteles.	 Porto	 Alegre:	 EDIPUCRS,	 1998;	 GUARINELLO,	
Norberto	Luiz.	A	escravidão	e	a	cidade-Estado	antiga.	In:	ANDRADE	FILHO,	Ruy	de	Oliveira	(org.).	Op.	cit.,	
p.	141-146.	Sobre	a	permanência	da	prática	do	escravismo	na	África	em	geral	e	na	África	subsaariana	em	
particular,	ver	THORNTON,	John.	África	e	Africanos	na	Formação	do	Mundo	Atlântico,	1400-1800.	Rio	de	
Janeiro:	Estampa,	2004.		
717	[tragueren-los	de	la	galera	assats	vituperosament,	e,	ab	les	mans	ligades,	foren	venuts	a	poch	preu,	
car	no	pensàvan	que	poguessen	escapar,	en	manera	del	món.	E	foren	comprats	per	un	moro	estranger,	
lo	qual	dins	 terra	més	de	quaranta	 legües	 los	més.	 E	aquell	moro,	despuys,	 los	 vené	a	un	 cavaller	de	
Túniç	molt	rich	e	avar,	jove	emperò,	lo	qual	dins	pochs	dies,	carregats	de	cadenes	e	de	ferros,	a	peu,	tots	
nuus,	ab	poch	menjar	e	menys	beure,	plens	de	desayre	e	de	mala	sort,	a	Túniç	los	menà.]	(f.173v)	–		A	
galera	 aportara	 em	 Trípoli,	 na	 atual	 Líbia;	 Curial	 e	 seu	 companheiro	 haviam	 sido	 levados	 para	 a	
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Tem	dessa	 forma	 início	para	Curial	 e	 seu	amigo	 catalão	um	penoso	 cativeiro,	

que	se	arrastaria	por	seis	longos	anos.	Tudo	a	Inveja	lhe	subtraíra:	o	amor	de	Guelfa,	

que	 era	 o	 seu	 bem	 mais	 precioso;	 a	 proteção	 quase	 paternal	 de	 Melchior,	 que	 o	

acompanhava	 desde	 cedo	 e	 nunca	 antes	 o	 deixara	 desamparado;	 as	 riquezas	

materiais,	o	ouro,	a	prata	e	as	joias	que	tinham	no	passado,	sido	tão	abundantes	que	

pareciam	 inesgotáveis;	 as	 amizades	 influentes,	 o	 convívio	 quase	 de	 igual	 para	 igual	

com	 os	 maiores	 senhores	 do	 Império	 e	 do	 Reino	 da	 França;	 sua	 amizade,	 quase	 a	

modo	de	um	irmão	de	armas,	com	o	poderoso	rei	de	Aragão;	a	fama	militar,	a	glória,	o	

prestígio,	 até	 mesmo	 a	 própria	 liberdade...	 Tudo,	 absolutamente	 tudo,	 se	 esvaíra	

completamente.	 Agora,	 Curial,	 aos	 22	 anos	 de	 idade,	 se	 encontrava	 sem	 nada,	 sem	

nem	 mesmo	 alguns	 trapos	 para	 cobrir	 sua	 nudez;	 somente	 os	 ferros	 que	 o	

acorrentavam	impediam	que	sua	pele	estivesse	totalmente	exposta	ao	sol	africano.		

	

Nada	mais	 lhe	 restava	 senão	a	 lembrança	dolorosa	de	um	passado	brilhante,	

que	desaparecera	à	maneira	de	sonho	de	uma	noite	de	verão.	Mas	continuava	vivo.	A		

vida	era	a	única	coisa	que	a	Inveja	não	conseguira	lhe	tirar.	Ele	estava	vivo	apesar	da	

Inveja,	de	acordo	com	a	bem	conhecida	formulação	“En	vie	malgré	envie”.718	

	

Nos	 capítulos	 III.38	 a	 III.70	 são	 extensamente	 reportados	 os	 acontecimentos	

dos	seis	anos	de	cativeiro,	que	para	Curial	representaram	um	período	de	trabalhosa	e	

dolorosa	purgação.		

	

O	“cavaleiro	de	Túnis,	muito	rico	e	avaro”	–	que	durante	esses	anos	explorou	o	

trabalho	 de	 Curial	 e	 de	 seu	 companheiro	 de	 infortúnio	 no	 cultivo	 dos	 jardins	 que	

																																																																																																																																																																																			
proximidade	de	Túnis,	na	atual	Tunísia.	A	distância	entre	ambas	as	cidades	é	de	515km	em	linha	reta,	
mas	por	terra	é	indispensável	seguir	a	linha	curva	do	litoral,	de	modo	que	o	percurso	chega	a	perto	de	
780km.	
718	“En	vie	malgré	envie”,	dístico	aposto	ao	brasão	da	família	Winckel,	da	Saxônia	(RIETSTAP,	Johannes	
Baptista.	Armorial	Général	précédé	d´un	dictionnaire	des	termes	du	blason,	tome	II,	p.	1096),	tornou-se	
muito	conhecido	na	Espanha	e	na	Itália	porque	foi	utilizado	como	lema	de	abertura	numa	obra	clássica	
editada	em	Nápoles,	em	1610,	sob	o	título	“Commentario	Del	Coronel	Francisco	Verdugo	de	la	Guerra	
de	Frisa,	en	XIIII	Años	Que	Fue	Governador	Y	Capitan	General	de	Aquel	Estado	Y	Exercito	Por	El	Rey	D.	
Phelippe	II,	Nuestro	Senor“.		
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cercavam	sua	casa	situada	a	alguma	distância	de	Túnis	–	chamava-se	Faraig	Abdilbar	e	

é	representado,	na	novela,	como	um	típico	potentado	mouro,	tal	como	o	concebia	a	

imagem	que,	na	Europa	cristã	da	época,	correspondia	precisamente	à	do	mouro	infiel,	

carregado	de	vícios.719	A	recíproca,	aliás,	era	verdadeira,	pois	a	concepção	que	Faraig	

faz	dos	cristãos	não	é	menos	lisonjeira:	

	

Ao	ordenar-lhes	que	dissessem	os	seus	nomes	e	de	quais	terras	eram,	Curial	
respondeu	que	era	da	Normandia	e	 se	 chamava	 João,	e	o	outro	disse	que	
era	catalão	e	se	chamava	Berenguer.	O	cavaleiro	lhes	perguntou	o	que	eles	
sabiam	fazer,	e	eles	responderam	que	cuidavam	de	animais.	Disse	o	mouro:	
“–	Cuidai	de	vós,	portanto,	pois	aqui	não	há	outros	animais	para	se	cuidar”.	
E	 com	 semblante	 fechado	 ordenou	 que	 cavassem	 e	 cuidassem	 daquele	
horto.720		

	

Depois	 dessa	 acolhida	 bem	 pouco	 amistosa,	 porém,	 Faraig	 acabou	 se	

afeiçoando	aos	seus	dois	escravos	cristãos,	porque	eram	laboriosos	e	trabalhavam	com	

eficiência,	de	modo	que	conseguiram	manter	o	eito	em	que	laboravam	em	condições	

tais	 que	 deixaram	 seu	 proprietário	muito	 satisfeito.	 Isso	 não	 impedia	 que	 vivessem	

carregados	de	ferros:		

	

																																																													
719	Faraig	era,	de	acordo	com	o	texto	da	novela,	“tão	ciumento,	e	não	somente	da	filha,	mas	também	da	
mulher,	uma	senhora	igualmente	belíssima,	que	nunca	as	deixava	ir	até	à	cidade,	pelo	contrário,	sempre	
as	retinha	em	casa,	não	só	isoladas,	mas	ocultas.	Ele	ia	a	Túnis,	onde	tinha	outra	casa	e	outras	mulheres,	
e	 com	 aquelas	 e	 outras	mais	 que	 procurava	 vivia	 como	 um	 homem	 luxuriosíssimo	 e	 viciado	 naquele	
pecado,	e	muito	enlameado	e	emporcalhado	nele	se	encontrava.”	[tan	gelós,	no	solament	de	la	filla,	ans	
encara	de	la	muller,	que	bellíssima	dona	era,	que	nulls	temps	a	la	ciutat	les	lexava	anar,	ans	les	tenia	en	
aquella	casa,	no	solament	apartades,	ans	amagades;	e	ell	anava-sse'n	a	Túniç,	on	tenia	altra	casa	e	altres	
mullers,	e	ab	aquelles,	e	altres	encara	que	cercava,	axí	com	aquell	qui	era	molt	luxuriós	e	viciós	d'aquell	
pecat,	e	en	ell	molt	enfangat	e	ensutzat,	e	axí	vivia.]	(f.176v)	 	–	 	Seria	muito	 instigante,	mas	fugiria	do	
escopo	desta	tese,	analisar	os	capítulos	que	historiam	o	cativeiro	de	Curial	entre	os	mouros,	tomando	
por	base	os	conceitos	de	“o	outro”	e	de	alteridade,	e	do	ponto	de	vista	do	confronto	cultural.	Sobre	a	
ideia	 de	 “o	 outro”,	 ver	 TODOROV,	 Tzvetan.	A	 Conquista	 da	 América:	 A	 questão	 do	 outro.	 São	 Paulo:	
Martins	Fontes,	2003.	Sobre	o	conceito	de	diversidade	cultural,	ver,	apenas	à	guisa	de	exemplo,	WHITE,	
Leslie	 A..	O	Conceito	 de	 sistemas	 culturais:	 Como	 compreender	 tribos	 e	 nações.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Zahar	
Editores,	1978.	Sobre	a	visão	que	os	muçulmanos	medievais	tinham	dos	europeus	cristãos,	ver:	Extraits	
des	Manuscrits	Arabes	dans	lesquels	il	est	parlé	des	événemens	historiques	relatifs	au	règne	de	S.	Louis,	
In:	 Collection	 Universelle	 des	 Mémoires	 Particuliers	 relatifs	 à	 l´Histoire	 de	 France.	 Tome	 III.	 Londres:	
1785,	p.	1-79;		GABRIELI,	Francesco.	Chroniques	arabes	des	Croisades.	Paris:	Sindbad,	1977;	MAALOUF,	
Amin.	Les	croisades	vues	par	les	Arabes.	Paris:	Éditions	J´ai	lu,	1983.		
720	[E	manant-los	que	diguessen	lurs	noms	e	de	quina	terra	eren,	Curial	respòs	que	era	de	Normandia	e	
havia	nom	Johan;	l'altre	dix	que	era	cathalà	e	havia	nom	Berenguer.	Lo	cavaller	los	dix	què	era	allò	que	
ells	sabrien	fer.	Respongueren	que	pensar	bèsties.	Dix	lo	moro:	–	Pensau	a	vosaltres	mateix,	donchs,	que	
aquí	no	ha	altres	bèsties	de	pensar.	E	ab	mala	cara	 los	manà	que	cavassen	e	haguessen	cura	d'aquell	
ort.]	(f.173v-f.174)	
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Como	 eram	 fortes	 e	 trabalhassem	 muito	 bem,	 seu	 senhor	 (...)	 amava-os	
muito.	Contudo,	aquele	amor	não	era	nada	aproveitado	pelos	cativos,	pois	
ele	 os	 carregava	 ainda	 mais	 com	 ferros	 e	 os	 sobrecarregava	 de	 trabalho,	
nunca	permitindo	que	fossem	à	cidade,	de	modo	que	os	pobres	homens	não	
eram	 vistos	 por	 outros	 cativos	 nem	 por	 mercadores	 que	 porventura	 os	
tivessem	 reconhecido;	 tampouco	 eram	 socorridos	 por	 ninguém,	 e	 assim	
aqueles	 miseráveis,	 tristes	 e	 desventurados,	 levavam	 uma	 vida	 muito	
dura.721	

	

Para	espantar,	ou	pelo	menos	para	aliviar	seus	males,	Curial	e	seu	companheiro	

de	 infortúnio	costumavam	cantar.	Como	possuíam	belas	vozes,	a	harmonia	dos	 sons	

que	 emitiam	 os	 alegrava	 e,	 também,	 chamava	 a	 atenção	 do	 elemento	 feminino	 da	

casa,	representado	pela	esposa	de	Faraig,	de	nome	Fátima,	e	pela	filha	única	do	casal,	

menina	de	15	anos,	chamada	Camar.	Faraig	passava	a	maior	parte	do	seu	tempo	em	

Túnis,	onde	possuía	outra	residência	e	dispunha	de	outras	mulheres.	Fátima,	que	era	

muito	 bela,	 ficava	 esquecida	 na	 residência	 e,	 pouco	 a	 pouco,	 sentiu-se	 atraída	 por	

Galceran,	 que	 se	 tornou	 seu	 amante.	 Camar,	 por	 sua	 vez,	 sentiu-se	 também	atraída	

por	 Curial	 e	 acabou	 perdidamente	 apaixonada	 por	 ele.	 Era	 de	 uma	 beleza	

deslumbrante	 já	 aos	 15	 anos,	 quando	 Curial	 chegou	 à	 propriedade	 de	 Faraig.	 É	 de	

presumir	 que	 nos	 seis	 anos	 seguintes	 sua	 beleza	 tenha	 se	 tornado	 ainda	 mais	

encantadora.	Era	instruída	e	culta,	lia	obras	de	literatura	latina	e	até	mesmo	filósofos	

gregos;	 sobre	 suas	 leituras	 encontrava	 em	 Curial	 um	 interlocutor	 muito	

experimentado,	“que	conhecia	muito	bem	toda	a	obra	de	Virgílio	além	daqueles	outros	

livros,	 lhe	 dizia	 muitas	 coisas	 que	 ela	 não	 sabia	 nem	 entendia”.722	 Camar	 também	

cantava	bem	e	gostava	de	fazê-lo	em	dueto	com	Curial,	ao	qual	ensinou	a	língua	árabe.	

Cada	 vez	 mais	 andavam	 juntos	 os	 dois,	 mas	 o	 amor	 de	 Camar	 por	 Curial	 era,	

diferentemente	 do	 de	 sua	mãe	por	Galceran,	 tão-só	 platônico.723	 Fiel	 à	memória	 da	

																																																													
721	 [E	 com	 fossen	molt	 forts	 de	 les	 persones	 e	 treballassen	molt	 bé,	 lo	 senyor	 lur	 (...)	 amava'ls	molt.	
Emperò,	aquella	amor	no	aprofitava	gens	als	catius,	ans	los	carregava	més	de	ferros,	e	·ls	donava	més	en	
què	treballassen;	nulls	temps	los	lexava	anar	a	la	ciutat,	en	manera	que	los	pobres	hòmens	no	eren	vists	
per	altres	catius	ne	mercaders,	qui	per	ventura	los	hagueren	coneguts,	ni	eren	socorreguts	per	persona	
alguna;	en	manera	que	aquells	mesquins,	trists	e	desaventurats,	passàvan	molt	afanosa	vida.]	(f.174)	
722	 [que	 sabia	molt	 bé	 tot	 lo	 Virgili	 e	 los	 altres	 libres,	 li	 declarava	moltes	 coses	 que	 ella	 no	 sabia	 ne	
entenia]	(f.177v)	
723	 Há	 uma	 passagem	 da	 novela	 que	 parece	 dar	 a	 entender	 que	 as	 relações	 entre	 Curial	 e	 Camar	
ultrapassaram	o	âmbito	do	mero	platonismo,	pois,	logo	após	se	referir	às	explicações	que	Curial	dava	à	
jovem	moura	acerca	das	obras	clássicas	que	ela	 lia	e	não	entendia,	o	autor	acrescenta:	“e	eu	vos	digo	
que,	naquilo	que	ela	podia,	pagava	muito	bem	ao	seu	mestre.”	[e	yo	us	dich	que	de	ço	que	ella	podia	
pagava	bé	 lo	maestre]	 (f.177v).	Esta	última	frase	à	primeira	vista	parece	 insinuar	que	o	pagamento	se	
dava	em	forma	de	favores	sexuais.	Mas	essa	 impressão	é	desmentida	poucas	 linhas	adiante:	“...	como	
João	[Curial]	não	dava	a	atenção	que	Camar	desejava,	essa	infeliz,	inflamada	no	fogo	de	Curial,	que	nela	
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distante	 e,	 segundo	 tudo	 levava	 a	 crer,	 para	 sempre	 perdida	 Guelfa,	 Curial	 não	

percebeu	 as	 insinuações	 amorosas	 da	 jovem	 moura,	 ou	 preferiu	 fingir	 que	 não	 as	

percebia.	 Graças	 aos	 favores	 de	 Fátima	 e	 de	 sua	 filha,	 o	 passadio	 dos	 dois	 cativos	

abrandou	bastante	o	seu	rigor,	sobretudo	no	tocante	à	alimentação,	mas	continuaram	

agrilhoados	e	impedidos	de	sair	do	local.	

	

Quanto	 a	 Faraig,	 o	 esposo	 traído	 por	 Fátima,	 de	 nada	 desconfiava.	 Quando	

vinha	à	propriedade,	ficava	exultante	com	os	progressos	dos	trabalhos	realizados	pelos	

dois	escravos	e	cada	vez	mais	confiava	neles.		

	

Quando	Faraig	chegava,	elas	[Fátima	e	Camar]	se	escondiam	de	tal	maneira	
que	 parecia	 que	 nunca	 falavam	 com	 os	 cativos.	 Faraig	 ia	 vê-los	 e	 eles	 se	
queixavam	 da	 péssima	 comida	 e	 do	 pouco	 cuidado	 que	 tinha	 com	 eles,	 e	
Faraig	 rapidamente	 ordenava	 que	 lhes	 fosse	 dado	 do	 que	 comer,	
censurando-as	 por	 não	 se	 preocuparem	 com	 os	 dois	 cativos.	 A	 mãe	
respondia:	“–	Parece	que	amais	mais	a	eles	do	que	a	nós.	Eu	não	creio	que	
os	 cativos	mouros	 sejam	 tão	 bem	 tratados	 pelos	 cristãos;	 vós	 bem	haveis	
escutado	 o	 desaire	 que	 meu	 primo	 sofreu	 em	 Barcelona.	 Pela	 minha	 fé,	
estes	pagarão	por	isso!”.	
Faraig	 ria,	 dizendo:	 “–	 Que	mal	 estes	merecem?	 Pela	minha	 fé,	 não	 creio	
que	haja	melhores	cativos	no	mundo!	Eles	fazem	bem	o	que	têm	que	fazer,	
e	cada	um	trabalha	por	dois	homens.	Por	 isso,	rogo-vos	que	 lhes	deis	bem	
do	que	comer	e	sejais	um	pouco	comportada	com	eles”.	
E	 rapidamente,	 no	 dia	 seguinte,	 Faraig	 retornava	 para	 Túnis,	 o	 que	 as	
deixava	muito	contentes,	pois	mais	amavam	vê-lo	pelas	costas	do	que	frente	
a	 frente.	 Por	 sua	 vez,	 elas	 logo	 visitavam	 os	 cativos.	 Assim,	 os	 cativos	
estavam	bem,	caso	se	possa	dizer	que	cativos	podem	ter	algum	bem.724	

.		
	
																																																																																																																																																																																			

queimava	como	no	forno	de	vidro,	consumia	incessantemente	e	perdia	o	que	os	cativos	ganhavam,	pois	
ela	não	conseguia	comer	nem	dormir”.	[com	Johan	no	curàs	de	Càmar	d'aquella	cura	que	ella	volguera,	
la	mesquina	de	Càmar,	que	encesa	era	del	foch	de	Curial,	qui	en	ella	com	en	forn	de	vidre	cremava,	se	
consumava	tots	jorns	e	perdia	ço	que	los	catius	cobràvan,	car	ella	no	podia	menjar	ne	dormir]	(f.177v).	
Ademais,	 o	 fato	 de	 somente	 na	 fase	 final	 de	 sua	 vida,	 depois	 de	 sua	 primeira	 tentativa	 de	 suicídio,	
Camar	ter	revelado	a	Curial	que	o	amava	(capítulo	III.51)	e	o	episódio	do	beijo	que	Camar,	pouco	antes	
de	morrer,	conseguiu	obter	de	Curial	como	favor	supremo	pelo	qual	ela	longamente	suspirara	(capítulo	
III.59),	deixam	suficientemente	claro	que	nada	houvera	antes,	de	natureza	propriamente	sexual,	entre	
os	dois.	
724	 [Emperò,	 com	Fàraig	venia,	elles	 se	 cobrien	 tan	 fort,	que	no	mostràvan	que	 jamés	parlàvan	ab	 los	
catius;	emperò	Fàraig	los	anava	a	veure,	e	ells	se	clamàvan	del	mal	menjar	e	de	la	poca	cura	que	havien	
d'ells;	 e	 Fàraig	 tantost	manava	 que	 ·ls	 fos	 donat	 a	menjar,	 reptant-les	 que	 no	 eren	 per	 a	 pensar	 dos	
catius.	La	mare	responia:	—Bé	par	que	més	amats	ells	que	nós.	E	yo	no	crech	que	tan	bé	sien	tractats	los	
catius	moros	per	los	christians;	e	bé	havets	vós	oyt	lo	desayre	que	mon	cosí	passà	en	Barchinona.	E,	a	
bona	fe,	aquests	m'o	pagaran.	Fàraig	reya,	dient:	—¿Quiny	mal	meren	aquests,	que,	en	ma	fe,	no	crech	
millors	catius	hage	al	món?	Ells	fan	bé	ço	que	han	a	fer,	e	cascú	treballa	per	dos	hòmens.	Per	què	yo	us	
prech	los	donets	bé	a	menjar	e	sien	comportats	algun	poch.	E	tantost,	en	l'altre	jorn,	Fàraig	se'n	tornava	
a	Túniç;	de	què	elles	havien	gran	goig,	car	més	amaven	veure-li	les	espatles	que	la	cara.	E	tantost	elles	
visitàvan	los	catius.	E	axí,	los	catius	estàvan	bé,	si	·s	pot	dir	catius	poder	bé	haver]	f.177v)	
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Faraig	 desempenhava,	 pois,	 o	 típico	 papel	 –	 tão	 explorado	 pela	 literatura	 de	

todos	os	 tempos	–	de	marido	enganado	e	 traído.	 E	dessa	 forma	 se	passaram	alguns	

anos.	

	

3.6.	Falsa	notícia	da	morte	de	Curial	e	Galceran	

	

Tinha,	 entretanto,	 chegado	 à	 Europa	 a	 notícia	 da	 perda	 da	 galera	 de	 Curial.	

Apesar	 da	hostilidade	permanente	 entre	muçulmanos	 e	 cristãos,	 sempre	ocorreram,	

ao	 longo	 de	 todo	 o	Medievo,	 algumas	 formas	 de	 relações	 comerciais	 e	 até	mesmo	

diplomáticas	 entre	 a	 Europa	 cristã	 e	 os	 reinos	 mouros	 da	 Berbéria.	 Tais	 relações	

convinham	a	ambas	as	partes,	mesmo	porque	as	trocas	de	prisioneiros	e	as	operações	

de	resgate	de	cativos	eram	altamente	rendosas	para	os	dois	lados.	

	

Mercadores	genoveses	que	viviam	em	entrepostos	situados	no	norte	da	África	

haviam	relatado,	em	cartas	enviadas	a	Gênova,	o	acontecido	com	a	galera	de	Curial;	a	

informação	 que	 transmitiram	 foi	 que	 não	 tinha	 havido	 sobrevivente	 algum,	 já	 que	

todos	os	 navegantes	 tinham	 sido	passados	 a	 fio	 de	 espada.	De	Gênova,	 a	 notícia	 se	

espalhou	e	chegou	aos	ouvidos	de	Guelfa,	que	interrogou	Melchior	de	Pandó	se	sabia	

algo	a	respeito.	

	

Sim,	Melchior	 sabia;	 também	ele,	 que	à	distância	 acompanhava	os	passos	de	

seu	pupilo,	já	se	havia	informado.	Também	até	ele	tinha	chegado,	como	certa,	a	notícia	

da	morte	de	Curial.	Quando	Guelfa	o	interrogou,	assim	respondeu:	

	

–	Pela	minha	 fé,	 senhora,	 tudo	acabou:	vosso	ódio	não	 tem	mais	 razão	de	
ser.	 Se	 Curial	 vos	 causou	 algum	 desgosto,	 os	 mouros	 da	 Berbéria	 já	 se	
vingaram,	e	muito	bem.	Ele	e	todos	os	que	estavam	em	sua	galera	tiveram	
uma	 morte	 triste	 e	 miserável,	 sem	 chance	 de	 se	 defender.	 E	 digo	 mais:	
tiveram	 sorte	 ainda	 pior,	 pois	 seus	 ossos	 não	 receberam	 sepultura,	 pelo	
contrário,	suas	carnes,	comidas	pelos	cães	e	por	bestas	selvagens,	deixaram	
os	ossos	nus,	inteiramente	à	mostra.	Sequer	tiveram	tempo	de	se	confessar.	
Certamente,	senhora,	vossas	maldições	bem	o	perseguiram.	Agora	aqueles	
velhos	falsos	descansarão;	agora	a	Inveja	não	o	seguirá	mais,	e	pelo	menos	
sua	alma	se	verá	livre	daquelas	perseguições.	Ah,	velhos	falsos	e	malvados!	
Finalmente	 repousai.	 Morto	 está	 Curial,	 que	 tanto	 vos	 incomodava	 sem	
nunca	ter	incomodado.	Já	não	precisais	temer	que	retorne.	Agora	veremos	o	
quanto	sua	morte	vos	beneficiará,	o	quanto	vossa	velhice	será	reduzida,	e	o	
quanto	crescerão	os	vossos	bens	com	a	sua	morte.	E	vós,	senhora,	procurai	
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outro	servidor,	porque	aquele,	tão	leal,	nobre	e	virtuoso,	morreu	no	exílio	a	
que	vós	tão	injustamente	o	haveis	condenado.725	

	

É	 de	 notar	 o	 tom	 um	 tanto	 patético	 e	 quase	 increpatório	 dessa	 fala	 de	

Melchior,	que	até	mesmo	pareceu	esquecer	as	fórmulas	de	extremo	respeito	com	que	

invariavelmente	se	dirigia	a	Guelfa.	Digna	de	nota,	igualmente,	a	referência	explícita	à		

Inveja	e	a	pessoal	aos	dois	cavaleiros	que	haviam	causado	todo	o	drama.	A	essa	altura	

dos	 acontecimentos,	Melchior	 afinal	 já	 se	 tinha	 dado	 conta	 de	 que	 eram	Ansaldo	 e	

Ambrósio	os	urdidores	da	imensa	e	 iníqua	trama	que	envolvera	Guelfa	e	a	 induzira	a	

tomar	a	atitude	que	tomou	contra	Curial.726	

	

Guelfa	era	realmente	orgulhosa.	Ouviu	impassível	o	que	Melchior	lhe	dissera	e	

despediu-o	sem	nada	responder	e	sem	manifestar	a	menor	perturbação.	Só	depois	que	

o	fiel	conselheiro	se	afastou,	estando	a	sós	com	a	abadessa,	prorrompeu	em	prantos	e	

manifestou	ruidosamente	o	quanto	lhe	desgostava	a	morte	do	amado	que,	malgrado	

ela	própria,	não	conseguia	esquecer,	e	reconheceu	sua	reponsabilidade	por	tal	morte:	

	

–	Meu	Curial!	Onde	estás?	Aonde	vais,	Curial?	Aparece-me.	Vem	a	mim.	Que	
eu	veja	novamente	o	teu	rosto.	Espera-me,	que	eu	te	seguirei.	Tu	foste	para	
a	morte	por	mim,	eu	separei	a	união	de	 tua	alma	com	teu	corpo,	dei	 tuas	
carnes	 aos	 cães	 e	 leões,	 e	 teus	 ossos	 estão	 sem	 sepultura.	 Ó	 honra	 dos	
cavaleiros	do	mundo!	Aonde	vais?	Mostra-me	o	caminho.	Diz-me:	por	onde	
te	seguirei?	Onde	estás,	alma	minha,	vida	minha?	Em	quais	lugares	habitas	e	
quais	palácios	são	dignos	de	ti?	Ó	Guelfa,	soberba	e	cruel!	Como	arrancaste	
a	 luz	dos	teus	olhos?	Por	que	não	os	extirpas	de	modo	que	nenhum	outro	
homem	 seja	 visto	 por	 mim?	 Ó	 Édipo,	 rogo-te	 que	 me	 emprestes	 teus	

																																																													
725	[–	A	la	fe,	senyora,	ja	havets	acabat,	e	lo	vostre	avorriment	no	ha	loch;	e	si	Curial	vos	féu	algun	enuig,	
los	moros	de	Barberia	vos	han	venjada	d'ell	molt	bé.	Ell	e	tots	quants	eren	en	la	sua	galera	són	estats	
morts	míserament	e	trista	e	sens	defensió	alguna;	e	de	tant	han	haüda	pijor	sort,	que	los	seus	ossos	no	
han	obtenguda	sepultura,	ans	les	lurs	carns,	menjades	de	cans	e	bèsties	feres,	han	lexats	los	ossos	nuus	
e	descuberts.	No	han	haüt	temps	de	confessar.	Certes,	senyora,	bé	l'an	seguit	vostres	malediccions.	Ara	
reposaran	aquells	 vells	 falsos,	 ara	 la	 Enveja	no	 ·l	 seguirà	pus,	 e	 almenys	 l'ànima	 serà	quita	d'aquelles	
persecucions.	 A,	 vells	 falsos	 e	malvats!	 Reposats	 d'uymés.	Mort	 és	 Curial,	 qui	 sens	 fer-vos	 enuig	 vos	
enujava.	Ja	no	us	cal	tembre	que	torn.	Ara	veurem	quant	vos	millorarets	de	la	sua	mort,	e	quants	anys	
vos	seran	tolts	de	la	vellesa,	e	en	quanta	summa	crexeran	vostres	béns	per	aquesta	mort.	E	vós,	senyora,	
cercats	altre	servidor,	que	aquell	tan	leal,	tan	noble	e	tan	virtuós,	mort	és	en	l'exili,	al	qual	a	gran	tort	lo	
havíets	dampnat.]	(f.174v)	
726	 Recorde-se	 que	 não	 muito	 tempo	 antes,	 quando	 Curial	 estava	 em	Montferrat	 sem	 compreender	
porque	 Guelfa	 o	 rejeitava	 e	 não	 o	 queria	 receber,	 Melchior	 e	 a	 abadessa	 ainda	 ignoravam	 a	
malevolência	 dos	 dois	 cavaleiros	 invejosos	 em	 relação	 a	 Curial	 e	 chegaram	 a	 pensar	 em	 pedir	 a	
intervenção	deles	 junto	 a	Guelfa,	 para	que	Curial	 pudesse	 voltar	 ao	 serviço	dela	 (cfr.	 capítulo	 II.141).	
Quanto	a	Guelfa,	ao	que	parece	só	anos	mais	tarde	terá	os	olhos	abertos	para	a	maldade	intrínseca	dos	
dois;	 somente	 em	 consequência	 do	 sonho	 que	 será	 contado	 no	 capítulo	 III.94,	 finalmente	 ela	 se	
convencerá	de	que	tinha	sido	manipulada	e	instrumentalizada	por	Ansaldo	e	Ambrósio.	
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treinados	e	corajosos	dedos!	Ai	de	mim!	Como	viverei	sem	Curial?	Oh,	falsa	
e	cruel!	Eu	fulminei	aquele	a	quem	os	cavaleiros	não	conseguiam	matar;	eu	
venci	o	vencedor	de	todos,	dei	exílio	ao	melhor	e	mais	virtuoso	cavaleiro	do	
mundo.727	

	

Depois	 disso,	 passou	muitos	 dias	 em	 intensa	 crise	 nervosa,	 inconsolável	 pela	

morte	de	Curial.	Afinal,	recompôs-se,	chamou	novamente	Melchior	e	lhe	ordenou	que	

enviasse	 a	 Trípoli,	 onde	 a	 galera	 de	 Curial	 fora	 dada	 como	 perdida,	 alguns	 homens	

discretos	e	sábios	para	averiguarem	 in	 loco	 se	havia	algum	sobrevivente	da	tragédia;	

na	hipótese	de	ser	confirmada	a	morte	de	Curial,	que	procurassem	localizar	seus	ossos	

e	os	conduzissem	até	ela,	em	Montferrat,	a	fim	de	que	“pudessem	receber	a	sepultura	

que	seu	valor	havia	conquistado”.728		

	

Essa	expedição	retornou	com	a	 informação	de	que	dois	passageiros	da	galera	

haviam	 sobrevivido	 ao	 massacre	 e	 tinham	 sido	 vendidos	 como	 escravos	 a	 um	

mercador	 estrangeiro,	 mas	 provavelmente	 tinham	 morrido	 também,	 porque	 já	

estavam	 quase	 mortos	 quando	 foram	 retirados	 da	 galera.	 A	 descrição	 física	 de	 um	

deles	 parecia	 coincidir	 com	 a	 de	 Curial.	 Os	 emissários	 conseguiram	 adquirir	 de	 um	

mouro,	por	preço	muito	elevado,	um	gibão	e	um	anel	timbrado	de	ouro,	com	um	leão	

heráldico,	 que	 teriam	 pertencido	 a	 esse	 sobrevivente.	 Procuraram	 depois	 com	

empenho,	 em	 toda	 a	 região,	 os	 mercadores	 de	 escravos	 que	 ali	 exerciam	 seu	

comércio,	na	esperança	de	 conseguir	alguma	 informação	 sobre	o	paradeiro	dos	dois	

sobreviventes,	mas	 nada	 obtiveram.	 Pesquisaram	 também	 acuradamente	 em	 outras	

cidades	 muçulmanas	 no	 norte	 de	 África,	 inclusive	 em	 Túnis,	 sempre	 em	 vão.	

Desistiram,	então,	e	retornaram	a	Montferrat,	onde	tanto	o	gibão	como	o	anel	foram	

identificados	como	realmente	tendo	pertencido	a	Curial.	

	

																																																													
727	[–Curial	meu!	¿On	est?	¿On	vas,	Curial?	Apareix-me.	Vine	a	mi.	Vege	yo	la	tua	cara.	Spera'm,	que	

yo	·t	seguiré.	Tu	est	vengut	a	la	mort	per	mi;	yo	he	partida	la	companyia	de	la	ànima	e	del	cors;	yo	he	
donadas	 les	 tues	 carns	 a	 cans	 e	 a	 leons,	 e	 los	 teus	 ossos	 estan	 sens	 sepultura.	 O,	 honor	 de	 tots	 los	
cavallers	del	món!	¿On	ne	vas?	Mostra'm	lo	camí.	Digues-me:	¿per	on	te	seguiré?	¿On	est,	ànima	mia,	
vida	mia?	¿En	quals	lochs	habites	e	quals	palaus	són	dignes	a	tu?	O,	Güelfa	bròfega	e	cruel!	¿E	com	te	
tolguist	la	lum	dels	teus	ulls?	¿E	per	què	no	·ls	me	arranque	en	manera	que	altre	home	no	sie	vist	per	
mi?	O,	 Edipo!	 Prech-te	 que	 ·m	 prests	 los	 teus	 dits	 amaestrats	 e	 ardits!	 Ay	 de	mi!	 ¿E	 com	 viuré	 sens	
Curial?	O,	falsa	e	cruel!	Yo	he	mort	aquell	que	los	cavallers	no	podien	matar;	yo	he	vençut	lo	vencedor	
de	tots,	donant	a	exili	lo	pus	virtuós	e	millor	cavaller	del	món.]	(f.175)	
728	[poguessen	obtenir	aquella	sepultura	que	la	sua	valor	havia	merescut.]	(f.175v)	
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Não	satisfeita	com	o	resultado	da	primeira	 investigação,	Guelfa	ordenou	nova	

expedição,	 indo	 os	 mesmos	 emissários	 com	 instruções	 para	 procurarem	 os	

sobreviventes	com	muito	mais	empenho	e	minúcia	do	que	antes,	numa	área	bem	mais	

extensa	 do	 que	 anteriormente	 haviam	 investigado.	 Se	 encontrassem	 os	 dois,	 que	

comprassem	por	qualquer	preço	sua	liberdade,	mas	que	não	levassem	Curial	de	volta	

para	Montferrat...	Até	lá	ia	o	orgulho	de	Guelfa,	que	apesar	de	tudo	não	queria	cantar	

a	palinódia!	

	

Nessa	 segunda	 viagem,	 vasculharam	 conscienciosamente	 os	 arredores	 de	

Túnis,	 para	 interrogar	 escravos	 cristãos	 que	 pudessem	 eventualemente	 dar	 alguma	

informação,	mas	nada	lograram	obter.	

	

E	assim	se	passou	um	bom	tempo	sem	que	os	cativos	tivessem	consolo	nem	
os	 investigadores	se	alegrassem	com	o	que	desejavam	encontrar.	Por	 isso,	
retornaram	a	Montferrat,	e	disseram	que	os	prisioneiros	não	podiam	estar	
vivos,	pois	eles,	 com	a	maior	diligência	do	mundo,	haviam	procurado,	não	
somente	em	Túnis,	mas	também	em	muitas	outras	cidades	e	vilas,	sem	que	
nunca	pudessem	encontrar	sinal	algum,	e	que,	por	 isso,	entendiam	que	os	
prisioneiros	deveriam	estar	mortos.729	

	

	É	 possível	 que	 tenham	 passado	 muito	 próximo	 de	 onde	 estavam	 Curial	 e	

Galceran,	mas	mesmo	que	os	vissem,	não	os	 teriam	 reconhecido	 “tanto	que	haviam	

mudado	e	se	transformado,	nem	Curial	se	teria	dado	a	conhecer,	já	que	não	tinha	mais	

vontade	de	sair	do	cativeiro,	pelo	contrário,	desejava	morrer”.730	

	

	

3.7.	Paixão	e	suicídio	de	Camar,	a	moura	que	amava	Curial	

	

A	situação	dos	dois	cativos	chega,	assim,	a	um	estágio	de	quase	normalidade.	A	

vida	deles	entra	numa	rotina.	Muito	trabalho,	nenhuma	 liberdade,	grilhões	mantidos	

permamentemente;	mas,	como	eram	jovens	e	robustos,	o	trabalho	não	os	assustava.	

																																																													
729	 [E	 axí	 passava	 lo	 temps,	 sens	 los	 catius	 haver	 consolació	 e	 los	 cercadors	 alegrar-se	 de	 ço	 que	
desijàvan	trobar;	e	axí	tornaren	en	Monferrat,	dients	que	no	podia	ésser	que	vius	fossen,	car	ells	ab	la	
major	diligència	del	món	havien	cercat,	no	solament	Túniç,	ans	moltes	altres	ciutats	e	viles,	e	que	nulls	
temps	ensenya	alguna	n'avien	poguda	haver,	ans,	certament,	entenien	que	eren	morts.]	(f.176v)	
730	[tant	eren	ja	cambiats	e	mudats–,	ne	Curial	se	fóra	donat	a	conéxer	a	ells,	ne	havia	desig	de	exir	de	
catiu,	ans	allí	volia	morir.]	(f.176)	
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Ao	mesmo	tempo,	melhoria	relativa	na	alimentação	durante	as	prolongadas	ausências	

do	dono	da	casa.	Galceran	torna-se	amante	da	adúltera	Fátima	e	Curial	sempre	amado	

platonicamente	por	Camar.	Quanto	a	Faraig,	o	marido	traído,	ciumento	e	desconfiado	

de	todos,	a	ponto	de	manter	escondidas	a	mulher	e	a	filha,	somente	dos	dois	escravos	

cristãos	nada	desconfiava.	

	

Essa	 situação	 de	 estabilidade	 foi	 abalada,	 depois	 de	 algum	 tempo,	 pelo	

interesse	que	o	sultão	de	Túnis	demonstrou	na	jovem	filha	de	Faraig.	Até	seus	ouvidos	

haviam	 chegado	 rumores	 da	 beleza	 excepcional	 da	 jovem,	 e	 ordenou	 ao	 pai	 que	 a	

levasse	a	seu	palácio.	Tanto	Faraig	quanto	Fátima	ficaram	exultantes,	pois	mesmo	num	

sistema	poligâmico	a	condição	de	sogros	do	sultão	era	invejável	e	garantia	vantagens	

muito	 acentuadas	 para	 a	 família.	 A	 resistência,	 entretanto,	 veio	 de	 onde	 ninguém	

esperava:	de	Camar!	

	

Não	podia	ela,	obviamente,	declarar	que	estava	apaixonada	pelo	escravo,	mas	

respondeu	à	mãe	que	por	nada	no	mundo	aceitaria	de	ser	mulher	do	rei,	“não	porque	

ele	já	tem	mil	mulheres,	pois	mesmo	que	estivesse	segura	de	que	só	a	mim	ele	tivesse,	

eu	não	 concordaria	 em	 ser	 sua”.731	 E	 acrescentou:	 “Ele	 pode	me	 condenar	 à	morte,	

mas	 eu	 nunca	 consentirei	 em	 tal	 matrimônio,	 porque	 fiz	 voto	 de	 virgindade	 e	 a	

guardarei	com	todas	as	minhas	 forças,	e	quem	quiser	 tirá-la,	 junto	com	ela	ou	antes	

me	tirará	a	vida.”732		

	

Não	deixa	de	ser	surpreendente	o	motivo	alegado	por	Camar	para	sua	recusa,	

já	 que	 entre	maometanos	 não	 havia	 o	 costume	 da	 virgindade	 consagrada,	 como	no	

Ocidente.733	Ao	pai,	Camar	foi	ainda	mais	explícita	e	veemente:		

																																																													
731	[no	ara	que	té	mil	mullers,	mas,	com	fos	segura	que	a	mi	sola	tengués,	yo	no	m'acordaria	a	ésser	sua]	
(f.178)	
732	[la	mort	me	pot	donar,	mas	yo	nulls	temps	en	tal	matrimoni	consentiré,	car	yo	he	votada	virginitat	e	
aquella	guardaré	per	tot	mon	poder;	e	qui	toldre	la'm	voldrà,	ensems	ab	aquella,	o	abans,	me	toldrà	la	
vida.]	(f.178)	
733	Trata-se	de	um	tipo	caso	de	anatopismo,	erro	em	que	podem	incidir	–	e	com	frequência	incidem	–	
historiadores	e	literatos;	análogo	ao	anacronismo,	dele	se	diferencia	por	não	se	referir	a	tempo,	mas	a	
lugar.	O	anatopismo	é	uma	projeção	errada	feita	no	espaço	físico	e	não	no	espaço	temporal;	não	é	um	
erro	 cronológico,	 mas	 topológico.	 Na	 Europa	 cristã,	 eram	 comuns	 os	 conventos	 femininos	 nos	 quais	
mulheres	consagravam	a	Deus	sua	perpétua	virgindade;	nas	tradições	culturais	do	Ocidente	cristão,	isso	
era	costume	já	bem	assentado,	mas	de	todo	inexistia	no	mundo	maometano.	O	autor	de	Curial	e	Guelfa,	



410	
	

	

–	Senhor,	eu	não	negarei	de	forma	alguma	que	deva	cumprir	a	vossa	ordem.	
Enquanto	for	viva,	o	que	será	por	pouco	tempo,	assim	o	 farei	em	todas	as	
coisas	a	mim	possíveis.	Contudo,	sabei	que	eu	ofereci	a	minha	virgindade	a	
Deus,	 e	 não	 a	 tirarei	 por	 nada	 desse	 mundo.	 Assim,	 rogo-vos	 que	 me	
procureis	a	morte	antes	do	que	um	marido,	pois	marido	eu	tenho,	conforme	
vos	 disse,	 e	 não	 terei	 outro,	 caso	 agrade	 a	 Deus,	 e	 por	 isso	 eu	 vos	
agradecerei	muito.	Caso	contrário,	estai	seguros	de	que,	se	nisso	quiserdes	
insistir,	estas	duas	mãos	me	arrancarão	do	vosso	poder	e	do	poder	do	rei.	
Desejais	 que	 eu	 me	 pinte?	 Eu	 me	 pintarei	 com	 a	 pintura	 que	 a	 Deus	
agrada.734	

	

E	 com	as	unhas,	 ”arranhou	o	próprio	 rosto,	que	 logo	se	encheu	de	sangue,	e	

começou	 a	 chorar	 mui	 dolorosamente,	 o	 que	 deixou	 o	 pai	 e	 a	 mãe	 muito	

transtornados”.735	 Pelos	 costumes	 vigentes	 no	 Islã,	 a	 atitude	 da	 jovem	 Camar	 era	

disparatada.	 E	 era,	 ademais,	 extremamente	 perigosa	 para	 ela	mesma	 e	 para	 toda	 a	

família.	Contrariamente	aos	 reis	da	França	e	de	Aragão,	que,	em	Curial	e	Guelfa	 são	

idealizados	 e	 quase	 arquetipicamente	 apresentados	 como	 cheios	 de	 nobreza	 e	 de	

espírito	 elevado,	 o	 sultão	 é	 representado	 de	modo	 bem	 diverso,	 como	 prepotente,	

tirânico	e	cruel:	

	
Particularmente	o	pai	ficou	absorto	em	profundos	pensamentos,	pois	ficou	a	
imaginar	 qual	 seria	 a	 reação	 do	 rei	 e,	 caso	 lhe	 contestasse,	 sua	 resposta	
seria	muito	desagradável,	e,	por	isso,	o	rei	se	enfureceria	e	mandaria	matá-
lo,	ou	o	arrasaria,	pois	era	um	homem	muito	 luxurioso	e,	quando	sabia	da	
existência	 de	 alguma	 bela	 donzela,	 imediatamente	 a	 desejava	 e	 era	
necessário	 que	 seu	 pai	 rapidamente	 a	 desse,	 caso	 contrário	 a	 discórdia,	 o	
ódio	e	o	rancor	entrariam	em	campo	e	sem	a	morte	nada	se	perdoaria.736	

																																																																																																																																																																																			
entretanto,	ao	 imaginar	o	contexto	maometano,	 insensivelmente	projetou	para	ele	algo	que	somente	
existia	em	outro	espaço	 físico.	Ver,	 a	 respeito:	 SANTOS,	A.	A.	dos.	 “Anacronismo	e	anatopismo:	erros	
similares”.	Revista	da	Academia	Piracicabana	de	Letras,	v.	14,	p.	19-24,	2017.		
734	[–	Senyor,	yo	no	negaré	en	alguna	manera	que	no	dege	fer	vostre	manament;	e	mentre	seré	viva,	que	
serà	poch	temps,	axí	ho	faré	en	totes	les	coses	a	mi	possibles.	Emperò,	pensats	que	yo	he	oferta	la	mia	
virginitat	a	Déu,	e	no	la	y	toldré	per	cosa	del	món.	E	axí	us	prech	que	·m	procurets	abans	 la	mort	que	
marit,	 car	marit	 tench,	 segons	 vos	e	dit,	 e	no	n'hauré	altre,	 si	 a	Déus	plau;	 e	 açò	us	 tendré	en	molta	
gràcia.	E	si	no,	siats	segur	que,	si	en	açò	més	avant	voldrets	treballar,	aquestes	dues	mans	me	trauran	de	
poder	vostre	e	del	rey.	¿E	volets	que	·m	pinte?	Yo	·m	pintaré	de	la	pintura	que	Déus	se	alta.]	(f.179)	
735	[arrapà's	la	cara,	la	qual	en	un	punt	fonch	plena	de	sanch,	e	començà	a	fer	plant	molt	dolorós;	de	què	
son	pare	e	sa	mare	foren	molt	torbats]	(f.179)	
736	[E	senyaladament	lo	pare	fonch	posat	en	gran	pensament,	car	pensà	que	no	porie	respondre	al	rey,	e,	
cas	que	 li	 respongués,	 la	 resposta	 serie	molt	desplasent,	e	per	aquesta	 rahó	 lo	 rey	 se	enfelloniria	e	 ·l	
faria	matar,	o	almenys	lo	destruyria,	car	era	home	molt	luxuriós	e,	com	sabia	alguna	donzella	que	bella	
fos,	tantost	la	volie,	e	era	mester	que	son	pare	tantost	la	y	donàs,	sinó	la	brega,	lo	oy	e	la	rancor	eren	en	
lo	camp,	e	sens	mort	no	perdonava.]	(f.179)	O	mesmo	temor	é	manifestado	pela	mãe,	que	assim	fala	a	
Camar:	“–	Ai,	filha	minha!	Tu	não	temes	o	furor	e	a	crueldade	do	rei,	o	qual,	quando	deseja	uma	coisa,	
não	escuta	a	razão	nem	pede	conselho,	pelo	contrário,	faz	lei	sua	péssima	vontade,	não	teme	superior	
algum	 nem	 repreensão	 dos	 seus,	 ordena,	 e	 convém	 que	 se	 faça	 o	 que	 ele	 deseja,	 e	mata	 aqueles	 a	
quem,	talvez	contra	a	razão,	tem	aversão,	e	não	há	quem	ouse	questioná-lo?”.	[Ay,	filla	mia!	¿E	no	tems	
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Estende-se	 longamente,	 pelos	 capítulos	 III.44	 a	 III.66,	 o	 drama	 da	 desditosa	

Camar,	 na	 sua	 resistência	 à	 realização	 de	 um	 casamento	 que	 não	 queria	 aceitar.	

Nesses	 capítulos	 são	 descritas	 as	 duas	 tentativas	 de	 suicídio	 da	 jovem,	 inicialmente	

com	um	punhal	que	cravou	no	peito	e	produziu	um	corte	profundo	no	seio,	mas	não	

chegou	a	ser	mortal;	e,	no	fim,	quando	realmente	se	matou,	por	ter-se	lançado	de	uma	

janela	alta	e	fraturado	o	crânio	na	queda.	Longas	digressões	filosóficas	e	éticas,	sobre	o	

suicídio,	 sobre	 a	 liberdade	 de	 casamento,	 sobre	 a	 necessidade	 do	 consentimento	

mútuo	para	a	validade	do	casamento,737	também	são	encontradas	nesses	capítulos.	Do	

ponto	de	vista	dramático	é,	 sem	dúvida,	a	parte	mais	viva	da	novela,	 com	um	apelo	

emocional	 tão	 intenso	 que	 ao	 leitor	 moderno	 faz	 lembrar,	 extemporaneamente	 e	

avant	 la	 lettre,	 a	 literatura	 romântica	 do	 século	 XIX.	 Não	 cabe	 aqui	 analisá-los	 nos	

pormenores,	porque	neles	não	parece	presente	a	 inveja	–	 foco	principal	da	presente	

análise.	

	

Antes	 de	 se	 matar,	 Camar	 revelou	 a	 Curial	 seu	 amor	 e	 o	 beijou	

apaixonadamente.	É	esse	o	único	ato	físico	amoroso	entre	os	dois,	relatado	em	toda	a	

novela.	Camar	revelou	também	o	local	onde	estava	enterrado	o	tesouro	de	sua	família.	

Como	o	 sultão,	 num	 assomo	de	 cólera,	mandara	 cortar	 a	 cabeça	 de	 seu	 pai,	 Camar	

decidiu	 imitir	Curial	na	posse	da	 imensa	riqueza	acumulada	desde	a	geração	de	seus	

avós,	 para	 que	 fugisse	 com	 ela	 para	 terras	 cristãs,	 se	 possível	 fosse,	 ou,	 caso	 ela	 já	

estivesse	 morta,	 que	 fosse	 sozinho	 e	 levasse	 consigo	 aquele	 ouro	 e,	 também,	 seus	

ossos.	

	

																																																																																																																																																																																			
la	furor	e	crueltat	del	rey,	lo	qual,	com	vol	una	cosa,	no	escolta	rahó	ne	demana	consell,	ans,	faent	ley	de	
la	voluntat	pèssima,	no	tement	superior	ne	reprensió	dels	seus,	mana,	e	cové	que	·s	faça	ço	que	vol,	e	
mata	aquells	qui,	per	ventura	contra	rahó,	ha	en	oy,	e	no	és	qui	lo	y	gose	demanar?]	(f.183)	
737	 Aqui,	 há	mais	 um	 caso	 típico	 de	 anatopismo.	Na	 Europa	 cristã,	 já	 de	 longa	 data	 se	 admitia	 como	
indispensável,	para	a	validade	do	casamento,	o	livre	consentimento	de	ambas	as	partes,	mas	esse	não	
era	o	costume	nas	sociedades	regidas	pelo	Islã.	Nelas,	o	papel	da	mulher	era	puramente	passivo;	quem	
decidia	 o	 casamento	 era	 seu	 pai,	 em	 combinação	 direta	 com	 o	 noivo.	 Ver,	 a	 esse	 respeito,	 COSTA,	
Ricardo	da;	SANTOS,	A.	A.	dos.	“A	imagem	da	mulher	medieval	em	O	Sonho	(1399)	e	Curial	e	Guelfa	(c.	
1460)”.	eHumanista/IVITRA,	v.	5,	p.	424-442,	2014.		
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O	 tesouro	 do	 falecido	 Faraig	 era,	 realmente,	 de	 valor	 incalculável;738	

transportado	pouco	a	pouco	por	Curial	e	seu	companheiro	Galceran	para	a	casa	de	um	

honesto	mercador	 catalão	 que	 residia	 em	 Túnis,	 ali	 ficou	 bem	 guardado	 e	 em	 total	

segurança.739		

	

Quando	 se	 tornou	 impossível	 continuar	 resistindo	 ao	 assédio	 que	 lhe	 fazia	 o	

sultão,	no	momento	mesmo	de	ser	 levada	à	 força	para	seu	palácio,	Camar	 lançou-se	

do	alto	de	uma	janela,	declarando-se	cristã	e	chamando	em	alto	brado	por	João,	nome	

pelo	qual	 se	 fazia	 chamar	Curial:	 “João,	 prepara	 teus	braços	para	mim	e	 faz	 deles	o	

leito	no	qual	eu	morra.	Recebe-me,	Senhor,	que	a	ti	vou:	sou	cristã	e	me	chamo	Joana!	

Recomenda	 ao	 teu	 Deus	 a	 minha	 alma,	 e	 que	 meu	 corpo	 na	 tua	 terra	 tenha	

sepultura”.740	Foi	assim	que	morreu	a	 infeliz	Camar,	personagem	que,	 insista-se,	não	

faria	má	figura	na	literatura	romântica	da	primeira	metade	do	século	XIX.	

	

O	 suicídio	 voluntário,	 visto	 como	 um	 ato	 de	 covardia	 por	 grandes	 filósofos	

como	 Sócrates,	 Platão	 e	 Aristóteles,	 foi	 admitido	 como	 lícito	 por	 algumas	 escolas	

filosóficas	pagãs	 (como	a	dos	estoicos	e,	por	 razões	bem	diversas,	 a	dos	epicuristas;	

aqueles	a	consideravam	um	ato	nobre	e	virtuoso	para	 libertar	o	espírito	das	amarras	

materiais	do	corpo,	enquanto	estes	viam	no	suicídio	uma	forma	cômoda	de	fugir	aos	

sofrimentos	 e	 misérias	 da	 vida)	 e,	 bem	 mais	 tarde,	 voltou	 a	 ser	 valorizado	 pelos	

humanistas	que,	no	tempo	em	que	se	escrevia	Curial	e	Guelfa,	readotavam	princípios	
																																																													

738	“Era	a	casa	daquele	Faraig	a	mais	rica	de	toda	a	Líbia,	e	talvez	da	África,	pois	todos	os	avôs	de	Faraig	e	
seu	pai	 foram	 tesoureiros	de	muitos	 reis,	e	por	 isso	conseguiram	 juntar	enormes	 tesouros,	 tanto	que	
seu	monetário	era	 inumerável.	Ademais,	 todos	eles	 foram	muito	cobiçosos	e	avaros	ao	extremo,	e	de	
um	 coração	 tão	 mesquinho	 que	 um	 centavo	 que	 gastassem	 lhes	 doía	 o	 coração.	 Por	 isso,	 nunca	
cessavam	de	negociar	e	ganhar,	e	a	cobiça	e	a	avareza	cresciam	incessantemente.”	[Era	la	casa	d'aquell	
Fàraig	 la	 pus	 rica	 de	 tota	 Líbia,	 e	 per	 ventura	 d'África,	 car	 tots	 los	 avis	 de	 Fàraig	 e	 son	 pare	 foren	
thesorers	de	molts	reys,	e	ajustaren	molt	grans	thesors,	en	tant	que	la	sua	moneda	era	innumerable.	E	
foren	 tots	molt	 cobejosos	e	avars	en	estrem,	e	de	 tan	pobre	cor,	que	una	malla	que	despenessen	 los	
dolia,	e	lo	mercadejar	e	guanyar	nulls	temps	cessava,	e	la	cobdícia	e	avarícia	crexían	tots	temps.]	(f.188)	
739	 Não	 deve	 causar	 estranheza	 que	 um	mercador	 cristão	 residisse	 em	 Túnis	 e	 ali	 desenvolvesse	 seu	
comércio.	 Apesar	 da	 permanente	 oposição	 religiosa	 e	 política	 entre	 seus	 povos,	 e	 sem	 embargo	 da	
manutenção	da	mentalidade	cruzadística	de	um	lado,	e	 jihadística	de	outro,	eram	frequentes,	desde	o	
século	 XII,	 os	 contatos	 comerciais	 pacíficos,	 que	 interessavam	 a	 ambas	 as	 partes,	 e	 foram	 firmados,	
entre	 estados	 ou	 cidades	 cristãs	 e	 muçulmanas	 numerosos	 tratados	 “de	 amizade	 e	 comércio”	 (cfr.	
DUFOURCQ,	 Charles-Emmanuel.	 La	 vie	 quotidienne	 dans	 les	 ports	 méditerranéens	 au	 Moyen	 Age	 –	
Provence-Languedoc-Catalogne.	Paris:	Hachette,	1975,	p.	105-108).	
740	[Johan,	aparella	a	mi	los	teus	braços	e	d'aquells	fes	lit	en	lo	qual	muyra.	Reeb-me,	Senyor,	que	a	tu	
vaig:	christiana	són	e	he	nom	Johana!	Recomana	al	Déu	teu	la	mia	ànima,	e	lo	cors	en	la	tua	terra	hage	
sepultura.]	(f.192)	
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do	antigo	estocismo.	Os	moralistas	católicos	sempre	o	condenaram	severamente	e	a	

disciplina	 da	 Igreja	 privava	 de	 sepultura	 eclesiástica	 as	 pessoas	 que,	 à	 maneira	 de	

Judas	Iscariotes,	colocavam	fim	a	seus	dias.		

	

A	 moral	 cristã,	 porém,	 admite	 a	 possibilidade	 de	 algumas	 circunstâncias	

muitíssimo	 especiais	 e	 de	 extrema	 gravidade	 em	 que	 uma	 pessoa	 pode	 praticar	

licitamente	algum	ato	que	indiretamente	lhe	cause	a	morte,	que	não	é	procurada	nem	

como	meio	nem	como	fim	em	si	mesma.	É	o	que	os	moralistas	chamam	de	“voluntário	

indireto”,	quando	a	pessoa	não	procura	nem	quer	diretamente	matar-se,	mas	procura	

e	quer	um	grande	bem	que,	 indiretamente,	pode	acarretar	per	accidens	a	morte.	É	o	

caso	de	quem,	para	escapar	de	um	incêndio,	ou	a	fim	de	evitar	um	estupro,	se	lança	de	

uma	 altura	 elevada	 e	 por	 isso	 morre;	 não	 saltou	 para	 matar-se,	 mas	 para	 tentar	

escapar	 à	morte	 certa	 e	 cruel	 no	 incêndio	 ou	 para	 fugir	 a	 um	mal	 iminente	 que	 de	

outra	 forma	não	poderia	 ser	evitado.	Também	é	o	caso	do	militar	que,	no	combate,	

protege	com	seu	próprio	corpo	o	do	seu	rei	ou	do	seu	general,	porque	sabe	que,	para	

o	bem	da	pátria,	é	mais	importante	a	vida	do	superior	do	que	a	sua	própria;	ou	o	do	

marinheiro	que	ateia	fogo	na	própria	embarcação,	para	que	ela	não	caia	em	poder	dos	

inimigos.		

	

A	 casuística	 dos	 moralistas	 também	 considera	 o	 exemplo	 de	 um	 voluntário	

heroico	que,	no	contexto	dramático	de	uma	epidemia,	se	dispõe	a	tratar	de	doentes	

gravemente	 contagiosos,	 sabendo	 que	 por	 certo	 se	 contaminará	 e	 morrerá	 em	

consequência	 disso.	 Historicamente,	 registram-se	 exemplos	 concretos	 de	 casos	

estudados	no	plano	teórico	pelos	moralistas.	Lembre-se,	a	propósito,	o	ocorrido	com	

São	 Maximiliano	 Kolbe,	 sacerdote	 polonês	 que	 em	 agosto	 de	 1941,	 no	 campo	 de	

concentração	de	Auschwitz,	 ofereceu-se	 com	heroísmo	de	mártir	 para	 substituir	 um	

dos	 dez	 condenados	 a	morrerem	 de	 inanição,	 num	 subterrâneo,	 sem	 luz,	 sem	 água	

nem	comida;	como	sacerdote,	ele	quis	acompanhar	na	sua	lenta	agonia	os	outros	nove	

que,	sem	ele,	morreriam	no	desespero	e	privados	de	assistência	religiosa;	foi	elogiado	

por	seu	gesto	e	canonizado	como	mártir	pela	Igreja	Católica.741	

																																																													
741	Cfr.	RICCIARDI,	A.	Beato	Massimiliano	Maria	Kolbe.	Roma:	Postulazione	Generale	dell´Ordine	dei	Frati	
Minori	Conventuali,	1971,	p.	355-405.	
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No	 Antigo	 Testamento,	 temos	 o	 exemplo	 clássico	 de	 Sansão,	 que	 destruiu	 o	

poder	 dos	 filisteus	 derrubando	 sobre	 três	mil	 deles	 –	 e	 sobre	 si	mesmo	 –	 o	 edifício	

dentro	do	qual	se	abrigavam	(Jz	16,22-31);	e	temos	o	exemplo	de	Eleazar	Abaran,	que	

no	combate	de	Betzacaria,	narrado	no	Primeiro	Livro	dos	Macabeus,	matou	por	baixo	

um	 enorme	 elefante	 inimigo	 sobre	 o	 qual	 supunha	 estar	 o	 rei	 Antíoco	 Êupator,	 e	

pereceu	esmagado	 sob	o	peso	do	paquiderme;	 com	 isso,	 “sacrificou	a	 sua	 vida	para	

livrar	o	seu	povo,	e	adquirir	um	nome	imortal”	(1Mc	6,44).	Foi,	ainda,	muito	discutido	

o	 caso	 da	 mártir	 Santa	 Apolônia	 de	 Alexandria,	 que	 durante	 a	 perseguição	 do	

imperador	Décio,	no	ano	249	d.C.,	depois	de	ter	todos	os	seus	dentes	quebrados	por	

pagãos	 enfurecidos	 contra	 os	 cristãos,	 foi	 levada	 diante	 de	 uma	 grande	 fogueira	 e	

ameaçada	de	ser	nela	jogada	se	não	proferisse	blasfêmias;	antes	que	os	agressores	a	

lançassem	 ao	 fogo,	 ela	 mesma	 tomou	 a	 iniciativa	 de	 saltar	 nas	 chamas,	 numa	

afirmação	decidida	de	que	aceitava	a	morte	voluntariamente,	antes	que	afastar-se	de	

Deus	pelo	pecado.	Não	se	tratava,	pois,	de	um	suicídio	propriamente	dito	ou	de	uma	

covarde	 fuga	 da	 vida,	 mas	 de	 um	 holocausto	 voluntário,	 ato	 de	 supremo	 heroísmo	

caracterizado	como	martírio	e	reconhecido	oficialmente	como	tal	pela	Igreja.742	

	

Santo	Agostinho,	no	De	civitate	Dei,	referiu-se	genericamente	a	algumas	santas	

mulheres	 cultuadas	 como	mártires	 pela	 Igreja,	 as	 quais,	 em	 tempos	 de	 perseguição	

violenta	aos	cristãos,	preferiram	lançar-se	nas	águas	e	dessa	forma	perecer,	para	não	

caírem	nas	mãos	de	violadores	da	sua	castidade.	Se	assim	procederam,	pondera,	não	

foi	por	censurável	precipitação	ou	por	movimento	instintivo,	mas	porque	obedeceram	

a	uma	especial	moção	do	Espírito	Santo	para	agirem	dessa	forma,	assim	como	também	

																																																													
742	 Cfr.	Martirologio	 Romano	 pubblicato	 per	 ordine	 del	 Sommo	 Pontefice	 Gregorio	 XIII	 riveduto	 per	
autorità	 di	 Urbano	 VIII	 e	 Clemente	 X	 aumentato	 e	 corretto	 nel	MDCCXLIX	 da	 Benedetto	 XIV	 –	 Nuova	
edizione	 italiana	 tradotta	 dall'ultima	 edizione	 latina	 vaticana	 del	 1930,	 Tipografia	 Poliglotta	 Vaticana,	
1931.	Sobre	Santa	Apolônia,	ver	também:	The	Catholic	Encyclopedia:	An	International	Work	of	Reference	
on	the	Constitution,	Doctrine,	Discipline,	and	History	of	the	Catholic	Church.	New	York:	Robert	Appleton	
Company,	vol.	1,	1907,	verbete	“St.	Apollonia”;	Enciclopedia	 Italiana	di	Scienze,	Lettere	ed	Arti.	Roma:	
Istitituto	della	Enciclopédia	 Italiana,	1950,	vol.	 III,	 verbete	“APOLLONIA,	Santa”;	Enciclopédia	Universal	
Ilustrada	 Europeo-Americana,	 	 Espasa-Calpe,	 Madrid:	 Espasa-Calpe,	 s/d,	 verbete	 “Santa	 Apolonia”;	
BOLÉO,	 José	 de	 Paiva.	 O	 martírio	 de	 Santa	 Apolónia.	 Porto:	 Museu	 de	 Etnografia	 e	 História,	 1968;	
BOLÉO,	 José	 de	 Paiva.	 Santa	 Apolónia:	 estudo	 histórico	 e	 iconográfico.	 Lisboa:	 1960;	 ver	 ainda	
DELEHAYE,	Hippolyte.	Les	Origines	du	Culte	des	Martyrs.	Bruxelas:		Société	des	Bollandistes,	2ª.	edição,	
1933.	
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se	 deve	 crer	 que	 procedeu	 Sansão,	 quando	 provocou	 a	 própria	 morte	 nas	

circunstâncias	narradas	no	Livro	dos	Juízes.743	

	
Foge	ao	escopo	da	presente	 tese	aprofundar	a	questão	bastante	espinhosa	e	

controvertida	da	moralidade	do	gesto	extremo	de	Camar	no	contexto	da	novela.744	Se	

a	 jovem	 estava	 ou	 não	 inteiramente	 compos	 sui	 quando	 o	 praticou,	 é	 algo	

estritamente	impossível	de	um	leitor	moderno	avaliar,	somente	o	autor	da	novela,	que	

criou	a	personagem,	poderia	responder...	Se	ao	suicídio	de	Camar	é	aplicável	ou	não	o	

princípio	 do	 voluntário	 indireto,	 esse	 é	 um	 assunto	 poderia	 ser	 melhor	 analisado	 e	

discutido,	mas	exigiria	uma	extensão	incompatível	com	a	presente	tese.	O	fato	de	ela	

morrer	afirmando-se	cristã	poderia	talvez	induzir	à	interpretação	benévola	de	que	na	

sua	ótica	o	amor	de	Curial	 e	 a	 fé	 cristã	 constituíam	coisas	 inseparáveis;	 se	 aceitasse	

casar	com	o	sultão,	ela	perderia	ao	mesmo	tempo	a	Curial	e	à	fé	cristã,	de	modo	que	

preferiu	morrer	ad	instar	martyrum	a	perder	a	ambos.	O	fato	de	mais	tarde	seus	restos	

mortais	serem	levados	com	veneração	para	a	Europa,	por	Curial,	pode	significar	que,	

na	ótica	deles,	realmente	a	jovem	merecia	honras	análogas	às	de	mártir.		

	

O	 sultão,	enfurecido	pelo	desfecho	 trágico	e	pelo	 fato	de	 ter	 chegado	ao	 seu	

conhecimento	 que	 Camar	 o	 recusara	 por	 estar	 apaixonada	 por	 um	 cativo	 cristão,	

ordenou	 que	 este	 fosse	 lançado	 a	 uma	 arena	 com	 um	 grande	 leão	 faminto,	

																																																													
743	 Cfr.	 La	 ciudad	 de	 Dios	 contra	 paganos,	 Libro	 I,	 cap.	 26,	 Disponível	 em:	
http://www.augustinus.it/spagnolo/cdd/index2.htm	 –	 acesso	 a	 2/dez/2016).	 Essa	 passagem	 de	 Santo	
Agostinho	costuma	ser	citada	pelos	autores	que	analisam	do	ponto	de	vista	moral	o	caso	concreto	de	
Santa	Apolônia,	como	por	exemplo	GUÉRIN,	Paul.	Les	Petits	Bollandistes	–	Vies	des	Saints.	Paris:	Bloud	et	
Barral,	Libraires,	1876,	t.	II,	p.	404-406).		
744	 Sobre	 o	 suicídio	 em	 si	 e	 sobre	 as	 perturbações	 psíquicas	 e	 emocionais	 que	 podem	 em	maior	 ou	
menor	 medida	 atenuar	 a	 responsabilidade	 moral	 dos	 suicidas,	 ver:	 ROBERTI,	 Francesco;	 PALAZZINI,	
Pietro	(orgs.).	Dizionario	di	Teologia	Morale,	verbete	“Suicídio”.	Sobre	as	condições	em	que	o	princípio	
do	 voluntário	 indireto	 pode	 ser	 aplicado	 a	 pessoas	 que	 infligem	 a	 si	 mesmas	 a	 morte,	 discutem	 os	
moralistas.	 Entre	 muitos	 outros,	 ver:	 BRICOUT.	 J.	 (org.).	 Dictionnaire	 Pratique	 des	 Connaissances	
Religieuses.	Paris:	Letouzey	et	Ané,	1927,	t.	VI,	cols.	493-495,	verbete	“Suicide”;	LLEVANERAS,	Josepho	
Calasanctio	a	 (Cardeal	Vives	y	Tutó).	Compendium	Theologiae	Moralis	Beatae	Mariae	Virgini	Dicatum.	
Roma:	 Fridericus	 Pustet/Librería	 Catolica,	 6ª.	 edição,	 1899,	 p.	 162-163;	 ARREGUI,	 Antonio	 Maria.	
Summarium	 Theologiae	Moralis	 ad	 Codicem	 Iuris	 Canonici	 Accommodatum.	 Bilbao:	 El	 Mensajero	 del	
Corazón	de	 Jesus,	16ª.	edição	 latina,	1948,	p.	140-141;	 JONE,	Heriberto;	FOX,	Roberto.	Compêndio	da	
Moral	 Católica.	 Porto	 Alegre:	 Edições	 A	 Nação,	 1943,	 p.	 162-165;	 TORRE	 DEL	 GRECO,	 Teodoro	 da.	
Teologia	Moral.	Trad.	de	Mons.	 J.	Lafayette	Álvares	e	Pe.	Estêvão	Bêntia.	São	Paulo:	Edições	Paulinas,	
1959,	p.	228-231;	AERTNYS,	J.;	DAMEN,	C.A.	Theologia	Moralis	secundum	doctrinam	S.	Alfonsi	de	Ligorio	
Doct.	Ecclesiae.	Torino:	Marietti,	16ª.	edição,	1950,	t.	I,p.	457-464.	
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juntamente	com	o	corpo	nu	de	Camar.	A	ânsia	corrosiva	e	destrutiva	característica	dos	

invejosos	parecia	 ter-se	apossado	do	espírito	do	vingativo	 sultão:	 já	que	não	pudera	

vencer	Curial	na	disputa	pelo	amor	de	Camar,	que	ele	morresse;	e	já	que	não	pudera	

desfrutar	do	corpo	de	Camar,	como	ambicionara,	que	também	ele	fosse	destruído;	o	

objeto	do	amor	se	transmutara	em	alvo	do	ódio.		

	

Graças	 à	 interferência	 do	 embaixador	 do	 rei	 de	 Aragão,	 Ramon	 Folch	 de	

Cardona,	o	sultão	autorizou	que	Curial	não	enfrentasse	o	leão	de	mãos	nuas,	mas	com	

uma	 espada	 e	 uma	 adaga.	Mesmo	 assim,	 o	 combate	 era	 desproporcionado	 e	 todos	

criam	 que	 Curial	 seria	 rapidamente	 destroçado	 pela	 fera.	 Contra	 toda	 expectativa,	

porém,	Curial	conseguiu	abater	o	leão,	que	logo	foi	substituído	por	outro;	novamente	

Curial	conseguiu	derrotá-lo.	Ainda	não	estava	satisfeita	a	sanha	do	sultão,	que	queria	

de	qualquer	modo	a	morte	de	Curial.	Mas,	pressionado	fortemente	pelo	embaixador	

aragonês745	 –	 que	 mais	 tarde	 reconheceria	 em	 Galceran	 um	 sobrinho	 seu,	 que	 há	

muito	se	 julgava	morto	–	acabou	por	perdoar	a	Curial,	ao	qual	deu	 liberdade	para	 ir	

aonde	bem	entendesse,	 desde	que	não	 ficasse	mais	 do	que	dois	meses	no	 reino	de	

Túnis.		

	

	

3.8.	De	volta	a	Montferrat,	na	tentativa		

de	obter	o	perdão	de	Guelfa	

	

Apesar	 das	 insistências	 do	 embaixador,	 que	 queria	 a	 todo	 custo	 oferecer	 a	

Curial	 roupas	 e	 dinheiro	 para	 retornar	 à	 Europa	 com	 honras	 e	 dignidade,	 Curial	

declarou	preferir	voltar	 incógnito	e	à	maneira	de	cativo.	Galceran	quis	que	sua	sorte	

																																																													
745	Os	rogos	do	embaixador	de	Aragão	foram	reforçados	pelos	de	“um	cavaleiro	da	Espanha	chamado	
Dom	 Henrique	 de	 Castela,	 que	 tinha	 mil	 rocins	 dos	 cristãos	 como	 penhora	 do	 rei”.	 [un	 cavaller	
d'Espanya,	qui	don	Henrich	de	Castella	havia	nom	e	tenia	mil	rocins	de	christians	e	gatges	del	rey]	(f.194)	
Chama	a	atenção	ser	essa	a	única	referência	ao	reino	de	Castela	em	todo	o	texto	da	novela,	que	omite	
de	todo	o	de	Portugal,	reino	que	foi	durante	séculos,	no	equilíbrio	das	monarquias	cristãs	peninsulares,	
o	aliado	quase	constante	de	Aragão	na	oposição	ao	eixo	Leão-Castela.	O	personagem	Dom	Henrique	de	
Castela	é	histórico,	como	notou	o	Prof.	Antoni	Ferrando:	“Dentre	os	nomes	rigorosamente	históricos	do	
momento	e	que	surgem	em	Curial	destacamos	o	do	infante	Henrique	de	Castela,	que	a	novela	situa	em	
Túnis	e	que,	efetivamente,	entre	1260	e	1266	e	entre	1291	e	1294,	esteve	a	serviço	do	rei	de	Túnis.”	
(Curial	e	Guelfa,	 joia	da	narrativa	europeia	do	século	XV.	 In:	Curial	e	Guelfa	–	 tradução	de	Ricardo	da	
Costa,	p.	22)		
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permanecesse	unida	à	de	Curial,	e	igualmente	recusou	os	insistentes	apelos	de	seu	tio	

para	que	retornasse	a	Aragão,	onde	ainda	vivia	sua	idosa	mãe.		

	

Assim,	incógnitos	e	irreconhecíveis	pelas	roupas	surradas,	pelas	longas	barbas	e	

pelo	aspecto	adquirido	nos	 longos	anos	de	cativeiro,	chegaram	os	dois	a	Gênova.	Na	

casa	 de	 um	 mercador	 catalão	 que	 ali	 residia,	 “homem	 de	 grande	 sabedoria,	

industrioso,	 fiel	 e	 de	 muita	 virtude”,746	 ficou	 guardado	 em	 segurança	 o	 enorme	

tesouro	de	Curial.	E	para	Montferrat	partiram	os	dois	irreconhecíveis	ex-escravos.	

	

Ali	 se	 alojaram	num	hospital,	 instituição	 beneficente	 que	 acolhia	mendigos	 e	

forasteiros	pobres,	e	iam	todos	os	dias	comer	as	sobras	que,	por	caridade,	eram	dadas	

à	porta	do	palácio	do	marquês.	Enquanto	esperavam	o	repasto,	cantavam,	e	sua	voz	

melodiosa	 e	 agradável	 chamou	 a	 atenção	 das	 pessoas.	 Quando	 ouviu	 falar	 de	 dois	

peregrinos	chegados	da	Berbéria	que	cantavam	muito	bem,	o	marquês	quis	ouvi-los	e,	

sem	 reconhecer	Curial,	 também	apreciou	 a	 apresentação	que	 tinham	 feito.	Mandou	

perguntar	 a	 Guelfa,	 que	 estava	 adoentada,	 se	 desejava	 ouvi-los.	 Ante	 a	 resposta	

afirmativa	 da	 irmã,	 foram	 os	 dois	 cantar	 diante	 dela.	 Tampouco	 Guelfa	 reconheceu	

Curial,	 que	 lhe	 cantou	 uma	 canção	 que	 havia	 composto	 no	 cativeiro	 pensando	

precisamente	nela.	Chamava-se	Canção	do	Elefante	e	assim	principiava:	

	

Assim	como	o	elefante,	
que	quando	cai	não	pode	se	levantar	
até	que	os	outros,	com	seus	gritos,	
com	suas	vozes	o	façam	alçar,	
eu	desejo	seguir	esse	costume,	
pois	meus	ferros	são	tão	graves	e	me	pesam	tanto	
que,	se	nem	na	corte	de	Puy	com	seus	ricos	ornamentos	
nem	o	elevado	apreço	de	seus	leais	amantes	
me	erguerem,	jamais	me	recuperarei.	
Por	mim	eles	deveriam	clamar	mercê	
lá	onde	nem	meus	rogos,	nem	minhas	súplicas	valem	alguma	coisa.	

	

O	tema	da	canção,	como	indica	o	título,	é	o	desânimo	e	abatimento	moral	de	

um	 alegórico	 elefante	 aprisionado,	 representativo	 do	 trovador	 que	 se	 sente	

condenado	e	rejeitado	por	sua	amada,	junto	à	qual	de	nada	valiam	rogos	nem	súplicas	

																																																													
746	[home	molt	savi,	industriós,	feel	e	de	molta	virtut]	(f.196v)	
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que	fizesse,	mas	que	somente	poderia	ser	perdoado	se	por	ele	rogasse	a	corte	de	Puy	

–	ou	seja,	a	corte	do	Monte	de	Nossa	Senhora,	situada	em	Puy-en-Velay	–	juntamente	

com	 todos	 os	 leais	 amantes	 ali	 presentes.	 Canções	 de	 trovadores	 queixosos	 com	

recusas	ou	negaças	de	uma	dama	eram	comuns	na	 farta	 literatura	do	 tempo,	mas	a	

alusão	à	específica	conditio	sine	qua	non	para	a	outorga	do	perdão	por	parte	da	amada	

era	singularíssima.	Outras	pessoas	não	a	compreenderiam,	mas	para	Guelfa	a	alusão	

era	 muito	 clara:	 somente	 ao	 seu	 romance	 com	 Curial	 se	 referia	 aquela	 canção,	

somente	 Curial	 poderia	 ter	 sido	 autor	 daqueles	 versos	 tão	 ajustados	 ao	 juramento	

insensato	que	ela	fizera.	A	canção,	porém,	prosseguia:	

	

E	se	nem	por	seus	leais	amantes		
posso	à	alegria	retornar,	
para	sempre	abandono	o	meu	cantar,	
pois	de	mim	nada	mais	pode	restar.	
Assim,	antes	viverei	como	recluso,	
só,	sem	consolo:	tal	é	meu	desejo.	
Pois	minha	vida	é	sofrimento	e	angústia,	
o	gozo	é	um	duelo,	e	o	prazer	uma	dor.	
Pois	eu	não	sou	como	o	urso,	
que	quando	apanha	forte,	de	modo	vil	e	sem	misericórdia,	
engorda,	melhora	e	prospera.	

	

A	 mensagem	 não	 era	 de	 revolta,	 mas	 de	 resignação:	 tinha	 sido	 composta	

durante	 o	 cativeiro,	 numa	 época	 em	 que	 o	 amor	 de	 Guelfa	 parecia	 para	 sempre	

perdido	e	a	Curial	nada	mais	restava	senão	aceitar	essa	triste	realidade.	O	cantor,	por	

outro	lado,	sabia	que	tinha	errado	e	precisava	de	um	perdão,	mas	não	omitiu	algumas	

referências	 que	 deixavam	 entrever	 que	 não	 fora	 tratado	 nem	 com	 razão,	 nem	 com	

justiça,	o	que	fica	claro	no	trecho	seguinte:	

	

Bem	sei	que	o	Amor	é	tão	generoso	
que	rapidamente	pode	me	perdoar	
se	falhei	em	muito	amar.	
Se	me	produzi	como	Dédalo	
quando	disse	ser	Jesus,	
e	quis	voar	até	o	céu,	arrogante,	
Deus	rebaixou	meu	orgulho	e	minha	soberba.	
Mas	meu	orgulho	não	era	senão	amor,	
e,	por	isso,	a	mercê	me	deve	bem	socorrer,	
pois	há	vezes	onde	está	a	razão	e	vence	a	mercê,	
e	vezes	onde	nem	o	Direito	nem	a	razão	de	nada	valem.	
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É,	pois,	à	mercê,	à	graça,	ao	indulto	que	recorre,	já	que	nem	razão	nem	direito	

podiam	lhe	ser	de	valia:	

	

A	todo	o	mundo	sou	clamante	
de	mim	e	de	muito	falar.	
Mas	se	eu	pudesse	imitar	
a	Fênix,	que	só	há	uma,	
que	arde	e	depois	ressuscita,	
eu	arderia,	já	que	sou	tão	desgraçado,	
por	meus	falsos	dizeres	mentirosos	e	enganadores.	
Mas	ressuscitaria,	em	suspiros	e	em	prantos,	
lá	onde	estão	a	beleza,	a	juventude	e	o	valor	
que	não	falham,	mas	com	um	pouco	de	piedade	
estariam	reunidos	todos	esses	bens.	

	

A	esperança	está	presente	na	figura	mitológica	e	de	grande	expressividade	da	

fênix,	 que	 depois	 de	 morta	 e	 consumida	 pelo	 fogo	 renasce	 das	 cinzas	 e	 poderia	

reapresentar-se	 junto	à	amada,	“onde	estão	a	beleza,	a	 juventude	e	o	valor	que	não	

falham”;	 se	 a	 esses	predicados	 se	 acrescentasse	 “um	pouco	de	piedade”,	 nada	mais	

faltaria	 e	 a	 felicidade	 seria	 completa.	 A	 alusão	 a	 “meus	 falsos	 dizeres	mentirosos	 e	

enganadores”	 tinha	 duplo	 sentido:	 podia	 significar	 que	 tais	 dizeres	 lhe	 foram	

falsamente	 atribuídos,	 como	 também	 podia	 parecer,	 aos	 olhos	 de	 Guelfa,	 uma	

confissão	de	culpa	por	parte	do	cantor,	um	reconhecimento	de	realmente	procedera	

com	falsidade.	

	

Minha	canção	falará	por	mim	
lá	onde	não	me	atrevo	a	ir	
nem	com	o	Direito	os	olhos	vislumbrar	
tão	conquistado	e	vencido	estou.	
Que	ninguém	me	escuse,	
apenas	a	Dama,	de	quem	fugi	há	dois	anos.	
	
	

O	objetivo	da	canção	é	nesses	versos	exposto	com	clareza.	Ela	visa	transmitir	a	

mensagem	que	seu	autor	não	se	atreve	a	apresentar	pessoalmente.	Essa	ideia	é	mais	

uma	vez	expressa,	em	termos	pungentes,	no	remate	da	canção:		

	
Retorno	agora	a	vós,	doloroso	e	choroso.	
Assim	como	o	cervo,	que,	quando	faz	sua	corrida,	
retorna	para	morrer	ao	grito	dos	caçadores,	
assim	retorno	eu,	senhora,	à	vossa	mercê,	
embora	pouco	vos	importe,	já	que	do	amor	não	vos	recordais.	
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Tal	senhor	tenho	aqui,	tão	bom,	
que	quando	me	recordo	dele,	não	posso	falhar	em	nada.747	

	

Essa	 canção,	 inserida	 no	 contexto	 da	 novela,	 constituía	 uma	 pequena	 obra-

prima	de	diplomacia.	Somente	Guelfa,	e	mais	ninguém,	poderia	entender	todo	o	seu	

significado.	 E	 somente	Curial,	 e	mais	 ninguém,	 poderia	 tê-la	 composto.	 Ela	 continha	

uma	defesa	completa	contra	as	acusações	de	que	fora	alvo,	mas	formulada	de	modo	

extremamente	diplomático,	para	não	ferir	o	amor	próprio	de	Guelfa	e	lhe	permitir	que	

voltasse	atrás	de	sua	atitude	 injusta	sem	precisar	 reconhecer	que	havia	errado;	pelo	

contrário,	pareceria	que	era	ela	que	estava	a	conceder	generosamente	seu	perdão.	A	

Canção	 do	 Elefante	 era,	 na	 verdade,	 um	 supremo	 e	 derradeiro	 apelo	 ao	 amor	 e	 ao	

senso	de	justiça	de	Guelfa	–	e	só	inteligível	por	ela.		

	

Essa	foi	a	canção	que	Curial	e	Galceran	cantaram	diante	de	Guelfa,	que	ao	ouvi-

la,	 ficou	 muito	 impressionada	 e	 ordenou,	 aos	 dois	 jograis,	 que	 novamente	 a	

cantassem.	Se	não	estivesse	muito	certa	da	morte	de	Curial,	e	se	este	não	estivesse	tão	

mudado	na	sua	aparência,	ela	por	certo	o	 teria	 reconhecido,	mas	 tal	não	ocorreu.	A	

impressão	que	aquele	cantar	lhe	produziu	foi,	entretanto,	muito	viva.	

																																																													
747	No	 códice	manuscrito	de	Curial	 e	Guelfa,	 existente	na	Biblioteca	Nacional	de	Madrid	 (registro	Ms.	
9750),	 a	 canção	 não	 aparece	 por	 inteiro,	 mas	 dela	 figuram	 apenas	 o	 título	 “cançó	 de	 l'orifany”	 e	 o	
primeiro	verso	“Atressí	com	l'aurifany”,	seguidos	de	um	espaço	que	vai	de	mais	ou	menos	a	metade	de	
f.189v	até	o	início	de	f.191	(ou	seja,	duas	páginas	e	meia)	sem	nenhum	texto	escrito.	Já	Antoni	Rubió	y	
Lluch,	na	primeira	edição	impressa	da	novela,	no	primeiro	ano	do	século	XX,	indicou	que	essa	cançó	de	
l´orifany	não	podia	ser	senão	a	bem	conhecida	canção	de	mesmo	título	e	iniciada	com	o	mesmo	verso	
composta	 no	 século	 XII	 por	 Ricart	 de	 Barbessieu	 (Rigaut	 de	 Berbezilh),	 um	 trovador	 que	 viveu	 em	
Saintonge,	no	sudoeste	da	França.	Com	Antoni	Rubió	y	Lluch	concordariam,	consensualmente,	todos	os	
estudiosos	 de	Curial	 e	 Guelfa.	 De	 fato	 a	 canção	 provençal	 de	 Barbessieu	 se	 ajusta	 perfeitamente	 ao	
contexto	e	ao	enredo	de	Curial	e	Guelfa	–	ou	melhor,	foi	o	autor	da	novela	que	quis	ajustar	seu	texto	de	
modo	tal	que	nele	pudesse	ser	encaixada	perfeitamente	a	referida	canção.		
Antoni	Rubió	y	Lluch	registrou,	em	nota	aposta	a	essa	passagem	da	novela,	que	sobre	o	argumento	da	
canção	de	Barbessieu	foi	escrita	a	noveleta	LXI	das	Cem	Novelas	Antigas,	coleção	comumente	designada	
como	Il	Novellino;	que	toda	a	trama	amorosa	e	sentimental	de	Curial	e	Guelfa	se	assenta	precisamente	
nessa	mesma	 tradição	 literária	 provençal;	 e	 transcreveu	 literalmente	 uma	 versão	dessa	 tradição:	 “Na	
corte	de	Puy-Notre	Dame,	um	gentil-homem	de	grande	mérito	teve	a	infelicidade	de	desagradar	a	sua	
dama	por	ter	cometido	uma	perdoável	indiscrição.	Cavaleiros	pediram	a	ela	que	perdoasse	o	infeliz,	mas	
ela	respondeu:	Não	o	perdoarei	a	menos	que	cem	barões,	cem	cavaleiros,	cem	damas	e	cem	donzelas	
simultaneamente	me	roguem	mercê,	sem	saberem	a	quem	seu	pedido	é	destinado.	Ora,	deveria	ocorrer	
logo	 uma	 festa	 que	 costumava	 atrair	 um	 grande	 número	 de	 pessoas;	 o	 gentil-homem	 se	 encheu	 de	
alegria,	porque	sua	dama	lá	se	encontraria	e	haveria	gente	suficiente	para	rogar	mercê.	Compôs,	então,	
uma	canção	e	no	dia	da	festa	subiu	a	um	local	elevado	e	cantou-a	diante	de	um	público	imenso;	era	a	
canção	Assim	como	o	elefante”	(Choix	des	poesies	orginales	des	Troubadours,	par	M.	Raynouard.	T.	V.	p.	
III	e	IV	de	l´Advertissement	et	433	du	texte).		
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(...)	sempre	se	lembrava	de	Curial,	e	do	que	dissera	a	ele	quando	o	exilou	–	
que	 se	 a	 corte	 do	Monte	 de	Nossa	 Senhora	 e	 seus	 leais	 amantes	 não	 lhe	
rogassem,	ela	nunca	o	perdoaria	–	e	logo	começou	a	chorar.	Assim,	ordenou	
a	Melchior	que	levasse	aqueles	cativos	para	a	sua	casa,	lhes	desse	de	comer,	
os	vestisse	bem	e	lhes	desse	esmola,	para	que	Deus	tivesse	piedade	da	alma	
daquele	que	em	cativeiro	fora	morto.748	

	

Os	 dois	 foram,	 com	 efeito,	 levados	 à	 casa	 de	 Melchior,	 que	 tampouco	

reconheceu	Curial.	Mas	Curial	não	aceitou	as	roupas	que	Melchior	quis	lhes	oferecer,	

pois,	 segundo	 declarou,	 somente	 depois	 de	 terem	 ido	 ao	 Monte	 de	 Santa	 Maria	

poderiam	retornar	e	aceitar	aquelas	dádivas.	Interrogados	por	Melchior	se	sabiam	algo	

a	respeito	de	Curial,	responderam	negativamente.	Isso	tudo	foi	relatado	a	Guelfa,	que,	

surpresa	 pelo	 procedimento	 inesperado	 dos	 dois	 misteriosos	 peregrinos,	 mandou	

outra	vez	chamá-los,	para	que	novamente	 lhe	cantassem	aquela	canção	tão	singular,	

que	lhe	fazia	recordar	de	modo	tão	vivo	o	falecido	Curial.		

	

Interrogou,	 então,	 diretamente	 Curial	 e	 lhe	 perguntou	 quem	 era	 e	 de	 onde	

provinha.	Curial	 respondeu,	 em	 francês,	 que	 se	 chamava	 João	e	 era	normando.	 “Ele	

conversava	todo	o	tempo	em	francês;	sua	barba	lhe	vinha	quase	à	cintura,	um	disfarce	

terrível;	tudo	isso	impedia	que	Guelfa	pensasse	que	esse	poderia	ser	Curial.”749	Guelfa	

ainda	outra	vez	quis	ouvir	a	canção,	mas	pediu	que	“João”	a	recitasse	simplesmente,	

em	 vez	 de	 entoá-la	 musicalmente.	 Curial	 obedeceu.	 Guelfa	 ainda	 perguntou	 quem	

havia	 composto	 aquela	 canção,	 e	 Curial	 lhe	 respondeu	 que	 a	 havia	 aprendido	 com	

alguns	mercadores	de	Túnis.	Deu-se,	então,	o	seguinte	breve	diálogo,	no	qual	todos	os	

véus	se	abriram	e	toda	a	verdade	veio	a	nu:	

	

Guelfa:	–	Ai,	como	sou	infeliz,	porque	eu	conheci	bem	aquele	que	a	compôs.	
Cativo:	–	Se	vós	o	tivésseis	bem	conhecido,	não	o	teríeis	exilado.	
Guelfa:	–	E	como	sabes	tu	que	eu	o	exilei?	
Cativo:	 –	 Devo	 sabê-lo,	 pois	 estou	 cativo	 há	 sete	 anos	 por	 causa	 de	 uma	
felonia	vossa.	[e	a	partir	daí,	deixou	de	falar	em	francês	e	passou	a	falar	em	

																																																													
748	[tots	temps	se	recordà	de	Curial,	e	de	ço	que	li	havia	dit	com	l'exellà:	que,	si	la	cort	del	Puig	e	los	leals	
amadors	no	la	pregassen,	nulls	temps	li	perdonaria;	e	tantost	començà	a	plorar.	E	manà	a	Melchior	que	
se'n	menàs	a	casa	sua	aquells	catius	e	·ls	donàs	a	menjar,	e	·ls	vestís	bé,	e	·ls	donàs	almoyna,	per	ço	que	
Déus	hagués	pietat	de	la	ànima	d'aquell	qui	en	catiu	ere	mort.]	(f.197)	
749	[parlava	francés	contínuament;	e	la	barba,	que	li	donava	quaix	a	la	cinta,	e	lo	desfreçament	terrible,	
totes	aquestes	coses	trahien	de	memòria	a	la	Güelfa	aquest	poder	ésser	Curial]	(f.197v)	
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lombardo.	 Somente	 nesse	 momento,	 examinando	 melhor	 o	 rosto	 do	
interlocutor,	Guelfa	o	reconheceu]	
Guelfa:	–	Traidor!	Quem	te	trouxe	à	minha	casa?	
Cativo:	–	Vós,	senhora,	que	mandastes	me	chamar	para	que	aqui	viesse.	
Guelfa:	–	Vai,	vai	para	a	casa	de	vosso	anfitrião,	e	não	venhas	mais	aqui.750	

	

	

3.9.	Esperança,	desilusão	e	derrocada	moral	do	herói	

	

Curial	saiu	“um	pouco	alegre”751	e	aparentemente	esperançoso	da	presença	de	

Guelfa,	 a	 ponto	 de	 acreditar	 tê-la	 recuperado.	 Os	 acontecimentos	 subsequentes	

mostrariam	que	estava	enganado.	A	decepção	profunda	que	esse	desengano	produziu	

em	Curial	terá	como	efeito	a	derrocada	moral	em	que	ele	se	precipitará	pouco	depois.	

Guelfa	mandou	 chamar	Melchior	 e,	 procurando	 afetar	 uma	 indignação	 que	 não	 era	

real,	com	a	ousadia	de	Curial	ter-se	apresentado	diante	dela,	revelou-lhe	a	identidade	

do	misterioso	cantador.			

	

Imensa	 foi	a	alegria	de	Melchior,	 como	também	a	da	abadessa,	quando	a	ela	

chegou	a	notícia	do	reaparecimento	daquele	que	julgavam	morto.	Imediatamente	saiu	

do	 mosteiro	 e	 foi	 em	 demanda	 da	 casa	 de	 Melchior,	 para	 rever	 Curial.	 Quanto	 a	

Guelfa,	 ficou	 transtornada	 com	 todos	 aqueles	 acontecimentos	 que	 de	 modo	 algum	

podia	 prever,	 mas,	 sempre	 autoritária,	 não	 quis	 dar	 o	 braço	 a	 torcer.	 Quando	 a	

abadessa,	insistentemente,	lhe	rogou	que	chamasse	Curial	e	ouvisse	suas	explicações,	

como	ela	ouvira,	respondeu:	

	

–	 Amiga	minha,	 eu	 estou	muito	 contente	 em	 saber	 que	 ele	 está	 vivo,	 e	 o	
mau	 tempo	que	 passei	me	desgosta.	 Estou	 certa	 de	 que,	 se	 eu	 o	 ouvisse,	
certo	ou	errado,	ele	saberia	encobrir	muito	bem	os	seus	erros.	Por	isso,	não	
agrada	a	Deus	que	eu	o	escute,	nem	o	veja	mais.	Tudo	o	que	aconteceu	me	
dói	 muito,	 embora	 minha	 consciência	 esteja	 ilesa,	 pois	 tudo	 aconteceu	
acidentalmente.	 Mas	 eu	 observarei	 o	 meu	 voto	 e	 não	 romperei	 a	 fé	 em	
Deus,	pois	a	prometi.	Por	isso,	rogo-vos	que	me	informeis	de	tudo	o	que	até	
agora	lhe	aconteceu,	de	modo	que	eu	saiba	tudo	por	vós	e	por	Melchior.	E	

																																																													
750	[–Ay,	trista	yo	–	dix	ella	–,	que	yo	coneguí	bé	aquell	qui	la	féu.	Lo	catiu	respòs:	–Si	vós	l'aguéssets	ben	
conegut,	no	 l'haguérats	exellat.	–	¿E	com	sabs	tu	que	yo	 l'exellàs?	–	dix	 la	Güelfa.	Respòs:	–	Saber	ho	
deig,	 que	 só	 estat	 en	 catiu	 set	 anys,	 per	 una	 vostra	 fellonia.	 E	 començà	 a	 parlar	 lengua	 lombarda.	
Ladonchs	ella	·l	mirà,	e	en	los	lineaments	de	la	cara	conegué'l,	e	dix-li:	–	Traydor!	¿Qui	t'aporta	a	la	mia	
casa?	Respòs	ell:	–	Vós,	senyora,	que	m'enviàs	a	manar	que	vengués.	–	Anats,	anats	–	dix	ella	–	a	casa	de	
vostre	oste,	e	no	·m	vengats	pus	ací.]	(f.197v)	
751	[un	poch	alegre]	(f.197v)	
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logo	lhe	dizei	que	parta	daqui,	de	modo	que	não	se	saiba	do	seu	regresso,	e	
que	vá	em	nome	de	Deus	aonde	lhe	aprouver,	e	que	perca	a	esperança	que	
tem	em	mim,	pois	 eu	 juro	novamente	por	Deus	e	pela	Virgem	Maria	que,	
enquanto	 viver,	 não	mudarei	 do	 propósito	 que	 lhe	 disse	 quando	 dele	me	
despedi.752	

	

Diante	da	inflexibilidade	de	Guelfa,	a	abadessa	ainda	tentou	adocicar	um	pouco	

o	extremo	amargor	daquela	 confirmação	de	 sua	 injusta	 sentença.	Deu-se	o	 seguinte	

diálogo,	 que	 mostra	 o	 estado	 de	 espírito	 de	 ambas	 as	 interlocutoras	 e,	 sobretudo,	

mostra	como	Guelfa,	mesmo	depois	de	saber	como	Curial	rejeitado	lhe	fora	fiel	diante	

do	assédio	de	Camar,	se	obstinava	na	sua	posição	de	orgulho:	

	

Abadessa:	 –	Para	onde	o	enviareis?	Aonde	ordenareis	que	vá?	Determinai	
algum	lugar	onde	vos	agrade	que	ele	habite.	
Guelfa:	–	Que	vá	aonde	quiser.	O	mundo	é	grande	e	amplo,	e	bem	caberá	
nele,	assim	como	até	agora	coube.	
Abadessa:	–	Sim,	mas	antes	vós	ordenáveis	para	onde	devia	ir,	e	ele	assim	o	
fazia.	
Guelfa:	–	Mandava-o	enquanto	eu	o	tinha	por	meu;	agora	não	o	faria,	pois	
não	tenho	razão	de	fazê-lo.	
Abadessa:	 –	 Digo-vos,	 senhora,	 que	 ele	 é	 vosso,	 e	 o	 será	 enquanto	 viver.	
Bem	o	 prova	 a	 desventurada	 Camar	 que,	 por	 ele,	menosprezando	um	 rei,	
perdeu	a	vida.	
Guelfa:	 –	 Desperdiçou	 muito	 mal	 a	 sua	 morte,	 já	 que	 se	 matou	 por	 um	
homem	cruel	e	 ingrato;	se	o	tivesse	conhecido	tão	bem	quanto	eu,	melhor	
teria	preservado	sua	vida.	
Abadessa:	 –	 Certamente	 ela	 morreu	 pelo	 homem	mais	 leal	 do	 mundo	 e,	
embora	ele	tenha	sido	a	causa	de	sua	morte,	foi	inocente,	porque	não	podia	
agradar	a	ela	e	guardar	a	fé	que	a	vós	prometera.	
Guelfa:	–	Então	a	matei	eu?	
Abadessa:	 –	 Não	 a	 matastes	 vós,	 tampouco	 teria	 morrido	 se	 vós	 não	
existísseis.	
Guelfa:	 –	Ai	de	mim!	Era	 só	o	que	me	 faltava:	darem-me	o	 fardo	da	alma	
daquela	 moura	 louca!	 Que	 fosse	 agradável	 a	 Deus	 ela	 estar	 viva	 e	 Curial	
bem	com	ela!	
Abadessa:	–	Curial	não	pode	ter	nenhum	bem	sem	vós.	
Guelfa:	–	Comigo	não	o	terá,	conforme	já	disse.	
Abadessa:	 –	 Já	que	quereis	que	 se	 vá,	 tendes	 suficiente	piedade	para	não	
mandá-lo	 pedir	 esmola	 pelas	 portas.	Dai-lhe	o	 suficiente	para	 sair	 daqui	 e	
para	que	possa	 se	 colocar	em	um	estado	 razoável,	 até	que	agrade	a	Deus	

																																																													
752	[–	Amiga	mia,	yo	són	molt	alegre	en	saber	que	és	viu,	e	·m	desplau	lo	mal	temps	que	ha	passat.	E	són	
ben	certa	que,	si	yo	l'escoltava,	a	tort	o	a	dret	sabria	ell	molt	ben	cobrir	totes	les	sues	errades;	mas	no	
plàcia	a	Déu	que	yo	l'escolt	ne	·l	veja	pus.	De	ço	que	s'és	fet,	me	pesa	molt,	jats	que	ma	consciència	no	
sie	lesa,	car	a	cas	és	vengut.	Mas	yo	servaré	lo	meu	vot,	e	no	rompré	la	fe	a	Déu,	puys	la	y	he	promesa;	
ans,	vos	prech	vos	informets	d'ell	pus	amplament	de	tot	ço	que	fins	ací	li	és	esdevengut,	en	manera	que	
yo	 ho	 sàpia	 tot	 per	 vós	 e	 per	Melchior.	 E	 tantost	 li	 digats	 que	 partesca	 d'ací,	 en	manera	 que	 no	 sie	
sentida	la	sua	tornada,	e	vage	en	nom	de	Déu	allà	on	li	plàcia,	e	perda	la	sperança	que	ha	en	mi,	car	yo	
/f.198v/	torn	a	votar	a	Déu	e	a	la	verge	Maria	que,	tant	com	yo	sie	viva,	no	mudaré	del	propòsit	que	li	
diguí	com	li	doní	comiat.]	(f.198-f.198v)	
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que	sua	má	sorte	tenha	fim.	Pela	minha	fé,	não	creio	que	tenha	nascido	no	
mundo	um	homem	mais	malfadado	que	esse.	
Guelfa	 [suspirando]–	Não	 tive	eu	com	ele	pior	 sorte	do	que	ele	 comigo!	E	
sobre	 isso	 não	mais!	 Ide!	 E	 que	Melchior	 lhe	 dê	 o	 de	 que	 precise	 para	 se	
estabelecer	em	um	estado	de	vinte	cavalarias,	e	que	 isso	o	mantenha;	dê-
lhe	as	joias	e	roupas	que	deixou	empenhadas	quando	daqui	partiu.	E	que	vá	
em	nome	de	Deus	e	procure	o	melhor	para	si,	mas	que	não	espere	perdão	
de	mim	a	não	ser	na	forma	que	eu	disse,	que	meta	o	silêncio	em	sua	boca	e	
não	 me	 escreva	 nem	 pense	 em	 mim,	 pois,	 de	 verdade,	 eu	 o	 detestei	
completamente,	e	quanto	mais	falais,	mais	pioram	seus	feitos.753	

	

A	sentença	condenatória	estava,	pois,	confirmada.	Nada	mais	havia	a	fazer.	De	

nada	 valera	 o	 derradeiro	 apelo	 de	 Curial,	 formulado	 em	 termos	 tão	 pungentes	 por	

meio	da	Canção	do	Elefante.	De	nada	valera,	tampouco,	a	última	tentativa	da	abadessa	

de	afinal	 trazer	Guelfa	de	volta	à	amizade	e	ao	amor	para	com	Curial.	Tão	profundo	

fora	o	ressentimento	que	nela	produzira	a	falsidade	dos	dois	 invejosos,	e	tão	 imenso	

era	seu	orgulho	que	nada	abalava	sua	inflexibilidade.	

																																																													
753	 [Abadessa:	 –	 On	 lo	 trametets?	 On	 li	 manats	 que	 vage?	 Assignats-li	 algun	 loch	 on	 vos	 plàcia	 que	
habite.	Güelfa:	–	Vage	on	se	vulla.	Lo	món	és	gran	e	ample,	e	bé	y	cabrà	ara,	axí	com	fins	ací	hi	ha	cabut.	
Abadessa:	–	Hoch.	Mas	vós	li	manàvets	on	anàs,	e	axí	ho	feya.	Güelfa:	–	Manava-li	yo	mentre	yo	·l	tenia	
per	meu;	ara	no	ho	faria,	car	no	he	raó	de	fer-ho.	Abadessa:	–	Yo	us	dich,	senyora,	que	ell	és	vostre,	e	ho	
serà	mentre	 sia	 viu.	 Bé	 ho	prova	 la	 desaventurada	Càmar,	 que,	 per	 ell	menyspreant	 un	 rey,	 perdé	 la	
vida.	 Güelfa:	 –	 Esmerçà	 fort	 mal	 la	 sua	mort,	 puys	 que	 ·s	 matà	 per	 home	 cruel	 e	 desconexent;	 e	 si	
l'hagués	conegut	tan	bé	com	yo,	mils	haguera	guardada	la	sua	vida.	Abadessa:	–	Certes,	ella	morí	per	lo	
pus	leal	home	del	món;	e,	no	obstant	que	ell	fos	causa	de	la	sua	mort,	però	fonch	sens	colpa,	e	no	podia	
complaure	a	ella	e	guardar	la	fe	que	a	vós	havia	promesa.	Güelfa:	–	E,	donchs,	¿yo	la	matí,	segons	açò?	
Abadessa:	 –	 No	 la	matàs	 vós,	 ne	 tanpoch	morira	 si	 vós	 no	 fóssets.	 Güelfa:	 –	 Ay	 de	mi!	 A,	 com	 fallia	
encara	que	 ·m	carreguen	 l'ànima	d'aquella	mora	 folla!	 ¡Plagués	a	Déu	 fos	 viva,	e	Curial	hagués	bé	ab	
ella!	 Abadessa:	 –	 Curial	 no	 pot	 haver	 bé	 sens	 vós.	 Güelfa:	 –	 Ne	 ab	 mi	 no	 l'aurà,	 segons	 vos	 he	 dit.	
Abadessa:	–	Puys	que	axí	és	que	volets	que	se'n	vage,	hajats	tanta	pietat	que	no	·l	trametats	a	demanar	
almoynes	per	les	portes.	Donats-li	ab	què	isca	d'ací	e	·s	pusca	metre	en	algun	estat	rahonable,	fins	que	a	
Déu	plàcia	la	sua	mala	sort	hage	fi;	que,	en	ma	fe,	no	crech	nasqués	may	en	lo	món	home	pus	mal	fadat	
que	aquest.	Güelfa	sospirà,	e	dix:	–	¡No	hagués	yo	haüda	ab	ell	pijor	sort	que	ell	ab	mi!	E	d'açò	no	pus!	
Anats!	E	Melchior	(e)	done-li	ço	que	hage	obs	per	metre's	en	estat	de	vint	cavalcadures,	e	en	aquell	lo	
mantenga;	e	done-li	 los	 joyells	e	 robes	que	 li	 lexà	empenyades	com	s'ich	partí.	E	vagese'n	en	nom	de	
Déu,	e	cerch	son	avantage;	e,	no	sperant	de	mi	perdó	sinó	en	la	forma	davant	dita,	meta	silenci	en	la	sua	
boca	e	no	·m	scriva	ne	·s	cur	de	mi,	car,	certes,	yo	l'he	de	tot	en	tot	avorrit;	e	com	més	me'n	parlats,	tant	
més	 pijoren	 sos	 fets.]	 (f.198v-f.199)	 –	 A	 expressão	 “estado	 de	 vinte	 cavalarias”	 (ou	 “de	 vinte	
cavalgaduras”,	 se	 adotarmos	 uma	 tradução	mais	 literal	 do	 catalão	 “cavalcadures”)	 indica	 o	 nível	 que	
caberia	a	Curial	dentro	do	estamento	da	nobreza,	ao	qual	ele	pertencia.	O	número	de	acompanhantes,	a	
cavalo	 ou	 a	 pé,	 era	 um	 elemento	 importante	 na	 classificação	 social	 dos	 indivíduos.	 Em	 Portugal,	 na	
passagem	 do	 século	 XVI	 para	 o	 século	 XVII,	 os	 duques	 de	 Bragança	 –	 poderosos	 senhores	 com	
autoridade	quase	soberana	e	com	domínios	que	abrangiam	quase	a	terça	parte	do	território	português	
–	 somente	 saíam	 de	 seu	 palácio	 ducal,	 em	 Vila	 Viçosa,	 com	 acompanhamento	 de	 pelo	 menos	 30	
homens.	Ver,	a	respeito:	ZÚQUETE,	Afonso	Eduardo	Martins	(coord.).	Nobreza	de	Portugal	e	do	Brasil.	
Lisboa:	Editorial	Enciclopédia,	1960,	vol.	2,	p.	433-449;	ESPANCA,	Pe.	Joaquim	José	da	Rocha.	Memórias	
de	 Vila	 Viçosa	 ou	 Ensaio	 da	 História	 desta	 Vila	 Transtagana,	 Corte	 da	 Sereníssima	 Casa	 e	 Estado	 de	
Bragança,	 desde	 os	 tempos	mais	 remotos	 até	 ao	 presente,	 segundo	 o	 que	 pôde	 coligir	 o	 seu	 autor	 o	
Padre	Joaquim	José	da	Rocha	Espanca,	natural	da	mesma	Vila	e	Pároco	de	Pardais.	Vila	Viçosa:	edição	
da	Câmara	Municipal,	1983-1992,	passim.		
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O	 texto	 da	 novela	 não	 diz	 qual	 foi	 a	 reação	 imediata	 de	 Curial	 quando	 a	

abadessa	contou	a	ele	e	a	Melchior	a	decisão	final	de	Guelfa.	Diz	apenas	que	Melchior	

restituiu	 os	 bens	 de	 Curial	 que	 estavam	 em	 seu	 poder	 e	 que	 Curial,	 sempre	

acompanhado	 por	 Galceran,	 partiu	 para	Marselha,	 com	 boa	 provisão	 de	 dinheiro	 e	

também	 de	 cartas	 de	 crédito.754	 Melchior	 os	 acompanhou	 no	 primeiro	 dia	 dessa	

viagem,	 durante	 o	 qual	 Curial	 lhe	 revelou	 a	 existência	 do	 tesouro	 depositado	 em	

Gênova	e	acertaram	o	modo	mais	adequado	de	ser	ele	transportado	para	Montferrat,	

a	 fim	 de	 ficar	 sob	 a	 guarda	 do	 próprio	 Melchior.	 Tudo	 isso	 é	 dito	 de	 modo	 muito	

sintético	no	capítulo	III.77,	um	capítulo	curto,	que	nas	edições	impressas	da	novela	não	

chega	a	 atingir	dez	 linhas	de	extensão.	Ainda	mais	 sintético	e	 sumário	é	o	 relato	da	

continuação	da	viagem:	

	

Curial	partiu	para	Marselha,	e	ali	colocou	suas	coisas	em	ordem.	Depois	foi	
para	 Avignon,	 onde	 se	 arrumou	 ainda	 mais	 e	 cresceu	 seu	 estado.	 Andou	
pela	França	até	que	conseguiu	obter	vinte	cavalarias;	foi	também	ao	Monte	
de	Santa	Maria,	e	fez	novena	na	igreja.	Esteve	ali	por	algum	tempo,	dando-
se	prazer	tanto	quanto	podia.755	

	

Essa	última	frase	–	“dando-se	prazer	tanto	quanto	podia”	–	liga-se	diretamente	

ao	 parágrafo	 seguinte,	 no	 qual	 é	 referida	 uma	 fase	 de	 profundo	 abatimento,	 e	 até	

mesmo	de	degringolada	moral	do	herói.	Transcreva-se	 integralmente	esse	parágrafo,	

que	do	ponto	de	vista	psicológico	é	de	grande	importância:	

	

Por	 outro	 lado,	 Melchior,	 depois	 de	 ter	 recuperado	 o	 tesouro	 de	 Curial,	
percebeu	 e	 julgou	 que	 Curial	 era	 um	 dos	 ricos	 senhores	 do	 mundo	 sem	
vassalos	 e	 sem	 terra,	 o	 que	 o	 deixou	muito	 contente.	 Igualmente,	 Curial,	
pensando	 em	 sua	 riqueza	 e,	 de	 outro	 lado,	 que	 acreditara	 ter	 recuperado	
Guelfa,756	 entregou-se	 a	 uma	 vida	 relaxada	 e	 lasciva,	 como	 se	 fosse	 um	

																																																													
754	“Ben	proveÿts	de	diners	e	de	letres	de	cambis”	[f.199]	–	diz	textualmente	a	novela.	Nesse	ponto,	seu	
autor	talvez	tenha	incorrido	em	algum	anacronismo,	pois	o	uso	das	cartas	de	crédito	já	era	disseminado	
no	século	XV,	quando	escrevia,	mas	ainda	não	o	era	tanto	no	século	XIII,	no	qual	se	teriam	passado	os	
fatos	 que	 narrava.	 Ver,	 a	 respeito,	 LE	 GOFF,	 Jacques.	 A	 Idade	 Média	 e	 o	 dinheiro.	 Rio	 de	 Janeiro:	
Civilização	 Brasileira,	 2014,	 p.	 163ss.	 Sobre	 a	 utilização	 ainda	muito	 embrionária,	 no	 século	 XIII,	 dos	
primeiros	 títulos	 escritos	 com	promessa	 de	 pagar	 determinada	 quantia	 em	 outro	 local,	 ver	 PIRENNE,	
Henri.	História	econômica	e	social	da	Idade	Média.	São	Paulo:	Editora	Mestre	Jou,	1968,	p.	108-109. 
755	 [Curial	 se'n	 va	 a	Massella,	 e	 allí	 adobà's	 algun	 poch;	 e	 despuys	 anà	 a	 Avinyó,	 e	 adobà's	 millor	 e	
cresqué	 son	 estat;	 e	 anà	per	 França	 fins	 que	hach	 vint	 cavalcadures.	 E	 anà	 a	 Santa	Maria	 del	 Puig,	 e	
tench	novena	en	la	sgleya;	e	estech	allí	algun	temps,	donant-se	plaer	tant	com	podia]	(f.199v)	
756	Afastamo-nos	 ligeiramente	na	tradução	desta	frase	do	Prof.	Ricardo	da	Costa,	que	traduziu	“Curial,	
pensant	en	la	sua	riquesa,	e,	d´altra	part,	que	cuydà	haver	cobrada	la	Güelfa”	como	“Curial,	pensando	
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arcebispo	ou	um	grande	prelado,	esquecendo-se	de	que	era	um	cavaleiro	e	
um	 homem	 de	 ciência.	 Assim,	 se	 esqueceu	 completamente	 da	 disciplina	
militar	e	da	vigília	ao	estudo	e,	em	banquetes,	convites	e	festas,	vestidos	e	
outras	vaidades,	bem	como	nos	atos	de	Vênus,	despendia	completamente	o	
seu	 tempo.	 A	 partir	 de	 então	 este	 era	 o	 seu	 estudo,	 o	 seu	 esporte,	 e	
também	 todo	 o	 seu	 bem.	 Enfim,	 pensava	 apenas	 nesses	 fastidiosos	
prazeres.757	

	

Esse	parágrafo	é	bastante	surpreendente	e	destoa	de	todo	o	resto	da	novela;	

ao	longo	de	sua	trajetória,	Curial	sempre	foi	disciplinado	e	autocontrolado,	sempre	se	

mostrou	senhor	de	suas	paixões;	apenas	vez	por	outra	se	deixou	levar	pela	cólera,	mas	

episodicamente,	 em	casos	muito	pontuais.	Mesmo	depois	de	expulso	de	Montferrat	

pela	 primeira	 vez,	 mesmo	 na	 fase	 mística	 em	 que	 estivera	 no	 Mosteiro	 de	 Santa	

Catarina,	sob	a	influência	dos	conselhos	do	Javali,	mesmo	nos	duros	e	longos	anos	de	

cativeiro,	ele	sempre	se	mantivera	íntegro,	do	ponto	de	vista	moral,	e	sobretudo	nunca	

abandonara	 a	 autodisciplina	 e	 a	 vida	 de	 pensamento.	 De	 repente,	 entretanto,	 ele	

modifica	 radicalmente	 seu	modo	 de	 ser	 e	 cai	 na	 devassidão,	 rejeitando	 tudo	 o	 que	

fazia	dele	um	cavaleiro	e	um	homem	de	cultura.	Como	explicar	essa	transformação	tão	

inesperada?	

	

A	 única	 explicação	 que	 parece	 razoável	 é	 que	 a	 última	 recusa	 de	 Guelfa	 lhe	

causara	 um	 abalo	 emocional	 profundo.	 Ele	 depositara	 todas	 as	 suas	 esperanças	 na	

																																																																																																																																																																																			
em	sua	riqueza	e,	por	outro	lado,	acreditando	ter	recuperado	Guelfa”.	O	mesmo	entendimento	foi	o	da	
Profa.	Julia	Butiñá,	que	na	sua	tradução	da	novela	para	o	castelhano	escreveu	“Curial,	pensando	en	su	
riqueza,	 y,	 por	 otro	 lado,	 creyendo	 haber	 recuperado	 a	 Güelfa”.	 Em	 que	 pese	 a	 autoridade	 dos	 dois	
ilustres	tradutores,	a	nosso	ver	a	redação	de	ambos	não	condiz	com	o	contexto	da	novela,	e	até	mesmo	
o	contradiz.	Se	Curial	havia	acabado	de	receber	de	Guelfa	a	mais	taxativa,	contundente	e	definitiva	das	
recusas,	como	poderia	acreditar	tê-la	recuperado?	E	se	a	tinha	recuperado,	por	que	se	entregar	a	uma	
vida	 relaxada	 e	 lasciva,	 que	 somente	 poderia	 afastá-lo	 ainda	 mais	 de	 Guelfa?	 Note-se	 que	 os	 dois	
tradutores	 optaram	 pela	 iteração	 gerundial	 dos	 verbos	 pensar	 e	 crer/acreditar,	 enquanto	 no	 original	
catalão	há	uma	nítida	diferença	modal	entre	o	gerúndio	de	pensant	e	o	indicativo	pretérito	perfeito	de	
cuydà.	Por	outro	 lado,	 a	 conjunção	que,	 aposta	 imediatamente	antes	do	verbo	 cuydà,	deve	por	 força	
ligar-se	ao	verbo	antecedente	pensant.	Por	tudo	isso,	quer	nos	parecer	mais	adequada	a	tradução	que,	
venia	 concessa	 propomos:	 “Curial,	 pensando	 na	 sua	 riqueza	 e,	 de	 outro	 lado,	 que	 acreditara	 ter	
recuperado	Guelfa”.	A	sequência	do	texto	se	encaixa	perfeitamente:	Curial	se	entregou	à	vida	relaxada	e	
lasciva	 porque	 dispunha	 de	 uma	 imensa	 riqueza	 e	 porque	 se	 dava	 conta	 de	 que	 se	 iludira	 ao	 julgar	
recuperado	o	amor	de	Guelfa.	
757	[D'altra	part,	Melchior,	puys	que	hach	cobrat	lo	thesor	de	Curial,	viu	e	féu	juhí	que	Curial	ere	un	dels	
richs	 senyors	 del	 món	 sens	 vassalls	 e	 sens	 terra,	 de	 què	 fonch	 alegre	 molt.	 Semblantment	 Curial,	
pensant	en	la	sua	riquesa,	e,	d'altra	part,	que	cuydà	haver	cobrada	la	Güelfa,	se	donà	a	viure	mollament	
e	laciva,	com	si	fos	arquebisbe	o	gran	prelat,	no	recordant-se	ésser	cavaller	ne	home	de	sciència;	ans	axí	
la	disciplina	militar,	com	la	vigília	del	studi,	més	totalment	en	oblit;	e	en	menjars,	convits	e	festes,	vestirs	
e	altres	vanitats,	e	 ·n	 los	actes	de	Venus	despenia	 totalment	 lo	 temps.	Aquest	era	 lo	seu	studi,	 lo	seu	
deport,	e	encara	tot	lo	seu	bé;	e,	finalment,	sinó	en	aquests	fastijosos	plaers	no	pensava.]	(f.199v)	
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derradeira	 tentativa	 de,	 por	meio	 da	Canção	do	 Elefante,	 quebrar	 as	 resistências	 da	

sua	 linda,	mas	 cruel	 e	 inflexível	 amada.	Quando	ela	 o	 reconheceu	e	 o	 despediu,	 ele	

saíra	com	alegria,	porque	julgava	ter	conseguido	recuperar	o	amor	de	Guelfa.	A	recusa	

obstinada	 dela,	 entretanto,	 foi	 algo	 que	 deixou	 Curial,	 a	 bem	 dizer,	 completamente	

desarvorado	 e	 sem	 rumo.	 Ao	 que	 parece,	 só	 pouco	 a	 pouco,	 durante	 a	 viagem,	 ele	

refletiu	e,	então,	avaliou	quão	desconcertante	era	sua	situação.	A	lembrança	de	Guelfa	

–	 inatingível,	 mas	 ainda	 entrevista	 à	 maneira	 de	 vaga	 e	 remota	 esperança	 –	 o	

sustentara	 na	 sua	 indigência	 na	 Berbéria;	 por	 fidelidade	 a	 essa	 Guelfa	 inatingível	

resistira	durante	anos	ao	assédio	de	Camar;	mas	agora,	quando	se	via	rico	como	jamais	

antes	 tinha	 sido	 e	 não	 devia	 a	 Guelfa,	 mas	 a	 Camar,	 essa	 imensa	 riqueza,	 era	

precisamente	a	mesma	Guelfa	que		rejeitava	seu	supremo	apelo...		

	

Somente	 como	 efeito	 dessa	 extrema	 desilusão	 amorosa	 pode-se	 entender	 o	

desespero	de	Curial,	que	o	levou	à	devassidão	e	a	uma	glutoneria	que,	de	acordo	com	

a	expressão	pitoresca	e	não	 isenta	de	anticlericalismo	do	autor	da	novela,	o	 tornava	

“como	 se	 fosse	um	arcebispo	ou	um	grande	prelado,	 esquecendo-se	de	que	era	um	

cavaleiro	e	um	homem	de	ciência”.758	

	

Essa	 triste	 fase	da	vida	de	Curial,	 em	que	ele	 se	assemelhava	a	 “um	glutão	e	

devorador	 e,	 definitivamente,	 desprovido	 de	 qualquer	 virtude	 e	 aplicado	 tanto	 à	

desonestidade	 quanto	 à	 repugnância	 dos	 vícios	 da	 carne”,759	 foi	 de	 breve	 duração.	

																																																													
758	 Falar	 em	 anticlericalismo	 na	 Idade	Média	 europeia	 não	 é	 anacronismo.	 Nos	 fabliaux	 e	 nas	 farsas	
medievais	 eram	 comuns	 as	 críticas	 e	 satirizações	 de	 figuras	 eclesiásticas.	 Ver,	 a	 respeito,	 MÉNARD,	
Philippe.	Les	fabliaux	–	contes	à	rire	du	Moyen	Age.	Paris:	Presses	Universitaires	de	France,	1983,	p.	121-
128.	 O	 poeta	 francês	 Ruteboeuf	 (c.	 1230-1285),	 apesar	 de	 amigo	 e	 até	 protegido	 do	 rei	 São	 Luis	 IX,	
manifestou	em	muitas	de	suas	obras	satíricas	um	acentuado	anticlericalismo,	ridicularizando	prelados,	
sacerdotes	e	especialmente	 religiosos	 franciscanos	e	dominicanos.	Ver,	 a	 respeito,	Oeuvres	 complètes	
de	Rutebeuf,	trouvère	du	XIIIe.	siècle	recueillies	et	mises	au	jour	pour	la	première	fois	par	Achille	Jubinal.	
Paris:	Chez	Édouard	Pannier,	1839,	2	vols.	Sobre	a	grande	margem	de	liberdade	que,	contrariamente	ao	
que	de	ordinário	 se	 supõe,	havia	no	Medievo	para	 criticar	o	 clero	em	geral,	 em	 todos	os	 seus	níveis,	
desde	 papas	 que,	 com	 suas	 tiaras	 e	 trajes	 pontifícios	 apareciam	 com	 frequência	 em	 representações	
artísticas	do	Inferno,	até	simples	monges,	ver	SANTOS.	A.	A.	dos.	Dialética	pró	e	contra	as	Cruzadas	em	
documentos	 do	 século	 XIII.	 Piracicaba:	 Equilíbrio	 Editora,	 2011.	 Em	 farsas	 medievais,	 não	 somente	
membros	 do	 clero,	mas	 até	 santos	 e	 personalidades	 sagradas	 eram	 por	 vezes	 objeto	 de	 abordagens	
grosseiras	e	até	obscenas,	como	registram	o	citado	Achille	JUBINAL,	na	obra	há	pouco	citada,	e	também	
Jacques	CASTELNAU,	em	La	vie	au	Moyen	Âge	d´après	les	contemporains	(Paris:	Hachette,	1949,	p;	268-
287).	
759	 [gulós	e	devorador,	e,	 finalment,	 freturós	de	 tota	virtut,	e	aplicat	 tant	a	 la	desonestat	e	 fastig	dels	
vicis	de	la	carn]	(f.199v)	
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Rapidamente	 se	 enfastiou	 com	 aquela	 conduta	 tão	 contrária	 aos	 hábitos	 bem	

assentados	e	a	eles	retornou,	depois	de	um	sonho	em	que	Baco,	o	deus	helênico	das	

ciências,	 lhe	 apareceu	 cercado	 das	 sete	 Artes	 e	 de	 outras	 figuras	 mitológicas	

antropomorficamente	 representadas,	 de	 sábios	 e	 até	 mesmo	 de	 Hércules	

(apresentado,	de	acordo	com	a	idealização	humanista	do	Renascimento,	como	aquele	

que	“enquanto	viveu	foi	o	mais	forte	e	o	mais	sábio	do	mundo”760)	e	severamente	lhe	

increpou	a	má	conduta:	

	

–	Curial,	 graças	a	mim	 tu	 recebeste	muitas	honras	e	muitos	progressos	no	
mundo,	 e	 por	 mim	 soubeste	 o	 que	 é	 a	 razão	 e	 o	 juízo;	 eu	 te	 fui	 muito	
favorável	em	teu	estudo	e,	ao	perceber	a	tua	disposição,	quis	habitar	em	ti	e	
fiz	 com	 que	 estas	 sete	 deusas	 que	 aqui	 vês	 te	 acompanhassem	 e	 te	
graduassem	cada	uma	em	sua	dignidade;	enquanto	 tu	as	amaste,	elas	não	
abandonaram	a	tua	companhia.	É	verdade	que	agora,	com	vitupérios,	tu	as	
expulsaste	 de	 tua	 casa	 e,	 colocando-as	 no	 esquecimento,	 mostraste-lhes	
tuas	 duras	 e	 ingratas	 costas,	 dando	 a	 tua	 vida	 a	 coisas	 lascivas	 e	
impertinentes	 a	 ti,	 e,	 vivendo	 viciosamente,	 te	 transformaste	 em	 um	
sepulcro	 fétido	 e	 cheio	 de	 corrupção.	 Tu,	 que	 no	 mundo,	 tanto	 pela	
cavalaria	quanto	pela	ciência,	resplandecias,	agora	és	difamado	justamente	
aqui,	onde	te	conheceram	pela	primeira	vez,	e	o	serás	ainda	mais	caso	à	tua	
primeira	 vida	 não	 retornes.	 Rogo-te,	 requeiro-te	 e	 admoesto-te	 a	 que	
retornes	ao	estudo	e	desejes	honrar	estas	deusas	que	tanto	te	honraram	e	
favoreceram,	e	abandones	essa	vida	que	conduz	o	homem	à	necessidade,	ao	
vitupério	e	à	desonra,	enquanto	a	ciência;	não	queiras	mudar	a	ciência,	que	
é	 dom	 divino	 e	 eterno,	 pela	 imundície	 e	 excremento.	 Pois,	 se	 tu	 leste,	
Gregório	te	disse:	“As	coisas	temporais	se	envilecem	quando	se	consideram	
as	eternas”.	Que	agora,	diante	dessas	deusas	que	razoavelmente	reclamam	
de	 ti,	 elas	 não	 voltem	a	mim	por	 essa	 causa,	 caso	 contrário,	 estejas	 certo	
que	tu	não	aproveitarás	tanto	o	tesouro	de	Camar,	e	teu	desconhecimento	e	
ingratidão	te	prejudicarão.761	

	

																																																													
760	[mentre	visqué	fonch	lo	pus	fort	e	pus	savi	del	món]	(f.200v)	
761	[Curial,	tu	has	reebudes	per	mi	honors	e	molts	avançaments	en	lo	món,	e	per	mi	has	sentit	què	és	
rahó	e	juyhí,	e	yo	en	lo	teu	studi	fuy	a	tu	molt	favorable,	e,	veent	la	tua	disposició,	volguí	habitar	en	tu	e	
fiu	que	aquestes	set	deesses	que	ací	veus	t'acompanyassen	e	·t	graduassen	cascuna	en	la	sua	dignitat;	e,	
mentre	tu	les	amist,	no	lexaren	la	tua	companyia.	És	ver	que	ara,	ab	vituperi,	 les	has	foragitades	de	ta	
casa	e,	metent-les	en	oblit,	 los	has	mostrades	 les	 feres	e	 ingrates	espatles,	donant	 la	 tua	vida	a	coses	
lascives	e	no	pertinents	a	tu,	e,	vivint	viciosament,	te	est	fet	sepulcre	podrit	e	plen	de	corrupció.	E	tu,	qui	
en	lo	món,	axí	per	cavalleria	com	per	sciència,	resplandies,	ara	est	difamat	ací	on	novament	te	conexen,	
e	ho	series	molt	més	si	a	la	primera	vida	no	tornaves.	Yo	·t	prech,	requir,	e	amonest	que	torns	al	studi	e	
vulles	 honrar	 aquestes	 dees	 que	 t'an	 honrat	 e	 favorit,	 e	 lexa	 aquexa	 vida	 qui	 porta	 l'ome	 a	 fretura,	
vituperi	 e	 desonor;	 e	 la	 sciència,	 que	 és	 don	 divinal	 e	 eternal,	 no	 la	 vulles	 cambiar	 per	 la	 brutura	 e	
sutzura,	 terrenal	 e	 temporal.	 Car,	 si	 ho	 has	 legit,	 sant	 Gregori	 t'a	 dit:	 “Vilescunt	 temporalia	 cum	
considerantur	eterna”.	E	d'ací	avant	aquestes	dees	que	·s	clamen	rahonablement	de	tu,	no	tornen	per	
aquesta	causa	davant	mi,	sinó	sies	cert	que	no	t'aprofitarà	tant	lo	thesor	de	Càmar	com	te	nourà	la	tua	
desconexença	e	ingratitut.]	(f.201)	
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	Não	deixa	de	ser	singular,	para	não	dizer	risível,	o	 longo	discurso	moralizador	

de	Baco,	que	também	era	o	deus	do	vinho	e	das	bebedeiras!	Tanto	mais	que	cita,	de	

modo	bastante	extemporâneo,	a	autoridade	de	um	santo	como	o	Papa	São	Gregório	

Magno!762		

	

3.10.	A	Fortuna	gira	novamente	a	sua	roda,		

desta	vez	a	favor	de	Curial	

	

Seja	como	for,	o	efeito	do	sonho	foi	a	conversão763	de	Curial,	que	ao	despertar	

refletiu	muito	sobre	o	que	Baco	lhe	dissera,	convenceu-se	de	que	o	deus	tinha	toda	a	

razão	e	resolveu	seguir	o	conselho	dele	recebido,	de	modo	que	“rapidamente,	no	dia	

seguinte	mandou	buscar	livros	de	todas	as	faculdades	e	retornou	ao	estudo,	conforme	

estivera	acostumado,	dando	como	perdido	o	tempo	que	vivera	sem	estudo.”764	

	

Essa	conversão	marca	o	fim	do	ciclo	de	desgraças	da	vida	do	herói.	A	partir	de	

agora,	 encerrado	 o	 longo	 período	 purgativo	 e	 probatório,	 ele	 passará	 a	 obter	

sucessivos	progressos	e	 sua	 carreira	 retomará	o	 sentido	ascensional	da	 sua	primeira	

fase.	 A	 partir	 de	 agora,	 os	 efeitos	maléficos	 que	 a	 Inveja	 lhe	 produzira,	 e	 que	 tanto	

haviam	envenenado	sua	existência,	se	dissiparão.	Mais	uma	vez,	a	inconstante	Fortuna	

decidia	girar	a	sua	roda,	mas	desta	vez	em	favor	de	Curial.	Como	se	sentia	impotente	

para,	por	si	mesma,	corrigir	todo	o	mal	que	antes	causara	a	Curial,	pediu	o	auxílio	de	

																																																													
762	 Depois	 de	 séculos	 em	 que	 São	 Gregório	Magno	 gozou	 de	 grandíssimo	 prestígio,	 no	 alvorecer	 do	
humanismo	passou	a	ser	objeto	de	críticas	e	até	mesmo	alvo	de	mordazes	ironias,	a	ponto	de	tornar-se,	
nas	palavras	da	Profa.	 Julia	Butiñá:	 “...justamente	uma	das	bestas	negras	do	medievalismo	combatido	
pela	 nova	 corrente,	 como	 bem	 mostram	 as	 mordazes	 chacotas	 de	 Bernat	 Metge.	 Que	 sua	 citação	
marque	o	cume	na	resolução	da	novela	–	já	que	são	as	palavras	que	determinam	a	conversão	moral	do	
protagonista	–	apesar	do	respeito	que	demonstra	o	autor	catalão,	é,	no	mínimo,	chocante.	Mais	ainda	
quando	 a	 citação	 de	 São	Gregório	Magno	 é	 formulada	 na	 boca	 do	 deus	 pagão	Baco,	 algo	 insólito	 na	
Literatura,	embora	um	pouco	antes	Apolo	tivesse	citado	São	Jerônimo.	Deve-se	observar	também	que	é	
a	 única	 referência	 religiosa	 do	 sermão	 de	 Baco,	 que	 convence	 o	 cavaleiro	 com	 argumentos	
preferencialmente	 do	 âmbito	 do	 novo	 cariz	 humanista,	 como	 os	 studia	 humanitatis,	 assim	 como	 da	
mescla	 da	 vida	 digna	 com	 o	 domínio	 das	 paixões....”	 (BUTIÑÁ	 JIMÉNEZ,	 Julia.	 Tras	 los	 orígenes	 del	
Humanismo:	el	“Curial	e	Guelfa”,	p.	139-140).	
763	 Não	 se	 trata,	 obviamente,	 de	 uma	 conversão	 no	 sentido	 religioso	 do	 termo,	 mas	 no	 sentido	
humanístico	 que	 informa	 o	 pensamento	 –	 e	 o	 que	 muito	 extemporaneamente	 se	 poderia	 chamar	
ideologia	–	do	autor	de	Curial	e	Guelfa.	
764	 [tantost	 lo	 jorn	 següent	 féu	 cercar	 libres	 en	 totes	 les	 facultats,	 e	 tornà	 al	 studi,	 segons	 havia	
acostumat,	tenint	per	perdut	aquell	temps	que	sens	studi	havia	viscut.]	(f.201-f.201v)	



430	
	

Vênus,	 à	 qual	 rogou	que	 enviasse	 seu	 filho	 até	Guelfa,	 para	 predispô-la	 ao	 amor	de	

Curial:		

	

...	Eu,	perseguição	e	maus-tratos	dos	bons,	não	penso	no	que	faço	nem	miro	
alguém	 em	 especial,	 não	 ouço	 rogos,	 não	 tenho	 espírito	 de	 piedade,	 só	
arbítrio,	o	qual	uso	como	me	agrada;	cansei	de	perseguir	um	cavaleiro	muito	
valente,	 agora	 desejo	 girar	 a	minha	 roda,	 e	 assim	 como	 o	 prostrei	 sob	 os	
meus	 pés,	 agora	 desejo	 elevá-lo	 no	 grau	 mais	 alto	 de	 minha	 esfera,	 e	 já	
comecei	 a	 fazê-lo.	 Portanto,	 quero	 rogar-te	 e	 te	 rogo	 que	 tu	 peças	 a	 teu	
filho	 que,	 com	 sua	 seta	 de	 ouro,	 fira	 a	 senhora	 de	 Milão	 na	 parte	 mais	
profunda	de	seu	coração,	e	a	 incendeie	de	tal	modo	que	ela	não	encontre	
um	 lugar	 onde	 possa	 repousar;	 que	 ela	 deseje	 este	 cavaleiro	 de	 tal	modo	
que	 procure	 uma	maneira,	mesmo	 contra	 toda	 a	 sua	 vontade,	 de	 tê-lo,	 e	
que	um	dia	a	esperá-lo	seja	como	um	ano	(...)765	

	

A	 resposta	 da	 deusa	 foi	 afirmativa:	 “–	 Caríssima	 amiga	 minha,	 escutei	 tua	

oração.	O	que	pedes,	será.”766	E,	de	fato,	os	acontecimentos	favoráveis	começam	a	se	

acumular,	na	vida	de	Curial.	A	atoarda	de	que	havia	sobrevivido	a	um	longo	cativeiro	

na	África,	e	que	retornara	em	grande	estilo,	não	como	um	infeliz	derrotado,	mas	como	

vitorioso,	 rico	e	bem	sucedido,	 começa	a	circular	por	 todas	as	partes	e	chega,	 como	

era	 de	 se	 esperar,	 a	Montferrat.	O	marquês	 fica,	 com	 isso,	muito	 satisfeito	 e	 leva	 a	

alegre	notícia	a	Guelfa,	que	finge	nada	saber	do	retorno	de	Curial:		

	

–	Como	pode	ser?	Há	sete	anos	dizem	que	ele	está	morto!	Este	é	um	milagre	
maior	do	que	a	ressurreição	de	Lázaro,	pois	aquele	foi	ressuscitado	apenas	
quatro	dias	depois	 de	 sua	morte,	 e	 este,	 sete	 anos.	Agora	posso	dizer-vos	
que	eu	nunca	ouvi	um	milagre	tão	grande!767	

	

Na	sua	sincera	alegria	pelo	feliz	retorno	do	antigo	servidor,	o	marquês	“logo	lhe	

escreveu,	 e	 lhe	 enviou	 um	 gentil-homem	 para,	 fazendo-lhe	 muitas	 ofertas,	 rogar	 a	

																																																													
765	[Yo,	perseguidora	e	maltractadora	dels	bons,	que	no	pense	ço	que	faç	ne	mir	degú,	ne	oig	prechs,	ni	
he	espirit	de	pietat,	 sinó	sola	voluntat,	 la	qual	use	axí	 com	me	plau,	cansada	de	perseguir	un	cavaller	
molt	valent,	vull	girar	la	mia	roda,	e	axí	com	l'e	tengut	baix	e	sota	peu,	lo	vull	alçar	ara	en	lo	pus	alt	grau	
de	la	mia	spera;	e	axí	ho	he	començat	a	fer.	E	vull-te	pregar	e	·t	prech	que	tu	axí	mateix	prechs	ton	fill	
que,	ab	la	sua	treta	d'or,	fira	la	senyora	de	Milà	en	la	pus	pregona	part	del	seu	cor,	e	la	encena	axí	fort	
que	no	 tròpia	 loch	on	pusca	haver	 repòs;	desig	aquest	cavaller	e	cerch	via	contra	 tot	 son	grat	com	 lo	
pusca	haver,	e	un	dia	li	sie	un	any	a	esperar-lo]	(f.203)	
766	[–	Amiga	mia	molt	cara,	yo	he	oyda	la	tua	oració;	ço	que	demanes	se	farà.]	(f.203)	
767	[–	¿Com	se	pot	fer?	Set	anys	ha	que	dien	que	és	mort;	e	aquest,	major	miracle	és	que	la	ressucitació	
de	Làtzer,	car	aquell	 fonch	ressucitat	quatre	 jorns	aprés	que	morí,	e	aquest,	set	anys.	Ara	us	dich	que	
nulls	temps	oyhí	tan	gran	miracle.]	(f.201v)	
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Curial	 que	 dele	 se	 valesse	 em	 todas	 as	 coisas	 de	 que	 necessitasse”.768	 Ao	 receber	 o	

emissário,	que	era	um	jovem	escudeiro,	Curial	ficou	muito	contente	e	o	recompensou	

com	presentes	e	com	dinheiro.	É	digna	de	nota	a	resposta	que	deu	ao	marquês:	

	

Então	escreveu	ao	marquês,	 agradecendo	muito	a	 sua	oferta.	Mesmo	que	
não	 tivesse	 mandado	 lhe	 dizer,	 ele	 tinha	 a	 certeza	 de	 que	 o	 marquês	 o	
ajudaria,	 na	 qualidade	 de	 um	 criado	 antigo	 e	 servidor	 leal.	 Mas	 que	 lhe	
pedisse	 tudo	 o	 que	 quisesse,	 porque	 ele,	 com	 todo	 o	 seu	 poder	 e	
conhecimento,	o	agradaria	e	faria	mais	por	ele	do	que	por	qualquer	homem	
do	mundo.769	

	

O	 marquês	 fora	 extremamente	 amável,	 mas	 ainda	 se	 pusera	 na	 posição	 de	

superior	de	cujos	benefícios	poderia	estar	precisando	Curial.	Este	agradeceu	a	oferta	e	

aludiu	ao	fato	de	ter	sido	no	passado	um	criado	e	servidor	leal,	mas	deixou	claro	que	

era	 ele,	 agora,	 quem	 estava	 em	 condições	 de	 beneficiar	 o	marquês.	 As	 posições	 se	

haviam	invertido.		

	

A	 resposta	de	Curial	 alegrou	ao	marquês	–	 como	 sempre	de	espírito	nobre	e	

elevado,	que	se	alegrava	sinceramente	com	os	triunfos	do	seu	antigo	valido	–	e	à	corte	

de	Montferrat,	 inclusive	a	Guelfa,	que	entretanto	disfarçava	seu	 interesse	por	Curial.	

Toda	 a	 corte	 de	Montferrat	 se	 alegrou...	menos	 duas	 pessoas	 bem	 conhecidas	 e	 de	

grande	 importância	 na	 vida	de	Curial:	 seus	dois	 invejosos	detratores	 e	 caluniadores,	

que	depois	de	se	terem	longamente	eclipsado,	reaparecem	no	texto	da	novela!	Com	

eles,	é	a	 Inveja,	que	discretamente	causara	 todo	o	prolongado	ciclo	de	desgraças	do	

herói,	que	reaparece	explicitamente	no	texto:	

	

Depois	 de	 ter	 entregado	 as	 cartas,	 o	 escudeiro	 falou	 de	 Curial	 com	 tanta	
afeição	 que	mal	 posso	 explicar.	 Todos	 ficaram	 prazerosos,	 exceto	 os	 dois	
anciãos,	 que	 ainda	 não	 podiam	 com	 paciência	 aguentar	 que	 aquele	
escudeiro	falasse	de	Curial	tão	bem.	Por	isso,	murmuravam	e,	às	escondidas,	
diziam	 que	 ele	 mentia.	 Contudo,	 o	 escudeiro,	 sem	 nada	 perceber,	 não	
parava	de	falar,	o	que	fez	com	que	Guelfa	sentisse	uma	alegria	muito	grande	
em	seu	coração	e,	embora	ela	não	interrogasse	o	escudeiro,	tinha	prazer	em	
ouvi-lo,	e	pensava	que	se	desesperaria	com	os	murmúrios	dos	anciãos.	Por	

																																																													
768	 [tantost	 li	 scriví,	 e	 li	 tramés	 un	 gentil	 home,	 pregant-lo	 que	 s'ampràs	 d'ell	 en	 totes	 les	 coses	 que	
hagués	mester,	faent-li	moltes	profertes]	(f.201v)	
769	[E	d'aquí	avant	rescriví	al	marqués,	regraciant-li	molt	la	sua	proferta;	car,	sens	enviar-lo-y	a	dir,	era	ell	
ben	segur	que	·l	marqués	li	ajudaria,	axí	com	a	criat	antich	e	servidor	leal;	axí	mateix	li	manàs	ço	que	li	
vengués	en	plaer,	car	ell,	per	tot	son	poder	e	saber,	lo	complauria	e	faria	per	ell	més	que	per	home	que	
fos	en	lo	món.]	(f.202)	
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sua	vez,	eles,	pensando	que	assim	o	faria	ser	ainda	mais	detestado,	falavam	
todo	o	mal	que	podiam	dele.	Guelfa	ria,	mas	certamente	não	sentia	prazer,	
tampouco	lhes	fazia	bem,	pelo	contrário,	todos	os	dias	deles	se	distanciava	
mais.770	
	

	

Também	 no	 íntimo	 de	 seu	 coração	 Guelfa	 estava	 a	 girar	 a	 sua	 roda	

favoravelmente	 a	 Curial.	 Mas,	 sempre	 orgulhosa	 e	 inflexível,	 ainda	 ria	 quando	 os	

invejosos	o	criticavam...	

	

O	capítulo	III.82	é	longo.	Nele	é	contada,	com	abundância	de	pormenores,	a	ida	

de	 Curial	 até	 Londres,	 desafiado	 por	 Guilherme	 do	 Castelo,	 um	 cavaleiro	 bretão	

malquisto	na	corte	francesa	e	refugiado	na	 Inglaterra.	Guilherme	se	 julgava	ofendido	

pelo	 fato	 de	 Curial	 ter	 combatido	 anos	 atrás	 um	 irmão	 seu,	 Bertrand	 do	 Castelo.771	

Curial	o	vencera	e	lhe	poupara	a	vida,	mas	Bertrand	perdeu	o	juízo	e,	pouco	depois,	a	

vida,	 o	que	 fez	Guilherme	 conceber	ódio	mortal	 em	 relação	a	Curial.	Quando	 soube	

que	havia	 retornado	do	 seu	 cativeiro,	 desafiou-o	 em	 termos	 insolentes.	 Curial	 ainda	

tentou	 evitar	 um	enfrentamento,	mas	 não	 conseguiu;	 teve	 que	 ir	 à	 Inglaterra,	 onde	

venceu	a	Guilherme	e	o	matou.	

	

Quando	retornou	à	França,	com	a	fama	dessa	última	vitória,	ainda	mais	cresceu	

seu	prestígio.	O	rei	da	França,	que	no	passado	já	o	havia	favorecido,	conservava	dele	

boa	 memória	 e,	 contente	 pela	 vitória	 sobre	 Guilherme	 do	 Castelo,	 seu	 desafeto,	

gostaria	de	atraí-lo	para	sua	corte.	Curial,	cada	vez	mais	seguro	de	sua	posição,	já	não	

precisava	do	apoio	real.	O	rei,	entretanto,	“quis	celebrar	suas	Cortes	Gerais	no	Monte	

de	Nossa	Senhora,	conforme	o	antigo	e	 louvável	costume	dos	reis	da	França,	 ilustres	

predecessores	 seus”,772	 e	 lhe	 ocorreu	 a	 ideia	 de	 convidar	 para	 estar	 presente	 o	

																																																													
770	 [E	 aprés	de	haver	donades	 les	 letres,	 parlava	de	Curial	 ab	 tanta	 affecció	que	no	és	 en	dir;	 de	què	
tothom	havia	plaer,	 exceptats	 los	dos	 ancians,	 qui	 encara	no	podien	ab	paciència	 sostenir	 que	aquell	
escuder	digués	tan	bé	de	Curial,	e	murmuraven	e	deyen	en	alguns	 lochs	apartats	que	mentia.	Emperò	
l'escuder,	no	sentint	res	d'açò,	 tots	temps	continuava,	de	què	 la	Güelfa	sentia	en	son	cor	alegria	molt	
gran,	e,	 jatsia	ella	no	interrogàs	 l'escuder,	però	sí	havia	plaer	de	oyr-lo,	e	 ·s	cuydava	desesperar	per	 la	
murmuració	dels	ancians;	e	ells,	pensant	que	l'havia	del	tot	avorrit,	deyen-ne	tot	lo	mal	que	podien;	e	la	
Güelfa	reya-se'n,	mas,	certes,	no	n'havia	plaer,	ne	tanpoch	los	feya	bé,	ans	cascun	jorn	los	lunyava	de	si	
poch	a	poch.]	(f.202)	
771	O	episódio	é	narrado	nos	capítulos	II.13	a	II.21.	
772	[desijà	celebrar	la	sua	general	cort	en	lo	Puig	de	Nostra	Dona,	segons	la	antiga	e	loable	costuma	dels	
reys	de	França,	il·lustres	predecessors	seus]	(f.206)	–		A	expressão	Cortes	Gerais,	usada	na	novela,	é	mais	
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marquês	de	Montferrat,	 e	que	 trouxesse	 consigo	a	esposa	e	a	 irmã.	Montferrat	não	

era	 vassalo	do	 rei	 da	 França,	 de	modo	que	não	 se	 tratava	de	uma	 convocação,	 tão-

somente	 de	 um	 convite	 amigável.	 O	 objetivo	 que	 tinha	 o	 rei	 da	 França	 era	 “talvez,	

conseguir	que	Curial	se	casasse	com	a	irmã	do	marquês”.773	

	

O	convite	foi	mandado,	em	termos	muito	amáveis,	ao	marquês,	que	reuniu	seu	

conselho	e,	após	parecer	favorável	deste,	decidiu	aceitar	o	convite	por	três	razões:	“a	
																																																																																																																																																																																			

ibérica	 do	 que	 francesa.	 Na	 França,	 designavam-se	 como	 Estados	 Gerais	 essas	 grandes	 reuniões	
convocadas	pelo	rei,	com	representantes	dos	três	Estados,	ou	Braços	do	Reino	–	Clero,	Nobreza	e	Povo.	
Em	Portugal,	as	Cortes	Gerais	tinham	atribuições	consultivas	e,	em	certos	casos,	decisórias;	até	meados	
do	século	XVIII,	o	rei	não	podia	ex	auctoritate	propria	criar	um	imposto	novo,	ou	modificar	a	destinação	
de	um	antigo,	sem	prévio	consentimento	da	chamada	"Casa	dos	Vinte	e	Quatro"	(organismo	que	reunia	
os	 representantes	 dos	 ofícios	mecânicos	 de	 Lisboa	 e,	 como	 tal,	 representava	 o	 elemento	 popular	 do	
Reino),	ou,	conforme	o	caso,	das	Cortes	Gerais	(cfr.	BRAGA,	Luiz	de	Almeida.	Paixão	e	Graça	da	Terra.	
Rio	 de	 Janeiro:	 Civilização	 Brasileira,	 s/d,	 p.	 212-217	 e	 266-268).	 Tão	 firme	 e	 estabelecida	 era,	
consuetudinariamente,	essa	praxe,	que	causou	grande	escândalo	o	fato	de	o	Marquês	de	Pombal	ter	em	
1762	 restabelecido	 unilateralmente	 um	 antigo	 imposto,	 a	 “décima	 sobre	 todos	 os	 bens,	 rendas,	
ordenados,	 maneios	 e	 ofícios	 deste	 Reino	 para	 se	 acudir	 às	 despesas	 da	 guerra”	 (cfr.	 ESPANCA,	 Pe.	
Joaquim	José	da	Rocha.	Memórias	de	Vila	Viçosa...,	vol.	12,	p.	18-19).	–	 	As	Cortes,	diferentemente	do	
que	 pode	 parecer	 a	 um	 leitor	 de	 nossos	 dias,	 não	 se	 contrapunham	 ao	 poder	 real,	 mas	 com	 ele	
colaboravam	intimamente	e	até	o	corroboravam.	“Quando	pensamos	que	as	Cortes	se	convocavam	com	
frequência,	muitas	vezes	de	dois	em	dois	ou	de	três	em	três	anos,	compreendemos	a	razão	de	os	reis	
verem	nas	Cortes	uma	maneira	de	firmar	a	sua	autoridade	e	de	consolidar	o	seu	poder.	(...)	Era	a	época	
em	que	 os	monarcas,	 na	 esfera	 da	 soberania,	 assentavam	modos	 de	 convívio	 com	os	 vários	 estratos	
sociais	da	nação,	dando	vida	a	uma	democracia	atuante.	Uma	democracia	não	no	nome,	 como	a	que	
atualmente	se	pratica,	mas	na	vivência	perfeita	de	governantes	e	governados,	que	é	aquela	que	confere	
real	sentido	à	palavra”	(SERRÃO,	Joaquim	Veríssimo.	A	Génese	e	o	Valor	da	Monarquia	em	Portugal,	in:	
VV.	AA.	Estudos	sobre	a	Monarquia	–	Conferências	no	Grémio	Literário.	Lisboa,	1984,	p.	203).	De	fato,	
em	 vários	 reinos	 europeus,	 instituições	 como	 a	 das	 Cortes	 tinham	 grande	 importância	 para	 que	 a	
monarquia	fosse	temperada	com	elementos	de	democracia	e	aristocracia,	de	modo	a	realizar	o	modelo	
que,	 na	 ótica	 medieval	 tomista,	 constituía	 o	 regime	 político	 em	 tese	 mais	 perfeito.	 Ver,	 a	 respeito:	
DEMONGEOT,	Marcel.	Le	meilleur	régime	politique	selon	saint	Thomas.	Paris:	André	Blot,	Éditeur,	1928,	
p.	180-206;	SANTOS.	A.	A.	dos.	Parlamentarismo,	sim!	Mas	à	brasileira...	São	Paulo:	Artpress,	2015,	p.	
89-108	 e	 327-331.	 Sobre	 a	 tradicional	 instituição	 das	 Cortes	 portuguesas,	 é	 vastíssima	 a	 bibliografia	
existente.	 Na	 impossibilidade	 de	 referi-la	 toda,	 basta	 indicar	 aqui,	 como	 obras	 de	 referência	
fundamentais:	SANTARÉM,	Visconde	de.	Memorias	para	a	Historia,	e	Theoria	das	Cortes	Geraes,	que	em	
Portugal	 se	 celebrárão	 pelos	 Tres	 Estados	 do	 Reino.	 Lisboa:	 Impressão	 Regia,	 2	 vols.,	 1827-1828;	 e	
SARDINHA,	António.	A	Teoria	das	Cortes	Gerais.	 (redigida	para	servir	de	prefácio	à	2ª.	edição	da	obra	
clássica	do	Visconde	de	Santarém).	Lisboa:	Biblioteca	do	Pensamento	Político,	1975.	–		Em	quase	toda	a	
Europa	medieval	 era	 comum	a	existência	de	 variadas	 formas	de	participação	aristocrática	ou	popular	
nos	governos	 formalmente	monárquicos.	 	A	partir	do	século	XV,	à	medida	que	o	absolutismo	régio	se	
afirmava	como	novo	modelo	político,	a	tendência	foi	diminuir	vez	mais	essa	participação	no	poder,	que	
passou	a	ser	concentrado	na	pessoa	do	rei.	O	resultado	é	que	os	reis	se	isolaram	de	seus	povos	e,	com	
isso,	prepararam	as	revoluções	que,	em	série,	iriam	destronar	suas	dinastias	nos	séculos	XIX	e	XX.	O	caso	
mais	 paradigmático	 foi	 o	 da	 França,	 onde	 desde	 o	 século	 XIV	 os	 reis	 tinham	 o	 hábito	 de	 convocar	
Estados	Gerais	sempre	que	julgavam	necessário	ou	conveniente	fazê-lo;	com	a	centralização	do	Estado	e	
a	concentração	dos	poderes	absolutos	nas	mãos	do	soberano,	essas	convocações	rarearam;	entre	1614	
e	1789,	nenhuma	vez	se	 reuniram	os	Estados	Gerais.	Quando	Luís	XVI	os	convocou,	 já	às	vésperas	da	
Revolução,	 fazia	 175	 anos	 que	 eles	 não	 se	 realizavam.	 (cfr.	 PRICE,	 Munro.	 A	 queda	 da	 monarquia	
francesa.	Rio	de	Janeiro:	Editora	Record,	2017,	p.	53)	
773	[per	ventura	(...)	que	Curial	casàs	ab	la	sor	del	marqués.]	(f.206)	
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primeira,	 porque	 assim	 serviria	muito	 bem	 ao	 rei;	 a	 segunda,	 porque	 daria	 fim	 aos	

feitos	 de	 monsenhor	 Antônio,	 e	 a	 terceira,	 que	 talvez	 conseguisse	 encontrar	 um	

marido	para	a	sua	irmã”.774	O	marquês	prosseguia,	pois,	em	seu	desígnio	de	conseguir	

um	bom	casamento	para	Guelfa,	mas	por	certo	não	o	imaginava	com	o	mesmo	“noivo”	

dos	planos	que,	em	sua	mente,	estava	a	gizar	o	rei	da	França...		

	

As	 condições	 praticamente	 impossíveis	 colocadas	 por	 Guelfa	 sine	 quibus	 non	

perdoaria	a	Curial	se	verificariam	todas:	reunir-se-iam	no	Monte	de	Nossa	Senhora	ela	

própria,	 Curial,	 o	 rei	 e	 a	 rainha	 da	 França	 e,	 por	 certo	 ali	 estariam	 também	muitos	

amantes	 que	 poderiam	 endossar	 o	 rogo	 de	 perdão	 que	 fizesse	 por	 fim	 dobrar	 a	

vontade	 da	 orgulhosa	 duquesa	 de	 Milão.	 	 Os	 acontecimentos	 estavam,	 por	 vias	

transversas	e	inesperadas,	a	conduzir	para	o	desfecho	feliz	da	trama.	

	

A	 celebração	 das	 Cortes,	 inicialmente	marcada	 para	 o	 dia	 primeiro	 de	maio,	

precisou	 ser	 adiada,	 devido	 a	 uma	 grave	 emergência	 que	 atingiu	 diretamente	 o	

Império	e,	por	tabela,	toda	a	Cristandade:	uma	nova	invasão	dos	turcos	maometanos.	

Uma	batalha	decisiva	entre	o	exército	do	imperador	e	o	do	sultão	estava	prevista	para	

o	dia	20	de	abril	e	nela	deveriam	estar	muitos	cavaleiros	que	não	conseguiriam	chegar	

a	tempo	para	as	Cortes	Gerais.	Por	isso,	o	rei	da	França	preferiu	transferi-las	para	o	dia	

de	Santa	Maria	de	Agosto.775	

	

	
																																																													

774	[la	primera,	que	serviria	molt	 lo	rey;	 la	segona,	que	donaria	fi	en	los	fets	de	Anthoni	Mossenyor;	 la	
tercera,	 que	 poria	 ésser	 possible	 que	 donaria	 marit	 a	 sa	 sor.]	 (f.206)	 Para	 “os	 feitos	 de	 monsenhor	
Antônio”,	cfr.	capítulos	II.92	e	II.119.	
775	A	festa	de	Santa	Maria	de	Agosto,	realizada	no	dia	15	desse	mês,	celebrava	a	Assunção	da	Virgem	e	
tinha,	como	títulos	alternativos,	o	de	Nossa	Senhora	da	Glória	(porque	foi	o	dia	da	glorificação	suprema	
da	 Virgem)	 e	 de	 Nossa	 Senhora	 dos	 Anjos	 (porque	 foi	 levada	 por	 Anjos	 que	 Ela,	 ao	 fim	 de	 sua	 vida	
terrena,	ascendeu	à	glória	celestial,	de	acordo	com	a	crença	tradicional	que	em	1950	foi	solenemente	
proclamada	 como	 dogma	 de	 fé	 pelo	 Papa	 Pio	 XII).	 Segundo	 Frei	 Agostinho	 de	 Santa	Maria,	 autor	 da	
célebre	 obra	 Santuario	 Mariano,	 e	 Historia	 das	 Imagens	 milagrosas	 de	 Nossa	 Senhora	 e	 das	
milagrosamente	 apparecidas,	 que	 se	 veneram	 em	 todo	 o	 Bispado	 do	 Rio	 de	 Janeyro,	&	Minas,	&	 em	
todas	 as	 Ilhas	 do	 Oceano	 (Lisboa,	 1723,	 t.	 X),	 as	 antigas	 catedrais	 portuguesas	 foram	 dedicadas	 ao	
mistério	 da	 Assunção	 em	 1394,	 por	 concessão	 do	 Papa	 Bonifácio	 IX	 e	 em	 memória	 da	 Batalha	 de	
Aljubarrota,	 travada	 na	 véspera	 da	Assunção	 de	 1385.	Mas	 o	 Pe.	 Francisco	 Rafael	 da	 Silveira	Malhão	
informa	que	foi	D.	João	II	que	assim	ordenou,	um	século	depois.	Não	existem	documentos	escritos	nem	
de	uma	nem	de	outra	coisa,	mas	é	fato	que,	desde	os	tempos	da	segunda	Dinastia,	as	Sés	portuguesas	
foram	geralmente	dedicadas	a	Nossa	Senhora	 (cfr.	SANTOS,	A.	A.	dos.	O	culto	de	Maria	 Imaculada	na	
tradição	e	na	História	de	Portugal.	São	Paulo/Porto:	Artpress/Livraria	Civilização	Editora,	1996.	p.	71).		
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3.11.	Curial,	condestável	do	imperador,	

	derrota	os	turcos	em	grande	batalha		

	

Os	 capítulos	 III.85	 a	 III.92	 contêm	 a	 narrativa	 circunstanciada	 dos	

acontecimentos	que	envolveram	a	grande	e	decisiva	batalha	contra	os	turcos,	na	qual	

Curial	desempenhou	papel	de	primeiro	plano,	como	supremo	comandante	das	tropas	

cristãs	vencedoras.	Do	ponto	de	vista	do	estamento	social,	esse	episódio	significou	um	

grande	salto	ascensional	para	o	herói,	 já	que	este	 se	viu	no	comando	de	príncipes	e	

outros	titulares	soberanos,	vassalos	do	imperador	e	colocados,	naquela	ocasião,	sob	as	

ordens	diretas	de	Curial,	ao	qual	viam	como	a	um	–	e	não	o	menor	–	deles.	

	

O	 Sacro	 Império,	 unido	 sob	 a	 autoridade	 moral	 do	 Imperador,	 constituía	 na	

realidade	 uma	 galáxia	 imensa	 de	 centenas	 de	 Estados	 em	miniatura,	 dos	 quais	 hoje	

somente	 restam,	 como	 sobreviventes,	 Liechtenstein	 e	 Luxemburgo.	 Entre	 pequenos	

principados,	condados	ou	senhorios	de	governo	monárquico,	principados	eclesiásticos,	

cidades	 livres,	 pequenas	 repúblicas	 etc.,	 na	 Baixa	 Idade	Média	 o	mundo	 germânico	

contava	cerca	de	340	unidades	soberanas,	e	cerca	de	1.700	territórios	que	gozavam	de	

autonomia	muito	ampla	e	eram	quase	 semi-independentes.776	Há	divergências	entre	

as	 fontes,	 na	 fixação	 do	 número	 exato	 de	 Estados	 soberanos	 e	 semissoberanos	 do	

antigo	 Sacro	 Império;	 é,	 aliás,	 muito	 compreensível	 que	 as	 haja,	 se	 considerada	 a	

variedade	 enorme	 de	 Estados	 que	 se	 constituíram	 –	 organicamente	 e	 seguindo	

modelos	 muito	 diferenciados	 –	 ao	 longo	 dos	 séculos	 no	 Sacro	 Império	 e	

especificamente	no	mundo	germânico.		

	

Essa	rica	e	variegada	constelação	de	soberanias	e	de	semissoberanias,	embora	

muito	sofrida	e	alterada	em	função	das	guerras	de	religião	que	se	seguiriam	à	reforma		

de	 Lutero,	manteve-se	 em	 linhas	 gerais	 até	 à	 passagem	 do	 século	 XVIII	 para	 o	 XIX.	

Entre	 1803	 e	 1813,	 Napoleão	 Bonaparte	 extinguiu	 o	 Sacro	 Império	 e	 destronou	

inúmeros	 senhores	 soberanos,	 incorporando	 seus	 territórios	 aos	 de	 seus	 aliados	

alemães;	deu	com	 isso	um	 impulso	de	que,	60	anos	mais	 tarde,	Bismarck	 se	 serviria	

																																																													
776	Cfr.	 FRÉMY,	Dominique;	FRÉMY,	Michèle.	Quid	1990.	Paris:	Éditions	Robert	 Laffont,	1989,	p.	859	e	
862.	
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para	 concluir	 a	 unificação	 alemã.	Os	 Estados	 soberanos	 do	 Império	 foram	 reduzidos	

por	Napoleão	a	39,	sendo	os	demais	eliminados	ou	mediatizados.	Mediatizar	significa,	

literalmente,	 tornar	 algo	 ou	 alguém	 mediato.	 Foram	 mediatizados	 os	 numerosos	

senhores	 soberanos	 que	 –	 em	 alguma	 das	 sucessivas	 invasões	 napoleônicas	 –	

perderam	sua	independência,	passando	para	a	jurisdição	de	Estados	maiores	os	quais	

eram,	por	sua	vez,	vassalos	imediatos	do	Imperador.	Esses	senhores	deixavam	de	ser	

imediatos,	 e	 passavam	 a	 ser	 mediatos	 em	 relação	 ao	 Imperador.	 A	 mediatização	

importava	 na	 perda	 da	 soberania	 e	 significava,	 pois,	 um	 rebaixamento,	 uma	

diminuição;	era	uma	forma	eufemística	de	despojamento,	de	destronamento.		

	

Abolido	 o	 Sacro	 Império	 em	 1806	 e	 deixando	 de	 haver	 um	 imperador	 com	

jurisdição	sobre	todos	os	Estados	ex-membros	do	Sacro	 Império,	deixava	também	de	

ter	 sentido	 o	 termo	 mediatização	 –	 que	 supunha	 o	 imperador	 como	 ponto	 de	

referência.	Sem	embargo	disso,	o	termo	continuou	a	ser	utilizado,	por	extensão,	para	

designar	os	príncipes	alemães	que	perderam	a	soberania	após	a	abolição	do	Império	e	

antes	da	queda	de	Napoleão.	Quando,	em	1815,	reuniu-se	em	Viena	o	Congresso	que	

reorganizou	a	Europa	após	o	tufão	revolucionário,	muito	numerosos	ex-soberanos	não	

conseguiram	reaver	seus	Estados.	O	despojamento	deles	se	tornara	fato	consumado	e	

irreversível	 –	 contra	 o	 qual	 protestaram	 solenemente,	 em	 documento	 conjunto	

firmado	a	13	de	junho	de	1815,	dias	após	a	assinatura	da	ata	do	Congresso	de	Viena.	

Dentre	 esses	 despojados,	 algumas	 dezenas	 conseguiram	 beneficiar-se	 –	 à	 guisa	 de	

compensação	pelo	que	lhes	fora	subtraído	–	de	um	estatuto	jurídico	particular.	Eles	se	

regeriam	por	leis	próprias	na	administração	de	seus	bens,	gozariam	de	certas	isenções	

fiscais	e	militares,	 teriam	em	algumas	circunstâncias	o	direito	de	serem	 julgados	não	

em	 tribunais	 comuns,	 mas	 em	 tribunal	 especial	 constituído	 por	 seus	 pares;	 e,	

sobretudo,	teriam	reconhecida,	para	efeito	de	casamentos,	a	paridade	de	suas	famílias	

com	as	 famílias	 reinantes.	Assim,	príncipes	ou	princesas	dessas	casas	“mediatizadas”	

poderiam	casar	em	igualdade	de	condições	com	membros	de	casas	reinantes.	Com	o	

decorrer	do	tempo,	por	uma	curiosa	evolução	semântica,	passaram	a	ser	chamados	de	

mediatizadas	apenas	essas	dezenas	de	famílias	que	conseguiram	esse	estatuto	jurídico	
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próprio	 e	 não	 todas	 as	 outras	 igualmente	 despojadas	 e,	 portanto	 também	

mediatizadas.777		

	

Vejamos,	 de	 modo	 muito	 resumido	 e	 sem	 entrar	 nos	 pormenores	 que	

enriquecem	extraordinariamente	a	trama	dos	oito	capítulos	referidos,	como	se	deu,	no	

curso	da	campanha	militar,	a	meteórica	ascensão	de	Curial.	

	

Inicialmente,	ele	armou	por	conta	própria	um	exército	de	mil	homens	para	se	

oferecer	 ao	 serviço	 do	 imperador;	 foi	 esse,	 segundo	 constou,	 o	 primeiro	 auxílio	

significativo	 recebido	 do	 estrangeiro	 para	 a	 defesa	 da	 Cristandade	 naquela	

emergência.	 Curial	 não	 possuía	 nenhum	 feudo,	mas	 na	 prática,	 apresentando-se	 ao	

serviço	 do	 Império	 com	 um	 exército	 particular,	 agia	 como	 se	 fosse	 um	 poderoso	

senhor	feudal.	Em	seguida,	Curial	destacou-se	nas	escaramuças	quase	diárias	da	região	

fronteiriça	entre	o	Império	e	os	territórios	do	Crescente;	ainda	nessa	fase	preparatória	

que	precedeu	o	grande	combate,	desafiou	e	venceu,	em	combate	singular,	Critxi,	um	

façanhudo	turco	que	era	parente	próximo	do	sultão	e	aterrorizava	os	cristãos;778	tudo	

isso	 atraiu	 as	 atenções	 de	 todos	 para	 Curial,	 que	 se	 viu	 consagrado	 como	 líder	

inconteste	 dos	 guerreiros	 cristãos	 e	 foi	 nomeado,	 pelo	 imperador,	 como	 seu	

																																																													
777	 Cfr.	 SANTOS.	 A.	 A.	 dos.	O	Brasil	 Império	 nas	 páginas	 de	 um	 velho	 almanaque	 alemão.	 São	 Paulo:	
Artpress,	1992,	p.	19-23.	
778	Na	noite	anterior	ao	combate	contra	Critxi,	Curial	teve	um	sonho	no	qual	“monsenhor	São	Jorge”	lhe	
transmitiu	uma	mensagem	muito	tranquilizadora,	para	aquele	próximo	combate	e	para	todos	os	demais	
que	viesse	a	travar	no	futuro.	O	santo	lhe	assegurou	a	invencibilidade:	“–	Ó	cavaleiro,	amigo	meu!	Hoje	
tu	 juraste	 combater	o	 turco	chamado	Critxi;	 vai	 seguro	para	a	batalha,	e	 leva	esta	minha	cruz	no	 teu	
peito,	pois	tu	serás	o	vencedor,	não	somente	nessa	batalha,	mas	em	todas	as	outras	que	empreenderes	
por	 requisição	 de	 outro.	 Rogo-te	 que	 não	 requeiras	 nenhum	 cristão	 para	 a	 batalha,	 mas,	 se	 fores	
requerido,	serás	o	vencedor”.	[O,	cavaller,	amich	meu!	Tu	has	vuy	jurat	combatre	lo	turch	apellat	Critxí;	
ve	 segur	 a	 la	 batalla,	 e	 aporta	 aquesta	 creu	mia	 als	 teus	 pits,	 car	 tu	 seràs	 vencedor,	 no	 solament	 en	
aquesta	batalla,	mas	en	totes	altres	que	a	requesta	d'altri	empendràs.	E	prech-te	que	no	requiras	algun	
christià	de	batalla;	mas,	si	est	request,	seràs	vencedor.]	(f.207)	É	interessante	notar	a	condição	imposta	
pelo	santo	para	a	invencibilidade:	Curial	jamais	deveria	desafiar,	por	iniciativa	própria,	um	cristão,	mas	
somente	se	defender,	caso	outro	cristão	o	desafiasse.	Já	em	relação	a	infiéis,	essa	regra	não	valia:	Curial	
poderia	 desafiá-los,	 seguro	 de	 que	 Deus	 lhe	 daria	 a	 vitória.	 Curiosamente,	 condição	 análoga	 fora	
imposta	a	D.	Afonso	Henriques,	primeiro	rei	de	Portugal,	num	sonho	que	segundo	antiquíssima	tradição	
teve	na	véspera	da	Batalha	de	Ourique	(1139).	Nesse	sonho	Jesus	Cristo	lhe	apareceu	crucificado	e	lhe	
prometeu	a	vitória	no	dia	seguinte	e	também	em	todas	as	demais	batalhas	que	empreendesse	contra	
infiéis	–	não	porém	contra	outros	príncipes	cristãos	(cfr.	BRANDÃO,	Frei	António.	Crónica	de	D.	Afonso	
Henriques.	Introdução	de	A.	de	Magalhães	Basto.	Porto:	Livraria	Civilização	Editora,	1945,	p.	23-29).		
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condestável	e	generalíssimo	de	suas	tropas;779	e,	quando	da	grande	batalha,	portou-se	

com	 grande	 habilidade	 e	 muita	 prudência,	 dirigindo	 as	 operações	 com	 sucesso	 e	

obtendo	uma	vitória	completa	e	arrasadora	sobre	os	invasores	maometanos.		

	

Até	então,	Curial	sempre	lutara	individualmente	ou	no	comando	de	uns	poucos	

homens,	 de	 modo	 que	 sua	 participação	 na	 grande	 batalha,	 como	 generalíssimo,	

representou	um	verdadeiro	salto	qualitativo	na	sua	carreira	militar.	Foi	nessa	ocasião	

que	teve	ocasião	de	demonstrar,	em	grande	estilo,	a	posse	plena	de	todas	as	virtudes	

militares.	 As	 virtudes	 militares	 ou	 guerreiras,	 de	 um	 cavaleiro,	 de	 que	 Curial	 se	

mostrou	exemplo,	são	virtudes	de	cunho	natural.780	São,	em	última	análise,	as	quatro	

virtudes	cardeais,	que	constituem	os	eixos,	ou	gonzos,	em	torno	dos	quais	gira	todo	o	

mecanismo	das	virtudes	humanas:	justiça,	fortaleza,	prudência,	temperança.	A	virtude	

que	 no	 cavaleiro	 naturalmente	 mais	 ressalta	 é	 a	 sua	 fortaleza,	 mas	 não	 menos	

importante	é	a	prudência,	à	qual	cabe	complementar	e,	ao	mesmo	tempo,	moderar	a	

fortaleza.	 A	 temperança	 é	 o	 elemento	 que	 equilibra	 a	 fortaleza	 e	 a	 prudência;	 em	

outros	 termos,	 é	 pela	 temperança	 que	 a	 prudência	 modera	 e	 regula	

convenientemente	 a	 fortaleza.	 Quanto	 à	 justiça,	 a	 quarta	 das	 virtudes	 cardeais,	 é	 à	

maneira	de	causa	final	que	ela	atua	no	conjunto	das	demais	virtudes	militares:	é	em	

ordem	à	justiça,	para	servi-la,	preservá-la	e	defendê-la	que	o	guerreiro	atua.	

	

Como	guerreiro	individual,	desde	o	início	de	sua	trajetória	Curial	já	se	mostrava	

possuidor	de	todas	essas	virtudes,	mas	foi	somente	na	campanha	contra	os	turcos	que	

ele	 teve	 ocasião	 de	mostrar	 o	 pleno	 desenvolvimento	 delas.	 Foi	 então	 que	 ele	 não	

apenas	 se	destacou	 individualmente	 como	corajoso	e	de	 grande	 valor,	mas	 também	

																																																													
779	 A	 atribuição	 a	 Curial	 do	 comando	 geral	 das	 tropas	 cristãs,	 feita	 pelo	 imperador	 após	 o	 herói	 ter	
triunfado	sobre	Critxi,	apenas	formalizou	e	consagrou	uma	liderança	que	de	facto	já	existia.	O	texto	da	
novela	 é	 claro	 nesse	 sentido:	 “nomeou-o	 grande	 condestável	 seu,	 e	 rogou	 que	 desejasse	 receber	 o	
cargo	da	capitania	daquela	 fronteira,	pois	mui	prestamente,	ou	pelo	menos	no	dia	da	batalha,	estaria	
com	ele.	Ordenou	ainda	que	Curial	fosse	por	todos	obedecido,	coisa	que	já	ocorria	mesmo	sem	a	ordem	
do	 imperador”.	 [féu-lo	 gran	 conestable	 seu,	 e	 pregà'l	 que	 volgués	 pendre	 càrrech	 de	 la	 capitania	
d'aquella	 frontera,	 car	molt	 prestament,	 o	 almenys	 lo	 jorn	de	 la	 batalla,	 serie	 ab	 ell;	 e	manà	que	 fos	
obeyt	per	tots	generalment,	la	qual	cosa	ja	·s	feya	sens	lo	manament	de	l'emperador.]	(f.208v)			
780	Está	a	se	tratar	aqui	de	virtudes	militares,	ou	seja,	virtudes	humanas	e	naturais	–	e	não	de	virtudes	
morais	de	cunho	religioso	e	sobrenatural.	Em	matéria	religiosa,	por	certo,	Curial	não	se	destaca	nem	por	
um	fervor	especial,	 tampouco	se	mostra	particularmente	 infenso	à	prática	 religiosa.	Ele	parece,	nessa	
matéria,	estar	bem	dentro	da	média	do	 seu	 tempo,	ocupando	a	 religião,	em	sua	vida,	estritamente	a	
função	de	rotina	assumida	que,	grosso	modo,	ocupava	na	média	das	pessoas	do	seu	nível	social.	
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demonstrou	possuir,	em	altíssimo	grau,	dons	de	liderança	e	capacidade	de	conduzir	e	

motivar	a	outros	homens	sob	seu	comando.		

	

A	 velha	 dicotomia	 que	 frequentemente	 se	 faz	 notar	 em	 homens	 de	 guerra,	

entre	os	que	têm	valor	e	coragem,	mas	pecam	por	imprudência	ou	falta	de	esperteza,	

e	 os	 prudentes	 ou	 ardilosos,	 nem	 sempre	 igualmente	 corajosos	 −	 tal	 dicotomia	 não	

existia	 em	 Curial.	 Homero	 apresenta	 o	 valente	 e	 impetuoso	 Aquiles	 contraposto	 ao	

astucioso	Ulisses,	e	o	 igualmente	valoroso	Heitor	em	contraposição	a	Polídamas,	que	

personificava	 a	 prudência;	 na	 ótica	 da	 Ilíada,	 o	 guerreiro	 ideal	 seria	 aquele	 que	

conseguisse	reunir	em	si	todas	essas	virtudes.	Na	Chanson	de	Roland,	o	preux	Roland,	

imprudentemente,	não	quis	 tocar	 seu	olifante	para	pedir	o	 indispensável	 socorro	do	

imperador	Carlos,	como	recomendava	o	sage	e	prudente	Olivier.	Aí	também,	entendia-

se	 que	 o	 guerreiro	 ideal	 seria	 aquele	 que	 somasse	 as	 qualidades	 de	 ambos.	 Essa	

dicotomia	entre	virtudes	ou	características	guerreiras	perpassa	toda	a	história	militar	

da	humanidade,	toda	a	história	das	epopeias	humanas.	

	

Curial,	 tanto	 como	 guerreiro	 individual	 como	 quando	 comandante	militar	 de	

um	 grande	 exército.	 demonstrou	 possuir	 um	 equilíbrio	 perfeito,	 sendo	 corajoso	 em	

extremo	e,	ao	mesmo	tempo,	prudente.	Nele,	fortaleza	e	prudência,	equilibradas	pela	

temperança,	estavam	na	medida	exata	do	que	deviam	estar.	Disso	deu	provas	sobejas	

ao	 longo	 da	 novela:	 em	 vários	 dos	 seus	 combates	 singulares	 ele	 é	 mostrado	 a	 se	

controlar,	reservar	e	guardar	as	forças,	em	atitude	defensiva,	deixando	seu	adversário	

cansar-se	e	esfalfar-se,	para	somente	depois	partir	para	o	ataque.	Também	se	mostrou	

ardiloso	e	astucioso:	no	combate	ao	 turco	Critxi,	 ele	 chegou	a	 ferir	o	adversário	nos	

olhos	 −	 recurso	 extremo	 de	 guerra	mortal,	 que	 jamais	 usaria	 contra	 um	 adversário	

cristão.	 E,	 como	 emissário	 do	 imperador	 junto	 ao	 sultão	 dos	 turcos,	 aproveitou	 a	

ocasião	 para	 espionar	 à	 vontade	 as	 tropas	 e	 os	movimentos	 do	 adversário	 −	 numa	

atitude	mais	própria	de	um	Ulisses	do	que	de	um	Aquiles...	

	

Também	como	chefe	militar	demonstrou	acendrada	prudência,	antes,	durante	

e	depois	da	batalha.	Quando	investido	formalmente	como	generalíssimo,	procedeu	ao	

levantamento	minucioso	 do	 seu	 efetivo,	mas	 resguardou-se	 da	 espionagem	 inimiga:	
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“informou-se	do	comportamento	e	da	condição	das	gentes,	e	bem	teria	preferido	vê-

los	 em	 campo	 para	 conhecê-los	 melhor,	 mas,	 temendo	 os	 espiões	 dos	 turcos,	 não	

ousou	ordenar	que	se	mostrassem	na	praça.”	781	A	mesma	atitude	precavida	manteve	

durante	a	batalha,	pois	tomou	o	cuidado	de	conservar	uma	reserva	de	forças	para	uma	

eventual	necessidade	que	se	apresentasse:		

	
Quando	 chegaram	 os	 exploradores	 e	 informaram	 a	 Curial	 que	 todos	 os	
turcos	 estavam	 na	 batalha	 e	 não	 havia	 mais	 a	 possibilidade	 de	 nenhuma	
emboscada,	Curial,	que	 tinha	reservado	oito	mil	homens	de	armas	e	ainda	
não	os	colocara	na	batalha,	foi	até	eles	e,	com	o	sinal	da	vitória	os	impeliu	e	
os	admoestou	a	lutar	bem.782	

	

Foi	 a	 entrada	 em	 cena	 dessa	 reserva	 de	 tropas	 frescas,	 com	o	 próprio	 Curial	

lutando	 à	 sua	 frente,	 que	 decidiu	 a	 sorte	 da	 batalha,	 até	 então	 indecisa.	 	 Por	 fim,	

mesmo	 depois	 de	 consumada	 a	 derrota	 e	 a	 fuga	 em	 debandada	 dos	 turcos,	 o	

generalíssimo	cristão	ainda	se	mantinha	plenamente	compos	sui	e	não	se	deixou	levar	

pela	euforia	da	vitória:		

	

Muito	 durou	 aquela	 perseguição,	 mas	 Curial,	 sábio	 e	 diligente	 capitão,	
colocou-se	diante	dos	cristãos	e	impediu-os	de	avançar	mais,	por	temer	que	
os	 turcos	 na	 fuga	 se	 reorganizassem,	 e	 os	 caçadores,	 pela	 cobiça	 de	
perseguir	 a	 tão	 desejada	 e	 agradabilíssima	 vitória,	 caíssem	 em	 uma	
armadilha.783	

	

Terminada	 a	 batalha	 e	 licenciadas	 as	 tropas,	 o	 imperador	 cumulou	 Curial	 de	

riquezas,	em	recompensa	pelo	brilhante	papel	que	desempenhara.	O	primeiro	hierarca	

temporal	de	toda	a	Cristandade,	que	“sem	dúvida	alguma,	era	o	mais	dadivoso,	o	mais	

generoso	 e	 o	 mais	 liberal	 senhor	 do	 mundo”,784	 mandou	 entregar	 a	 Curial	 muitas	

bestas	carregadas	de	tesouros,	acompanhadas	por	um	mensageiro	que	transmitiu	esta	

gentilíssima	mensagem:	

																																																													
781	 [informà's	 de	 la	 manera	 e	 condició	 de	 les	 gents,	 e	 bé	 ·ls	 haguera	 volguts	 veure	 en	 lo	 camp	 per	
conéxer-los	mills,	mas,	dubtant-se	de	les	espies	dels	turchs,	no	gosà	manar	que	en	plaça	se	mostrassen.]	
(f.210v)	
782	[Quant	a	Curial	vengueren	los	exploradós	faent	relació	/f.212v/	que	tots	los	turchs	eren	en	la	batalla	
e	no	y	havia	embosca	alguna,	ladonchs	Curial,	qui	vuyt	mília	hòmens	d'armes	havia	per	a	si	estojats,	los	
quals	encara	no	eren	entrats	en	la	batalla,	va	a	ells,	e	en	senyal	de	victòria	los	mou	e	·ls	amonesta	a	ben	
fer.]	(f.212-f.212v).		
783	[Durà	aquell	encalç	molt;	emperò	Curial,	savi	e	diligent	capità,	se	més	davant	los	christians,	tenint-los	
que	més	avant	no	anassen,	dubtant	que	los	turchs	fugints	se	porien	refer,	e	los	acaçadors,	per	cobdícia	
de	seguir	la	desijada	e	molt	agradable	victòria,	se	porien	perdre.]	(f.213)	
784	[sens	tota	falla,	era	lo	pus	franch,	lo	pus	larch	e	liberal	senyor	del	món]	(f.214)	
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–	 Senhor	 Curial,	 o	 imperador	 viu	 que	 não	 podia	 de	 nenhum	modo	 neste	
mundo	satisfazer	a	tribulação	que	haveis	realizado,	tampouco	remunerar	a	
honra	que	lhe	haveis	feito.	Assim,	sem	encontrar	as	palavras	para	expressar	
sua	gratidão,	pediu-vos	mil	perdões	e	vos	roga	que	desejeis	pacientemente	
receber	este	pequeno	presente,	o	qual	para	ele	dar	a	vós	e	para	vós	receber	
é	 pobre	 coisa,	 conforme	 a	 causa	 que	 o	move,	 o	 que	 o	 imperador	 deveria	
fazer	e	o	que	vós	mereceis.	A	 intenção	do	 imperador	é	boa	e,	 se	Deus	 lhe	
conceder	a	vida,	ele	vos	compensará	todos	os	anos	que	viver.785	

	

Depois	de	agradecer	respeitosamente	aquela	manifestação	da	magnanimidade	

imperial,	 Curial	 partiu	 com	 seus	 homens.786	 Seu	 rumo	 estava	 traçado:	 iria	 para	 o	

Monte	de	Nossa	Senhora,	onde	outra	batalha,	ainda	mais	difícil,	deveria	ser	travada:	

aquela	contra	a	inflexibilidade	orgulhosa	de	Guelfa!	

	

	

3.12.	Na	reaproximação	do	marquês	de	Montferrat,	

	a	superação	da	inveja	

	

A	propósito	da	 grande	batalha	 contra	os	 turcos	 e	no	 contexto	dessa	batalha,	

ocorreu	um	fato	que	teve	grande	 importância	e	merece	registro	especial,	no	foco	da	

análise	desenvolvida	na	presente	 tese:	 o	marquês	de	Montferrat	 reaproximou-se	de	

																																																													
785	 [Senyor	 Curial,	 l'emperador,	 veent	 que	 no	 pot	 en	 manera	 del	 món	 satisfer	 lo	 treball	 que	 havets	
passats,	 ne	 remunerar	 la	 honor	que	 feta	 li	 havets,	 no	ha	haüda	boca	 /f.214v/	 ab	què	us	parlàs,	mas,	
demanant-vos	mil	perdons,	vos	prega	vullats	pendre	pacientment	aquest	petit	present,	lo	qual	per	a	ell	
a	 donar	 e	 a	 vós	 a	 pendre	 és	 pobre	 cosa,	 segons	 la	 causa	 que	 ·l	mou	 e	 l'emperador	 deuria	 fer	 e	 vós	
merexets.	La	intenció	de	l'emperador	és	bona,	e,	si	Déus	li	prestarà	la	vida,	ell	ho	esmenarà	cascun	any.]	
(f.214-f.214v)	
786	A	magnanimidade,	 ou	 grandeza	de	 alma,	 é	 parte	 integral	 ou	potencial	 da	 virtude	da	 fortaleza.	 “O	
magnânimo	é	um	espírito	seleto,	requintado,	superior.	Não	é	 invejoso,	nem	rival	de	ninguém,	nem	se	
sente	humilhado	pelo	bem	dos	demais.	(...)	Admira	a	virtude,	a	nobreza,	a	grandeza,	o	que	é	elevado,	e	
nada	mais.	Não	se	recorda	das	injúrias	recebidas:	esquece-as	facilmente;	não	é	vingativo.	Não	se	alegra	
demasiado	com	os	aplausos,	nem	se	entristece	pelos	vitupérios;	ambas	essas	coisas	são	medíocres.	Não	
se	queixa	das	coisas	que	lhe	faltam	nem	as	mendiga	de	quem	quer	que	seja.	Cultiva	a	arte	e	as	ciências,	
mas,	sobretudo,	a	virtude.	É	[a	magnanimidade]	virtude	muito	rara	entre	os	homens,	posto	que	supõe	o	
exercício	de	 todas	as	demais	 virtudes,	às	quais	dá	 como	que	a	última	demão,	o	acabamento.”	 (ROYO	
MARÍN,	Antonio.	Teología	de	la	Perfección	Cristiana,	p.	590-591).	A	magnanimidade	é	uma	virtude	que	
somente	os	verdadeiramente	grandes	 têm	condições	de	praticar:	 “A	magnanimidade	se	define,	desde	
logo,	 pelo	 seu	 objeto:	 a	 grandeza.	 Ora,	 para	 a	 grandeza	 ser	 razoável	 e	 virtuosa,	 ela	 precisa	 estar	
proporcionada	àquele	que	a	pretende.	Por	 isso,	 somente	pode	 ser	magnânima	a	pessoa	que	 recebeu	
dons	 excepcionais.	 Aspirar	 à	 grandeza	 sem	 ultrapassar	 as	 próprias	 forças	 é	 privilégio	 apenas	 de	 uma	
elite.	 A	 magnanimidade	 é	 a	 virtude	 dos	 fortes;	 aos	 demais,	 cabe	 a	 modéstia.	 Se	 é	 verdade	 que	 a	
concepção	 tomista	 da	 magnanimidade	 define	 um	 humanismo,	 tal	 humanismo	 é	 um	 humanismo	
aristocrático”	(Initiation	Théologique	par	un	groupe	de	théologiens,	t.	III,	p.	985).	
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Curial	 e	 retornou	 à	 intimidade	de	 seu	 antigo	 valido.	 Tal	 fato	marcou,	 de	 um	 lado,	 a	

nítida	 mudança	 de	 posições	 dos	 dois:	 Montferrat,	 de	 antigo	 superior	 e	 protetor,	

passou	a	ser	claramente	inferior	e	subalterno	em	relação	a	Curial.	Nessa	mudança	de	

situações,	porém,	o	marquês	não	se	viu	humilhado	nem	ressentido,	mas	pelo	contrário	

sentiu-se	dignificado	e	elevado	pelo	fato	de	um	antigo	valido	seu	ter	subido	tão	alto.	O	

móvel	psicológico	do	marquês,	como	se	depreende	da	análise	textual	da	novela,	foi	a	

admiração	–	 sentimento	que,	 como	 já	diversas	vezes	assinalado	nesta	 tese,	está	nos	

antípodas	 da	 inveja.	 A	 admiração	 desinteressada	 e	 isenta	 de	 amor	 próprio,	 a	

admiração	que	leva	o	espírito	nobre	e	não	invejoso	a	procurar	o	bem	e	o	belo	por	si	

mesmos	 e	 não	 como	 meros	 atributos,	 direitos	 ou	 bens	 individuais	 a	 serem	

egoisticamente	 desfrutados,	 essa	 admiração	 foi	 o	 móvel	 que	 levou	 o	 marquês	 à	

posição	que	tomou	no	tocante	a	Curial.	A	superação	da	inveja,	no	relacionamento	dos	

dois,	 constitui	 na	 novela	 exatamente	 o	 contrário	 da	 posição	 da	 dupla	 formada	 por	

Ansaldo	e	Ambrósio.		

	

De	outro	lado,	essa	mudança	de	situações	aplainou	o	caminho	de	Curial	no	que	

dizia	respeito	a	um	futuro	possível	casamento	com	Guelfa,	o	qual	não	poderia	se	fazer	

sem	o	consentimento	do	marquês.	Aos	olhos	deste,	Curial	deixou	de	ser	o	jovenzinho	

de	 origens	 modestas	 e	 quase	 desconhecidas,	 à	 espreita	 de	 possibilidades	 que	 lhe	

permitissem	 oportunisticamente	 galgar	 os	 degraus	 da	 escala	 social,	 mas	 era	

indiscutivelmente	 um	 grande	 e	 prestigioso	 senhor	 cuja	 aliança	 matrimonial	 não	

deslustraria,	 e	 pelo	 contrário	muito	 honraria	 a	 casa	 de	 sua	 noiva,	 por	mais	 nobre	 e	

elevada	 que	 esta	 fosse;	 deixou	 de	 ser	 o	 obscuro	 e	 secundário	 personagem	 que	 na	

corte	 de	 Montferrat	 gravitava	 em	 torno	 da	 família	 senhorial,	 e	 passou	 a	 ser	 uma	

estrela	 de	 primeira	 grandeza	 que	 brilhava	 com	 luz	 própria	 e	 em	 redor	 da	 qual	 ele,	

Montferrat,	à	maneira	de	um	planeta,	se	honraria	dali	por	diante	em	traçar	sua	órbita.	

Tal	 mudança	 de	 posições,	 obviamente,	 somente	 um	 espírito	 humilde,	 nobre	 e	

completamente	isento	de	inveja	podia	aceitar	sem	revolta.	

	

Foi	precisamente	isso	que	aconteceu	na	reaproximação	dos	dois	personagens.	

O	marquês,	logo	que	soube	da	vitória	de	Curial	no	combate	singular	contra	Critxi	e	sua	

nomeação	 como	 condestável	 do	 imperador,	 concebeu	 intenso	 desejo	 de	 rever	 seu	
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antigo	valido,	e	dispôs-se	a	 ir	participar	da	grande	batalha	que	se	aproximava,	com	a	

intenção	principal	de	reencontrar-se	com	Curial.	

	

Partiu,	 com	 seus	 homens	 de	 armas,	 e	 fez	 entrada	 no	 campo	 do	 imperador	

discretamente,	sem	alarde.	Estava	praticamente	incógnito;	somente	ao	imperador,	de	

quem	 era	 vassalo,	 se	 apresentou	 e	 prestou	 homenagem,	 como	 era	 seu	 dever,	 mas	

pediu	que	ninguém	mais	soubesse	da	presença	do	marquês	de	Montferrat	nas	fileiras	

imperiais	 e	 cristãs.	 À	 distância,	 ocultamente,	 pôs-se	 a	 observar	 Curial	 e	 o	

procedimento	que	adotava	como	comandante	geral:	

	

O	marquês,	que	da	vista	de	Curial,	para	não	ser	por	ele	ainda	reconhecido,	
guardava	 uma	 distância,	 olhou	 bem	 para	 a	 gente	 que	 vinha	 com	 Curial	 e	
como	todos	estavam	satisfeitos;	olhou	a	festa	extrema	que	o	imperador	lhe	
fez,	 e	 todos	 os	 reis	 e	 príncipes,	 duques,	 senhores	 e	 grandes	 barões	 lhe	
fizeram.	Ficou	então	muito	perturbado,	pois	percebeu	que	ele	não	era	nada	
em	comparação	a	Curial,	e	menos	ainda	seria	se	a	ele	não	se	mostrasse.	Não	
sabia	o	que	fazer.787	

	

Não	 foi,	 porém,	 possível	 manter	 por	 muito	 tempo	 o	 incógnito	 do	 marquês.	

Quando	Curial	tomou	conhecimento	de	sua	presença	no	campo,	imediatamente	quis	ir	

procurá-lo	 em	 sua	 tenda,	mas	 o	marquês	 se	 adiantou	 e	 tomou	 a	 iniciativa	 de	 ir	 até	

Curial.	 Esse	pormenor	é	 significativo:	nos	 costumes	da	época,	 como	aliás	 até	nos	de	

hoje,	 tomar	 a	 iniciativa	 de	 uma	 visita	 significa	 reconhecer	 implicitamente	 a	

superioridade	 da	 outra	 parte.	 Curial,	 naturalmente,	 recebeu	 seu	 antigo	 senhor	 com	

grande	satisfação	e	lhe	fez	notável	acolhimento:	

	

Os	 senhores	 que	 com	 Curial	 estavam,	 ao	 ver	 a	 festa	 que	 Curial	 fazia	 ao	
marquês,	do	mesmo	modo	o	honraram	muito,	pois,	de	outro	modo	não	o	
teriam	 observado	 tanto,	 e	 certamente	 o	 marquês	 nunca	 esteve	 tão	 bem	
como	naquele	dia,	pois	foi	festejado	e	favorecido	como	nunca	fora	em	toda	
a	sua	vida.	Curial	rogou-lhe	que	não	se	fosse	daquelas	tendas,	e	que	aquela	
fosse	a	sua	pousada.	O	marquês	acolheu	os	 rogos	de	Curial	 como	se	 fosse	
uma	ordem,	 e	 concordou.	 Assim,	 Curial	 serviu-o	 esplendidamente,	 dando-
lhe	tudo	o	que	gastava	de	modo	suficiente	e	generoso.	Curial	era	muito	bem	
servido,	 sempre	 com	 menestréis	 e	 grandes	 cerimônias;	 convidava	 muitos	

																																																													
787	 [Lo	marqués,	qui	de	 la	 vista	de	Curial,	per	no	ésser	encara	per	ell	 conegut,	 ab	estudi	 se	guardava,	
mirà	bé	la	gent	qui	venia	ab	Curial	e	com	eren	tots	contents;	e	mirà	la	festa	que	l'emperador	li	féu	en	
estrem;	e	tots	los	reys	e	prínceps,	duchs,	senyors	e	grans	barons	li	feyen	honor.	Torbà's	tot,	e	viu	que	ell	
no	era	res	en	esguart	de	Curial,	e	menys	seria	si	a	ell	se	mostràs;	no	sabia	elegir.]	(f.209v)	
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grandes	senhores,	e	lhes	dava	grandes	dons,	e	estas	coisas	e	muitas	outras	
lhe	traziam	imensas	honras	e	favores.788	

	

Os	 papéis	 estavam	 definitivamente	 invertidos:	 agora,	 era	 o	 marquês	 que	 se	

beneficiava	e	 se	prestigiava	 com	a	amizade	de	Curial!	Não	mais	era	pela	alcúrnia	de	

sua	 família,	 pelo	 senhorio	 soberano	 de	 Montferrat	 ou	 pelos	 seus	 dotes	 e	 talentos	

pessoais!	Essa	transformação	profunda	se	tornou	ainda	mais	clara	quando	Montferrat	

voltou	a	encontrar	o	imperador:		

	

O	 imperador,	que	 soubera	em	parte	o	 feito	de	Guelfa,	ao	 ser	 inteirado	de	
que	o	marquês	estava	nas	 tendas	de	Curial,	 embora	por	 seus	méritos	 já	o	
favorecesse	muito,	 favoreceu-o	 ainda	mais,	 e	 lhe	 fez	 um	 semblante	 ainda	
melhor;	 concedeu-lhe	 grandes	 dons,	 de	modo	que	 o	marquês	 ficou	muito	
constrangido	 e	 perturbado.	 Não	 sabia	 o	 que	 dizer,	 a	 não	 ser	 que	 ele	 se	
esforçava	com	todo	o	seu	conhecimento	para	dizer	e	 fazer	 todas	as	coisas	
que	a	Curial	 podiam	e	deviam	agradar.	 E	 tantos	eram	os	 senhores	que	de	
Curial	 se	 aproximavam	 que	 o	 marquês	 mal	 conseguia	 se	 aproximar	 dele,	
mas	Curial	o	chamava	e	se	achegava	a	dele,	e	o	marquês	apreciava	mais	isso	
do	que	se	o	imperador	o	festejasse.789	
	
	

Depois	 da	 grande	 batalha	 e	 da	 vitória	 estrondosa	 sobre	 os	 turcos,	 Curial	

procurou	o	marquês	e	não	o	encontrou	em	parte	alguma,	de	modo	que	“ficou	muito	

temeroso	de	que	ele	estivesse	morto,	e	sentiu	uma	grande	dor	em	seu	coração,	tanto	

que	 naquela	 noite	 não	 conseguiu	 comer	 nem	 dormir.”790	 Tampouco	 foi	 possível	

encontrá-lo	entre	os	mortos,	no	campo	de	batalha,	ou	entre	os	 feridos.	Na	verdade,	

como	 depois	 se	 comprovou,	Montferrat	 havia	 caído	 prisioneiro	 dos	 turcos	 que,	 em	

fuga,	já	se	encontravam	a	grande	distância.	Alguns	dias	depois,	quando	se	iniciaram	as	

																																																													
788	[Los	senyors	qui	ab	Curial	eren,	vista	/f.210/	la	festa	que	Curial	feya	al	marqués,	axí	mateix	l'onraren	
molt,	car	en	altra	manera	no	hagueren	curat	molt	d'ell;	e,	certes,	lo	marqués	nulls	temps	se	viu	tant	de	
bé	com	aquell	jorn.	E	axí	lo	marqués	fonch	festejat	e	favorit	més	que	no	fonch	en	la	sua	vida	fins	aquell	
jorn.	 Curial	 lo	 pregà	que	no	 ·s	 partís	 d'aquelles	 tendes,	 e	 que	 aquella	 fos	 la	 sua	posada.	 Lo	marqués,	
prenent	los	prechs	de	Curial	per	manaments,	ho	atorgà.	Per	què	Curial	lo	féu	servir	esplèndidament,	e	li	
donava	tot	ço	que	despenia	bastantment	e	 larga.	Curial	era	molt	ben	servit,	e	tots	temps	se	servia	ab	
ministrers	e	ab	grans	cirimònies;	convidava	molts	senyors	grans	e	donava	grans	dons;	e	aquestes	coses	e	
altres	semblants	li	procuraven	molt	grans	honors	e	favors.]	(f.209v-f.210)	
789	 [L'emperador,	 qui	 havia	 entreoyt	 lo	 fet	 de	 la	 Güelfa,	 sabut	 lo	marqués	 de	Monferrat	 ésser	 en	 les	
tendes	de	Curial,	no	obstant	que	per	sos	mèrits	 ja	 ·l	 favorís	molt,	 ladonchs	 lo	favorí	molt	més,	e	 li	 féu	
millor	cara;	e	li	donava	grans	dons,	axí	que	lo	marqués	stava	tot	esvayt	e	torbat:	no	sabia	què	dir,	sinó	
que	ell	axí	mateix	se	traballava	ab	tot	son	saber	en	dir	e	fer	totes	les	coses	que	a	Curial	podien	e	devien	
plaure.	E	tants	eren	los	grans	senyors	que	a	Curial	s'acostàvan,	que	anvides	lo	marqués	havia	avinentesa	
de	acostar-se	a	ell;	emperò	Curial	 lo	cridava	e	·l	s'acostava	molt,	 la	qual	cosa	lo	marqués	tenia	en	més	
preu	que	si	l'emperador	lo	festejàs.]	(f.210)	
790	 [hach	molt	 gran	dubte	que	 fos	mort,	 e	 hach	molt	 gran	dolor	 dins	 son	 cor,	 e	 aquella	 nit	 no	pogué	
sopar	ne	dormir.]	(f.213)	
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negociações	para	o	resgate	dos	prisioneiros	de	ambos	os	lados,	Curial	se	empenhou	na	

libertação	 do	 amigo	 e,	 “dando	 os	 passos	 certos,	 tratou	 com	 os	 turcos,	 que	 vinham	

tentar	libertar	os	seus,	a	libertação	do	marquês.	Curial	entregou	dez	grandes	senhores	

turcos	em	troca	do	marquês,	e	assim	o	libertou”.791	

	

Montferrat	ficava,	dessa	forma,	a	mais	um	título	obrigado	em	relação	a	Curial:	

devia-lhe	 a	 libertação.	 Esse	 fato	 não	 era	 de	 pequeno	 significado,	 tanto	 mais	 que,	

durante	o	cativeiro	de	Curial	na	Berbéria,	o	marquês	se	omitira	e	nada	intentara	fazer	

para	 localizá-lo	 e	 resgatá-lo.792	 Mas	 Curial	 ainda	 fez	 mais,	 presenteando-o	

generosamente	com	a	parte	que	lhe	coube	no	imenso	butim	da	vitória:		

	

Curial,	 que	 não	 podia	 se	 esquecer	 da	 singularidade	 de	 sua	
magnanimidade,793	 pelo	 contrário,	 dia	 após	 dia	 cada	 vez	mais	 a	 praticava,	
graciosamente	determinou	que	a	parte	a	ele	pertinente	 fosse	entregue	ao	
marquês	 de	 Montferrat,	 juntamente	 com	 a	 parte	 que	 a	 este	 por	 direito	
correspondia,	 de	 modo	 que	 quando	 o	 marquês	 chegou,	 deu-lhe	 liberal	 e	
livremente.794	

	

O	marquês	aceitou	agradecido	e	retornou	a	seus	domínios	“sobremaneira	feliz	

e	 louvando	 muito	 a	 Curial,	 [e]	 em	 todos	 os	 lugares	 dizia	 que	 Curial	 era	 o	 maior	 e	

																																																													
791	 [per	 ses	 jornades,	 fonch	 tractat	 ab	 turchs,	 qui	 venien	 per	 reembre	 altres,	 que	 lo	 marqués	 fonch	
deliurat.]	(f.213v)	
792	 Ao	 que	 parece,	 pesava	 sobre	 a	 consciência	 do	 marquês	 de	 Montferrat	 certo	 remorso	 por	 ter	
acreditado	rapidamente	na	morte	de	Curial	e	não	se	ter	empenhado	na	perquirição	do	seu	paradeiro,	a	
julgar	pelas	palavras	que	tinha	proferido	a	sua	irmã	algum	tempo	antes,	quando,	ignorando	que	Guelfa	
já	estava	muito	bem	informada	a	respeito,	lhe	anunciara	o	reaparecimento	inesperado	do	herói,	depois	
do	 seu	 cativeiro	 em	 terras	 da	 Berbéria:	 “–	 Pelo	 que	 soube,	 ele	 não	morreu:	 foi	 escravo	 na	 terra	 dos	
mouros.	Mas	Deus	o	ajudou,	e	ele	conseguiu	sair,	e	conforme	vejo,	com	honra.	Que	Deus	não	me	ajude	
se	 não	 seria	 uma	 grande	 desgraça	 que	 tal	 cavaleiro	 por	 tal	 caminho	 se	 perdesse.	 Considero-me	
merecedor	de	castigo	por	não	ter	 feito	nenhuma	diligência	para	procurá-lo	e	redimi-lo,	pois	ele	bem	o	
haveria	merecido”.	[–	Segons	veig,	ell	no	morí,	mas	fonch	catiu	en	terra	de	moros;	e	Déus	ha-li	ajudat,	e	
és	 exit,	 segons	 veig,	 ab	 honor.	 E	 no	m'ajut	 Déu	 si	 no	 era	 gran	 tala	 que	 un	 tal	 cavaller	 per	 tal	 via	 se	
perdés;	e	yo	·m	tench	molt	per	malmirent,	com	no	fiu	alguna	diligència	en	cercar-lo	e	reembre'l,	car	bé	
m'o	havia	merescut.]	(f.201v)	
793	Lembre-se	mais	uma	vez:	o	cavaleiro	não	podia	nem	devia	enriquecer-se	com	as	 lutas	que	travava:	
ser	generoso	e	 liberal	era	 sua	obrigação.	A	 largesse,	 que	 se	opunha	à	avareza,	era	uma	característica	
obrigatória	do	bom	cavaleiro	(PASTOUREAU,	Michel.	No	tempo	dos	cavaleiros	da	Távola	Redonda.	São	
Paulo:	Companhia	das	Letras/Círculo	do	Livro,	1989,	p.	48).	Nada	mais	contrário	ao	espírito	da	cavalaria	
do	que	a	mentalidade	burguesa	de	quem	quer	acumular	 riquezas	e	 tesouros.	Apenas	armas	e	cavalos	
dos	adversários	vencidos	constituíam	bens	dignos	de	serem	guardados	por	um	cavaleiro.		
794	 [Curial,	 qui	 la	 singularitat	 de	 la	 sua	magnanimitat	 oblidar	 no	 podie,	 ans	 cascun	 jorn	més	 e	més	 la	
usava,	 la	 part	 a	 ell	 pertinent	 al	 marqués	 de	Monferrat,	 ensems	 ab	 aquella	 que	 de	 dret	 li	 pertanyia,	
graciosament	assignà,	e,	aprés	que	fonch	vengut,	donà	líberament	e	franca.]	(f.213v)	
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melhor	 cavaleiro	do	mundo”.795	 Sem	nada	que	 se	parecesse	 com	 inveja	ou	despeito	

por	ter	sido	largamente	superado	por	um	antigo	serviçal,	o	marquês	exultava	com	os	

progressos	e	sucessos	de	Curial.	A	nobre	superação	da	inveja,	pelas	vias	da	admiração	

desinteressada,	por	parte	do	marquês,	 constitui	 –	 insista-se	–	um	contraponto	assaz	

eloquente	 à	 inveja	mesquinha	 e	 empedernida	 de	 Ansaldo	 e	 Ambrósio,	 que	 desde	 o	

início	 da	 trama	 perseguiam	 a	 Curial	 com	 a	 vileza	 de	 seus	 sentimentos	 baixos	 e	 a	

urdidura	de	suas	maquinações.	

	

No	 palácio	 de	 Montferrat,	 Guelfa	 ouviu	 do	 irmão	 os	 entusiasmados	 e	

ditirâmbicos	 relatos	 acerca	 da	 grandeza	 de	 Curial,	 mas	 continuou	 a	 seguir	 sua	

invariável	 linha	 de	 conduta	 sempre	 que	 alguém	 –	 que	 não	 fosse	 Melchior	 ou	 a	

abadessa,	 sua	 inseparável	 confidente	 –	 lhe	 falasse	 de	 Curial:	 fingia-se	 indiferente:	

“Guelfa	 escutava	 de	muito	 bom	 grado	 acerca	 de	 todos	 os	 atos	 de	 Curial	 e,	 embora	

diante	 das	 gentes	 pouco	 os	 louvasse,	 os	 guardava	 no	 seu	 coração	 e	 depois	 os	

recordava	e	os	tinha	em	elevada	estima	com	a	abadessa	e	com	Melchior.”796	

	

	

3.13.	Em	sonho,	a	Inveja	afinal	confessa	a	Guelfa		

os	crimes	que	cometera	

	

O	 relato	 das	 atividades	 de	 Curial	 é	 suspenso	 nos	 capítulos	 III.94	 e	 III.95,	

dedicados	 à	 exposição	 pormenorizada	 	 de	mais	 um	 sonho	de	Guelfa,	 compartilhado	

pela	sua	amiga	abadessa.797	Do	ponto	de	vista	da	demonstração	da	presente	tese,	é	de	

extrema	importância	esse	sonho,	no	qual	a	Inveja,	personificada	e	antromorficamente	

representada	 na	 figura	 de	 uma	 mulher	 repulsiva,	 confessou	 com	 total	 clareza	 seu	

																																																													
795	[content	ultra	mesura,	loant-se	molt	de	Curial,	per	tot	loch	deya	Curial	ésser	lo	major	e	millor	cavaller	
del	món]	(213v)	
796	[Güelfa	escoltava	molt	volenterosament	tots	 los	actes	de	Curial,	e,	 jatsia	davant	les	gents	fort	poch	
los	loàs,	emperò,	estojant-los	dins	son	cor,	ab	l'abadessa	e	ab	Melchior	despuys	los	recordava	e	·ls	tenia	
en	gran	preu.]	(f.213v)	–	Não	deixa	de	ser	sintomático	o	uso,	no	texto	da	novela,	da	expressão	guardar	
em	seu	coração,	que	constitui	evidente	transliteração	do	Evangelho	de	São	Lucas,	que	assim	se	refere	à	
atitude	 da	 Virgem	 Maria	 depois	 que	 reencontrou	 o	 Menino	 Jesus	 no	 Templo,	 em	 disputa	 com	 os	
doutores	da	Lei:		“Sua	mãe	conservava	todas	essas	coisas	no	seu	coração”	(Lc	2,51).	
797	 É	 a	 segunda	 vez	 que	Guelfa	 e	 a	 abadessa	 têm,	 ambas,	 um	mesmo	 sonho.	 A	 primeira,	 narrada	 no	
capítulo	 I.29,	deu-se	quando	Curial	 se	aprestava,	na	Alemanha,	para	combater	em	defesa	da	duquesa	
Cloto.	
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papel	na	trama	que,	desde	o	 início,	envolvera	a	Curial	e	envenenara	as	suas	relações	

com	Guelfa.		

	

O	sonho	ocorreu	algum	tempo	antes	do	retorno	do	marquês	a	Montferrat,	num	

momento	em	que	ainda	não	haviam	chegado	notícias	certas	acerca	da	batalha.	Guelfa	

padecia	 muito,	 sentia-se	 ansiosa	 a	 respeito	 de	 seu	 irmão	 e	 igualmente	 preocupada	

com	Curial.	Certa	noite,	depois	de	muito	terem	refletido	a	respeito	do	assunto,	ela	e	a	

abadessa	foram	dormir,	cada	qual	no	seu	aposento	individual,	e	aconteceu	que	ambas	

tiveram	exatamente	o	mesmo	sonho.		

	

Viram-se	numa	pradaria	maravilhosa,	com	árvores	cheias	de	flores	ou	de	frutos,	

num	ambiente	tão	prazeroso	que	suas	almas,	“libertas	de	todas	as	paixões	passadas,	

(...)	sentiam	um	refrigério	e	um	prazer	tão	grandes	que,	em	seus	pareceres,	nem	maior	

nem	 tão	 extenso	 lugar	 no	mundo	poderia	 haver”.798	Nisso	 se	 aproximou	uma	deusa	

esplendorosa,	sorridente	e	com	os	olhos	radiantes	de	alegria.	Seu	manto	era	de	cores	

variegadas,	bordado	com	estrelas	de	ouro	e	de	prata.	Vinha	acompanhada	de	grande	

número	de	cavaleiros	e	fidalgos,	assim	como	de	uma	multidão	de	damas	e	donzelas.799	

Quando	se	aproximou	de	Guelfa,	esta	se	ajoelhou	e	a	deusa	lhe	dirigiu	a	palavra:	

	

–	Minha	amiga,	 fica	sabendo	que,	por	 tratar	com	esta	velha	 falsa	que	 levo	
sob	este	manto,	eu	 tanto	persegui	e	maltratei	a	 teu	 leal	e	valoroso	Curial,	
que	 ele	 esteve	 a	 ponto	 de	 se	 perder,	 e	 se	 não	 fosse	 pelo	 temor	 de	 que	
Átropos	o	tirasse	de	minhas	mãos,	instigada	por	essa	velha	iníqua,	ainda	não	
o	teria	perdoado.	Fica	sabendo	que	eu	sou	aquela	Fortuna,	da	qual	tanto	se	
fala.	 Eu	 deliberei	 devolver	 ao	 teu	 Curial	 o	 estado,	 o	 favor	 e	 o	 renome	 de	
antes,	 e	muito	mais.	 Assim	 tu	 o	 saberás	muito	 em	 breve,	 pois	 tratei	 com	
Marte	 para	 que	 ele	 lhe	 dê	 suas	 vitoriosas	 armas,	 com	as	 quais	 entrará	 na	
batalha	 que	 deverá	 acontecer	 entre	 o	 imperador	 e	 o	 sultão.	 No	 dia	 da	
batalha,	Marte	estará	ao	seu	lado	e	 lhe	dará	a	 lança	de	Aquiles	e	a	espada	
de	Heitor.	 Fica	 sabendo	 que	 daqui	 em	diante	 eu	 o	 cumularei	 de	 honras	 e	
favores	acima	de	todos	os	servidores	que	tenho,	e	também	lhe	darei	meus	
bens,	copiosa	e	generosamente.	Graças	às	minhas	determinações	e	ordens,	
Camar	 lhe	deu	tanto	dinheiro,	que	o	teu	Melchior	guarda	para	ele,	que	eu	

																																																													
798	[desenvolupades	de	totes	 les	passions	passades,	 les	sues	ànimes	sentien	un	refrigeri	e	un	plaer	tan	
gran	que,	a	vijares	lurs,	major	ne	tan	gran	no	·s	podia	haver	enloch	del	món]	(f.215)	
799	 O	 numeroso	 e	 luzidio	 acompanhamento	 da	 deusa	 realça	 sua	 importância.	 A	 categoria	 social	 das	
pessoas	 era	 aquilatada,	 em	 larga	medida,	 pelo	 número	 e	 brilho	 dos	 acompanhantes.	 Ver,	 a	 respeito,	
nota	anterior,	sobre	o	“estado	de	vinte	cavalgaduras”,	atribuído	por	Guelfa	a	Curial	no	capítulo	III.76.	
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não	 creio	 que	haja	 hoje	 no	mundo	 cavaleiro	mais	 rico,	 por	maior	 príncipe	
que	seja”.800	

	

Nessa	breve	fala,	a	deusa	misteriosa	não	apenas	revelou	a	Guelfa	seu	próprio	

nome	–	 era	 a	 Fortuna!	 –	 como	 também	 fez	 uma	 série	 de	outras	 revelações	que	 lhe	

interessavam	 sobremaneira	 e	 cujo	 conhecimento	 lhe	 haveria	 de	 modificar	

radicalmente	a	vida:	

	

1)	revelou	que	levava,	escondida	dentro	de	seu	manto,	uma	“velha	falsa”;	

	

2)	que	perseguira	e	maltratara	a	Curial,	a	ponto	de	ele	quase	perder-se,	porque	

estivera	sob	a	influência	dessa	“velha	falsa”;	

	

3)	que	somente	se	decidira	a	perdoar	Curial	por	temor	de	que,	 instigada	pela	

mesma	velha,	Átropos,	a	última	das	três	Parcas,	com	sua	fatídica	tesoura	lhe	cortasse	

irremediavelmente	o	fio	da	existência;801		

	

4)	que	decidira	restituir	a	Curial,	muito	acrescidos,	o	estado,	o	favor	e	o	renome	

de	que	gozara	antes	de	sua	caída	em	desgraça;	

	

5)	que	ele,	assistido	por	Marte	e	armado	com	a	lança	de	Aquiles	e	a	espada	de	

Heitor,	triunfaria	com	glória	na	batalha	contra	os	turcos;	

	

																																																													
800	 [–	 Amiga	 mia,	 sàpies	 que,	 tractant	 aquesta	 falsa	 vella	 que	 tench	 davall	 aquest	 mantell,	 yo	 he	
perseguit	 e	 maltractat	 lo	 teu	 leal	 e	 valerós	 Curial,	 fins	 que	 s'és	 cuydat	 perdre;	 e	 sinó	 tement	 que	
Àntropos	lo'm	tragués	d'entre	mans,	tractant	aquesta	iniqua	vella,	encara	no	li	haguera	perdonat.	Sàpies	
que	yo	són	aquella	Fortuna	de	la	qual	les	gents	tant	parlen.	He	deliberat	tornar	lo	teu	Curial	en	l'estat,	
favor	e	renom	qu·	ere	d'abans,	e	molt	major;	e	axí	ho	sabràs	en	breu,	car	yo	he	tenguda	manera	ab	Mars	
que	 li	 dó	 les	 sues	 victorioses	 armes,	 ab	 les	 quals	 ell	 entre	 en	 aquesta	 batalla	 que	 ·s	 deu	 fer	 entre	
l'emperador	e	 lo	soldan,	e	Mars,	 lo	dia	de	 la	batalla,	serà	prop	d'ell	e	 li	donarà	 la	 lança	d'Achil·les	e	 la	
spasa	de	Hèctor.	E	d'aquí	avant	sàpies	que	·l	prosseguiré	de	honors	e	favors	sobre	tots	quants	servidors	
tench,	e	axí	mateix	li	donaré	dels	meus	béns	copiosament	e	larga.	Car	ja,	yo	manant	e	ordonant,	Càmar	
li	donà	tanta	moneda,	la	qual	lo	teu	Melchior	té	per	ell,	que	yo	no	crech	que	tan	rich	cavaller,	per	gran	
príncep	que	sia,	hage	vuy	en	lo	món.]	(f.215v)	
801	As	Parcas,	filhas	de	Júpiter	e	de	Têmis	(deusa	da	noite),	representavam	o	fatum,	o	destino	inexorável	
de	cada	pessoa,	desde	o	momento	do	nascimento,	regido	por	Cloto,	a	primeira	das	irmãs,	até	à	morte,	
que	 se	 dava	 quando	 Átropos,	 a	 terceira	 das	 Parcas,	 cortava	 o	 fio	 da	 vida	 e,	 assim,	 determinava	 o	
momento	da	morte.	Entre	uma	e	outra,	atuava	a	segunda	das	irmãs,	Láquesis,	que	regia	ao	casamento.	
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6)	 que	 daí	 em	 diante	 o	 privilegiaria	 com	 suas	 honras	 e	 favores,	 e	 lhe	

prodigalizaria	suas	riquezas	com	extrema	generosidade.	

	

7)	que	já	havia	começado	a	lhe	prodigalizar	essas	riquezas,	quando	determinara	

que	Camar	lhe	desse	uma	fortuna	imensa,	a	qual	estava	sob	a	guarda	de	Melchior.		

	

Este	 último	 ponto	 se	 revestia	 de	 um	 significado	 especial	 para	 Guelfa:	 já	 não	

mais	podia	ela	gabar-se	de	ser	a	única	–	nem	a	maior	–	benfeitora	de	Curial...	Por	fim,	

de	passagem,	é	de	notar	a	expressão	usada	pela	Fortuna	ao	referir-se	ao	herói:	“teu	

leal	e	valoroso	Curial”.	Que	Curial	era	valoroso,	ninguém	jamais	pusera	em	dúvida;	mas	

sua	 lealdade	 em	 relação	 a	Guelfa,	 a	 própria	Guelfa	 não	 somente	pusera	 em	dúvida,	

mas,	contra	toda	a	verdade,	a	negara.	Agora,	na	fala	da	deusa,	vinha	proclamada	essa	

lealdade.		

	

A	 essa	 altura	 do	 sonho,	 a	 deusa	 continuava	mantendo	 oculta	 dentro	 de	 seu	

manto	a	tal	misteriosa	“velha	 falsa”	a	que	fizera	referência.	A	curiosidade	de	Guelfa,	

muito	intrigada	com	aquele	estranho	anonimato,	levou-a	a	fazer	um	pedido	à	Fortuna:	

“–	Senhora,	rogo-vos	misericordiosamente	que	desejeis	mostrar	a	velha	falsa	que	vós	

dizeis	que	tendes	sob	o	manto”.802	

	

Foi	então	que	se	revelou	com	toda	a	sua	hediondez	a	grande	vilã	da	história,	a	

causadora	de	todas	as	desgraças	de	Curial.	A	sua	descrição,	feita	com	impressionante	

realismo,	não	poderia	ser	mais	repugnante:	

	

Então	a	Fortuna	abriu	o	manto	e,	como	quem	sacode	ou	tira	o	pó	de	uma	
roupa,	 expulsou	uma	 velha	muito	 alta	 e	 esquelética,	 barbuda,	 com	 longos	
fios	 de	 cabelo	 nas	 sobrancelhas,	 os	 olhos	 forrados	 por	 uma	 espécie	 de	
entretela,	ambos	de	cor	vermelha,	lacrimosos	e	com	remelas,	toda	enrugada	
e	 pálida,	 tão	 seca	 e	magra	 que	 seu	 pescoço	 parecia	 o	 de	 um	 violão,	 sem	
carne	alguma	entre	a	pele	e	os	ossos;	usava	uma	roupa	de	lã	negra	e	fosca,	
grossa,	muito	 velha	 e	 desbotada,	 rasgada	 e	muito	 despedaçada;	 descalça,	
com	 os	 pés	 cheios	 de	 bolhas	 e	 em	 algumas	 ranhuras	 vertia	 um	 sangue	
purulento.	Tremia-lhe	a	 cabeça,	o	queixo	e	as	mãos,	e	 sua	boca	não	 tinha	
dentes	 nem	molares;	 escorria-lhe	 a	 saliva	 da	 boca,	 e	 água	 do	 nariz;	 suas	
orelhas	 pareciam	 pêssegos	 secos	 ou	 passas,	 e	 seus	 dedos	 e	 juntas	 eram	

																																																													
802	 [–	Senyora,	 clam-vos	mercé	 que	 ·m	 vullats	mostrar	 la	 falsa	 vella	 que	 ·m	 diets	 que	 tenits	 davall	 la	
falda.]	(f.215v)	
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como	sarmento	de	dois	ou	três	anos	podados	da	cepa;	a	pele	de	seu	corpo	
aos	pedaços	 caía,	e	não	 lhe	parecia	 senão	cepa	ou	parreira	que	cai	 com	o	
corte;	 e	 finalmente,	 nem	 a	macacas	 velhas	 e	 com	 sarnas	 nem	 a	 qualquer	
outra	coisa,	por	mais	vil	e	desprezível	que	fosse,	ela	podia	ser	comparada.803	

	

Chama	 desde	 logo	 a	 atenção,	 pelo	 insólito,	 que	 a	 figura	 horripilante,	 sendo	

feminina,	 fosse	 barbuda.	 Curiosamente,	 no	 famoso	 afresco	 de	 Giotto,	 pintado	 na	

Cappela	Scrovegni,	de	Pádua,	comentado	no	capítulo	I	desta	tese,	a	Inveja	também	é	

representada	 como	mulher	 que	 tem	 o	 rosto	 recoberto	 de	 pelos,	 à	maneira	 de	 uma	

barba.	Esse	pormenor	pode	ter	sido	mera	opção	estética,	coincidentemente	adotada	

por	 Giotto	 e	 pelo	 autor	 de	 Curial	 e	 Guelfa,	 para	 realçar	 a	 feiúra	 da	 representação	

antropomórfica	 –	 pois,	 na	 realidade,	 nada	 repugna	 tanto	 à	 beleza	 de	 um	 rosto	

feminino	 como	 revesti-lo	 de	 uma	 barba	 intonsa;	 mas	 pode	 também	 ter	 sido	

intencional,	 para	mostrar	uma	 figura	 feminina	meio	masculinizada,	 com	o	 intuito	de	

afirmar,	 imagética	 e	 simbolicamente,	 que	 a	 Inveja	não	é	 triste	privilégio	de	nenhum	

sexo,	mas	é	patrimônio	comum	de	toda	a	humanidade,	compartilhada	em	partes	iguais	

por	suas	duas	metades.	

	

Chama	 também	 a	 atenção	 o	 fato	 de	 os	 olhos	 estarem	 forrados	 por	 uma	

entretela,	 que	 dificultava	 a	 visão,	 já	 desfavorecida	 pelas	 longas	 sobrancelhas	 e	 pelo	

acúmulo	da	remela;	no	citado	afresco	de	Pádua,	Giotto	preferiu	pintar	a	Inveja	com	os	

olhos	 vendados,	 enquanto	 Dante	 imaginou	 os	 olhos	 dos	 invejosos	 costurados	 com	

																																																													
803	[Ladonchs	Fortuna	obrí	 lo	mantell,	e,	a	manera	de	qui	sacut	o	espolsa	roba,	 llançà	defora	una	vella	
molt	longa	e	molt	prima;	barbuda,	ab	los	pèls	de	les	celles	molt	lonchs,	los	ulls	forrats	de	terçanell,	tots	
de	color	vermella,	lagrimosos,	ab	laganya;	tota	ruada	e	descolorida;	tan	seca	e	magra,	ab	aquell	coll	de	
guitarra,	que	entre	la	pell	e	·ls	ossos	no	tenia	carn	alguna;	amb	una	roba	burella	de	drap	gros,	vella	molt	
e	 descolorida,	 rompuda	 e	 molt	 pedaçada;	 descalça,	 ab	 los	 peus	 bambollats	 e	 qui	 per	 alguns	 lochs	
trametien	quasi	groga	sanch.	Tremolaven-li	lo	cap,	les	barres	e	les	mans,	e	en	la	su[a]	boca	no	havia	dent	
ne	 caxal;	 cahia-li	 la	 saliva	 de	 la	 boca,	 e	 lo	 nas	 li	 destil·lava;	 les	 sues	 orelles	 parien	 présechs	 sechs	 o	
pansats,	e	los	seus	dits	e	artells,	sarments	ja	de	dos	o	tres	anys	podats	del	cep;	e	la	pell	del	seu	cors	a	
pedaços	 li	 caye,	que	no	paria	sinó	cep	o	parra	a	 la	qual	cau	 la	scorça;	e,	 finalment,	ni	a	bugies	velles,	
sarnoses,	ne	a	altra	cosa,	per	vil	e	menyspreable	que	fos,	comparar	se	podia.]	(f.215v-f.216).	–		É	de	se	
notar	que	essa	descrição	de	 impressionante	realismo	aproxima-se	não	só	do	citado	afresco	de	Giotto,	
mas	 se	 aproxima	 ainda	 mais	 da	 iconografia	 clássica	 da	 Inveja,	 que	 nos	 séculos	 seguinte	 se	 tornaria	
recorrente.	Assim	descreve	tal	iconografia	a	Enciclopedia	Espasa-Calpe:	“Envidia.	Iconog.	Se	personifica	
en	una	vieja	flaca,	de	ojos	saltones	y	color	obscuro,	con	 la	cabeza	coronada	de	serpientes,	además	de	
llevar	 uno	 de	 estos	 reptiles	 en	 cada	 mano,	 uno	 de	 ellos	 mordiéndose	 la	 cola.	 Su	 vejez	 simboliza	 lo	
antiguo	de	su	odio	á	la	virtud	y	á	todas	las	buenas	cualidades,	las	serpientes	de	su	cabeza	sus	perversas	
ideas;	la	que	oprime	con	una	de	sus	manos	sintetiza	su	comportamiento	con	sus	semejantes:	inocular	el	
veneno	dondequiera	que	se	acerca	y	con	 la	otra	serpiente	expresa	el	daño	que	se	hace	á	sí	misma	al	
tratar	de	herir	á	los	demás.”	(Enciclopedia	Universal	Ilustrada	Europeo-Americana.	Verbete	“Envidia”.)	
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arame;	 em	 todos	 esses	 casos,	 o	 simbolismo	 é	 o	mesmo:	 a	 inveja	 cega!	 A	 realidade	

objetiva	 das	 coisas	 não	 é	 perceptível	 pela	 visão	 deformada	 de	 quem	 se	 entrega	 ao	

vício	 da	 inveja;	 o	 invejoso	 é	 incapaz	 de	 reconhecer	 qualidades	 e	 superioridades	 na	

pessoa	que	inveja,	por	maiores	e	mais	notórias	que	sejam.		

	

Não	 se	 faz	 aqui	 necessária	 uma	 análise	 mais	 aprofundada	 dos	 pormenores	

repulsivos	 (e	 dos	 respectivos	 significados	 simbólicos)	 com	 que	 o	 autor	 de	 Curial	 e	

Guelfa	 imaginou	e	descreveu	a	 Inveja;	 sem	a	menor	dúvida,	 há	que	 reconhecer	que	

essa	descrição	 realista	 e	 caricatural	 da	 Inveja,	 personificada	na	 aparição	assustadora	

que	 Guelfa	 e	 a	 abadessa	 viam	 nos	 respectivos	 sonhos,	 correspondia	 plenamente	 à	

ideia	que	os	medievais	dela	faziam,	como	largamente	exposto	no	capítulo	II	desta	tese.		

	

Diante	daquela	figura	espantosa,	que	repentinamente	transformava	um	sonho	

delicioso	e	cheio	de	encantamento	no	mais	sombrio	dos	pesadelos,	Guelfa	fez	menção	

de	fugir	e	se	pôs	a	amaldiçoar	a	avantesma	asquerosa	que	tinha	diante	dos	olhos.	Mas	

a	repugnante	velha	lhe	ripostou:	“–	Tranquilizai-vos	e	calai,	pois	em	vossa	casa	vivo	há	

muito	 tempo	 e,	 conforme	 o	 meu	 estado,	 honradamente	 mantida”.804	 Guelfa	 lhe	

perguntou	 então	 o	 nome,	 e	 recebeu	 a	 seguinte	 resposta:	 “–	 Pela	minha	 fé,	 não	me	

reconheceis?	Eu	 já	vos	 fiz	companhia	por	muito	tempo	contra	Láquesis,	e	ainda	hoje	

minha	 sombra	 vos	 toca	 um	 pouco.	 Sabei	 que	 sou	 uma	 pobre	 dama,	 pois	 sirvo	 sem	

soldo,	e	me	chamo	Inveja.”	805	

	

Note-se	 que	 a	 Inveja	 diz	 ser	 “honradamente	mantida”	 na	 casa	 de	Guelfa,	 ou	

seja,	 tratada	 com	honras.	 Realmente,	 tinham	 sido	 acreditadas	 e	 haviam	 recebido	 as	

honras	 da	 credibilidade	 todas	 as	 falsidades	 e	 aleivosias	 contra	 Curial	 que	 quisera	

inculcar	 no	 espírito	 desprevenido	 de	 Guelfa!	 A	 Inveja	 diz	 que	 fizera	 muito	 tempo	

companhia	a	Guelfa	contra	Láquesis	e	ainda	hoje	a	toca	um	pouco	com	sua	sombra...	

																																																													
804	 [–	 Estats	 segura	 (...)	 e	 callats,	 que	 en	 vostra	 casa	 só	 estada	 gran	 temps,	 e,	 segons	 lo	 meu	 estat,	
honorablement	mantenguda.]	(f.216)	
805	[–	¿E	no	·m	conexeu,	a	bona	fe?	Ja	us	fiu	companyia	gran	temps	contra	Laquesis,	e	encara	vuy	vos	
toca	 algun	poch	 la	mia	 sombra.	 Sapiats	 que	 són	una	pobre	dona,	 e	 servesch	 sens	 soldada,	 e	 he	nom	
Enveja.]	 (f.216)	 –	 A	 Inveja	 diz	 que	 “serve	 sem	 soldo”,	 ou	 seja,	 sem	 pagamento;	 realmente,	 como	 já	
realçado	em	várias	partes	desta	tese,	a	inveja	é	o	único	dos	pecados	capitais	inteiramente	gratuito,	no	
sentido	 de	 que	 não	 proporciona	 ao	 pecador	 nenhuma	 espécie	 de	 prazer,	 consolação	 ou	 recompensa	
pelo	seu	pecado.	Pelo	contrário,	somente	o	atormenta.		
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ou	 seja,	Guelfa	 vê-se,	 assim,	 acusada	de	 ter	 invejado	a	 Láquesis	 e	de	 ser,	 ainda,	 em	

alguma	medida	sensível	aos	apelos	daquele	vergonhoso	vício	capital!	Guelfa,	em	sua	

consciência,	 bem	 sabia	 que	 não	 tinha	 defesa	 contra	 essa	 dupla	 acusação,	 mas	

respondeu,	 ainda	mais	 tomada	de	nojo	pela	 sua	horripilante	 interlocutora:	 “–	Pobre	

sejais	 vós	e	desventurada.	 Eu	 rogo	a	Deus	que	nunca	na	minha	 casa	nem	em	outra,	

possais	vós	habitar,	pois	tantos	males	vêm	por	vós	a	todas	as	gentes	do	mundo”.806		

	

A	resposta	da	velha	foi	cínica,	mas	muito	realista	do	ponto	de	vista	psicológico	

e	sociológico:		

	

–	 (...)	 enquanto	 tais	 amigos	 tiverdes	 em	 vossa	 casa	 como	 aqueles	 dois	
anciãos,	não	duvido	que,	onde	vós	estiverdes,	me	falte	pousada.	Eu	habito	
principalmente	nas	 casas	 dos	 grandes	 senhores,	 e	 por	 pessoas	de	 elevado	
estado	 sou	 venerada,	 não	 menos	 do	 que	 se	 fosse	 ornada	 de	 preciosas	
vestes.807	

	

Estavam,	 pois,	 devidamente	 identificados,	 embora	 não	 nominalmente	

referidos,	Ansaldo	e	Ambrósio,	os	dois	invejosos	que	desde	o	início	haviam	articulado	a	

trama	que	vitimara	injustamente	Curial,	e	fizera	da	própria	Guelfa	–	induzida	por	seu	

orgulho	imenso,	seus	ciúmes	doentios,	seu	autoritarismo,	sua	precipitação	no	julgar	e	

condenar	 sem	que	o	 acusado	pudesse	 realmente	 se	defender	 –	 ao	mesmo	 tempo	o	

carrasco	de	Curial	e	o	verdugo	de	si	mesma.	

	

Chocada	 com	 aquela	 revelação	 espantosa	 que	 ao	 mesmo	 tempo	 justificava	

Curial	e	a	acusava,	Guelfa	obtemperou:	“–	Certamente,	tanto	quanto	eu	puder,	vedar-

vos-ei	a	entrada	da	minha	porta,	e	aqueles	dois	hóspedes,	vossos	amigos,	expulsarei,	a	

fim	 de	 que	 nem	 vós	 nem	 eles	 exerçais,	 naquilo	 que	 é	 meu,	 vosso	 nada	 proveitoso	

ofício”.808	 Foi	então	que	a	Fortuna,	presente	a	 todo	aquele	diálogo,	 resolveu	 intervir	

nele	e	ao	mesmo	tempo	dá-lo	por	concluído,	dizendo	a	Guelfa:		

	
																																																													

806	[–	Pobre	siats	vós	(...)	 	e	desaventurada.	E	yo	prech	Déu	que	nulls	temps	en	casa	mia,	ne	encara	en	
altra,	puscats	vós	habitar.	Tants	mals	vénen	per	vós	a	totes	les	gents	del	món.]	(f.216)	
807	[–	(...)	mentre	tals	amichs	tenga	en	vostra	casa,	ço	és,	los	dos	ancians,	no	he	dubte	que,	on	que	vós	
siats,	me	fàllega	posada.	Yo	habite	majorment	en	casa	dels	grans	senyors,	e	per	persones	de	gran	estat	
són	venerada,	no	menys	que	si	fos	ornada	de	precioses	vestedures.]	(f.216)	
808	 [–	Certes,	 (...)	 tant	 com	yo	poré,	 vos	vedaré	 l'antrada	de	 la	mia	porta,	e	aqueys	dos	ostes,	 vostres	
amichs,	lançaré	fora,	a	fi	que	vós	ne	ells	no	usets,	en	ço	del	meu,	vostre	no	profitós	ofici]	(f.216)	
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–	Minha	caríssima	amiga,	deixai	aqueles	dois	velhos	em	vossa	casa,	porque,	
mesmo	que	eles	se	fossem,	aos	bem-aventurados	não	lhes	faltam	invejosos,	
e	 pior	 castigo	 não	 pode	 haver	 do	 que	 morrer	 com	 seus	 invejosos	
pensamentos.	 Quereis	 fazer-lhes	 algo	 pior	 do	 que	 o	 contrário	 do	 que	
desejam?	Entrementes,	que	Deus	vos	acompanhe.	De	minha	parte,	desejo	
dar	lugar	a	outra	deusa	que	agora,	a	rogos	meus,	virá	vos	visitar.		
Assim,	dando	as	costas,	desapareceu.809	

	

A	 Fortuna	 podia	 ser	 inconstante	 e	 volúvel,	 mas	 no	 conselho	 final	 que	 deu	 a	

Guelfa	mostrou-se	sábia,	experiente	e	senhora	de	notável	tino	psicológico.	De	fato,	em	

poucas	 linhas,	 disse	 três	 grandes	 verdades:	 1)	 é	 impossível	 nesta	 terra	 ser	 alguém	

afortunado,	 sem	 que	 invejosos	 o	 acompanhem	 e	 persigam;	 2)	 o	 invejoso	 já	 bem	

conhecido	 como	 tal	 é	 sempre	menos	nocivo	do	que	um	novo	 invejoso,	 cuja	perfídia	

ainda	se	desconhece;	3)	nenhum	castigo	é	tão	terrível,	para	o	invejoso,	do	que	morrer	

com	seus	sentimentos	malevolentes,	vendo	de	perto	o	triunfo	daquele	que	invejou	e	

não	conseguiu	destruir.810	

	

Tem	 início,	então,	ainda	no	mesmo	enquadramento	paradisíaco	 já	descrito,	 a	

terceira	e	 importantíssima	parte	do	sonho,	a	qual	ocupa	todo	o	capítulo	 III.95.	Desta	

vez	 é	 Vênus,	 a	 deusa	 do	 amor,	 que	 aparece	 a	 Guelfa,	 como	 também	 à	 abadessa,	

trazendo	oculto	sob	o	manto	Cupido,	seu	filho.	O	paralelismo	antitético	com	a	Fortuna,	

que	 ocultava	 sob	 suas	 roupas	 a	 Inveja,	 não	 podia	 ser	 mais	 patente.	 O	 amor,	

simbolizado	por	Vênus	e	Cupido,	é,	por	sua	própria	natureza,	constante	e	permanente,	

ao	 contrário	 das	 inconstâncias	 da	 Fortuna;	 e	 é	 benevolente,	 em	 oposição	 às	

malquerenças	indissociáveis	da	Inveja.	

	

No	sonho,	Vênus	aparece	acompanhada	também	por	uma	inumerável	multidão	

de	cavalheiros	e	damas	que	se	amam	e	constituem	como	que	a	corte	de	honra	daquela	

																																																													
809	[–	Amiga	molt	cara,	lexats	estar	aqueys	dos	vells	en	vostra	casa,	car,	encara	que	ells	se	n'anassen,	lo	
benanant	 no	 fretura	 d'envejosos;	 e	 altra	 pena	 major	 no	 poden	 haver	 que	 morir	 ab	 lur	 envejós	
pensament.	 ¿E	 volets-los	 fer	 pijor,	 que	 fer	 lo	 contrari	 de	 ço	 qu·	 ells	 desigen?	 E	 ab	 tant,	 a	 Déu	 siats	
comanada.	Vull	fer	loch	a	altra	dea,	que	susara,	a	prechs	meus,	vos	vindrà	a	visitar.	E,	girant	les	espatles,	
desparech.]	(f.216-f.216v)	
810	O	texto	da	novela	é	omisso	quanto	ao	fim	que	tiveram	Ansaldo	e	Ambrósio,	dois	personagens	que	
nela	desempenharam	papel	importantíssimo.	Depois	de	denunciados	de	modo	explícito,	neste	sonho	de	
Guelfa,	eclipsam-se	completamente.	
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divindade.811	Vênus	dirige	então	a	palavra	a	Guelfa,	com	voz	suavíssima,	nos	seguintes	

termos:	

	

–	Ó	amiga,	minha	amiga	mui	amada!	Oh,	ingrata,	mal-agradecida!	Como	não	
queres	 recordar	que,	 dentre	 todas	 aquelas	que	eu	escolhi	 no	mundo	para	
estar	ao	meu	serviço,	te	preferi	e	te	dei	a	sorte	de	ter	um	dos	mais	nobres	e	
melhores	cavaleiros	do	mundo,	pelo	qual	tu	és	amada	e	lealmente	servida?	
Tu,	 menosprezando	 os	 dons	 que	 eu,	 muito	 mais	 piedosa	 contigo	 que	 tu	
mesma,	 graciosamente	 te	 dei,	 induzida	 por	 duas	 falsas	 línguas	 de	 dois	
invejosos,	falsos	e	mentirosos	anciãos	que	tens	dentro	de	casa,	fizeste	votos	
e	promessas	contra	toda	a	consciência,	em	um	claro	menosprezo	de	minha	
divina	 jurisdição,	 pensando	 em	apropriar-te	 do	 que	 é	meu	 e	 sem	permitir	
que	nem	tu	nem	outro	usásseis	de	tal	escolha.	Se	eu	quisesse	me	comportar	
contigo	com	tua	repugnância	e	 ingratidão,	eu	te	 faria	sofrer	sem	colher	os	
frutos	por	 tanto	 tempo	como	 tu,	por	 tua	 soberba	 crueldade,	 fizeste	Curial	
estar	no	cativeiro.	Olha	ali	a	Camar,	a	bela,	que	se	matou	por	ele	por	ser	ele	
leal	 a	 ti	 e	 sofrendo	 por	 ti	 infinitos	 sofrimentos.	 Agora	 eu	 te	 ordeno	 que	
daqui	em	diante	o	ames	o	tempo	em	que	neste	mundo	durares.812	

	

Essa	 mensagem,	 iniciada	 de	 forma	 extremamente	 amável	 (“Ó	 amiga,	 minha	

amiga	mui	 amada”)	 e	 proferida	 com	 voz	 repassada	 de	 doçura,	 continha	 na	 verdade	

uma	verdadeira	increpação	ao	procedimento	de	Guelfa	em	relação	a	Curial.	A	dureza,	

a	 inflexibilidade,	 o	 imenso	 orgulho,	 a	 crueldade,	 a	 ingratidão,	 a	 facilidade	 com	 que,	

julgando	 estar	 no	 domínio	 de	 todas	 as	 situações	 na	 verdade	 se	 deixara	 manipular	

servilmente	 pelos	 dois	 invejosos	 intrigantes,	 tudo	 isso	 é	 posto	 a	 nu	 com	 extrema	

severidade,	sem	embargo	da	voz	melíflua	da	acusadora.	

	

Vênus	faz	um	verdadeiro	libelo	contra	Guelfa,	à	qual	acusa	sem	rebuços	de	ser		

ingrata,	 repugnante,	 soberba,	 cruel	 etc.;	 à	 qual	 censura	 por	 ter	 agido	 contra	 a	

consciência,	quando	se	obrigou	por	voto	a	não	amar	Curial,	e	por	ter	assim	arrogado	a	

si	 um	 direito	 que	 competia	 somente	 à	 deusa	 do	 amor.	 A	 culpa	 do	 longo	 cativeiro	
																																																													

811	 Mais	 uma	 vez,	 a	 alta	 dignidade	 de	 Vênus	 exigia	 que	 não	 se	 apresentasse	 só,	 ou	 com	 pequeno	
acompanhamento.		
812	[–	O,	amiga	e	molt	amada	mia!	O,	ingrata	e	desconexent!	¿Com	no	·t	vols	recordar	que,	entre	totes	
aquelles	que	yo	he	elegides	a	mon	servey,	t'avia	preferida	e	t'havia	donat	en	sort	un	dels	pus	nobles	e	
millors	cavallers	del	món,	del	qual	tu	est	amada	e	lealment	servida?	E	tu,	menyspreant	los	dons	que	yo,	
molt	pus	piadosa	de	tu	que	tu	matexa,	graciosament	t'avia	donats,	 induïda	per	dues	falses	 lengües	de	
dos	envejosos,	falsos	e	mentidors	ancians	que	dins	casa	tua	tens,	has	fets	vots	e	promissions	contra	tota	
consciència,	 en	 menyspreu	 de	 la	 mia	 divinal	 juridicció,	 cuydant	 apropriar	 a	 tu	 ço	 que	 és	 meu,	 e	 no	
donaria	loch	a	tu	ne	a	altri	que	de	tal	elecció	usàssets.	E	si	yo	·m	volgués	haver	envers	tu	segons	la	tua	
repugnància	e	ingratitut,	yo	·t	faria	treballar	sens	fruyt	tant	temps	com	tu,	per	la	tua	superba	crueltat,	
fist	estar	Curial	en	catiu.	Vet	allí	Càmar,	la	bella,	que	·s	matà	per	ell,	per	ésser	ell	leal	a	tu	e	passant	per	
tu	infinits	treballs.	Ara	yo	·t	man	que	d'ací	avant	lo	ames	tant	temps	com	en	aquest	món	hauràs	durada.]	
(f.217)	
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padecido	por	Curial	e	até	mesmo,	 indiretamente,	da	morte	da	pobre	e	 infeliz	Camar,	

tudo	 isso	 é	 lançado	 em	 rosto	 da	 orgulhosa	 duquesa	 de	Milão!	 Curial,	 “um	dos	mais	

nobres	e	melhores	 cavaleiros	do	mundo”	é	 inteiramente	 inocentado	por	Vênus,	que	

atesta	a	lealdade	com	que	ele	serviu	a	Guelfa;	esta	é	que	não	se	mostrara	à	altura	do	

privilégio	de	ter	um	amante	como	ele!	

	

Vênus	 foi	 breve,	 mas	 nada	 omitiu.	 Seu	 libelo	 de	 acusação	 contra	 Guelfa	 foi	

curto,	mas	cabal;	nada	 ficou	por	dizer.	E,	no	seu	conteúdo,	em	palavras	mais	breves	

ainda,	estava	também	contido	o	mais	eloquente	e	convincente	das	defesas	de	Curial,	o	

grande	injustiçado.	Um	julgamento	inteiro,	um	processo	completo	estavam	implícitos	

nas	palavras	de	Vênus,	que	as	encerrou	ditando,	soberanamente,	sua	sentença:	“Agora	

eu	te	ordeno	que	daqui	em	diante	o	ames	o	tempo	em	que	neste	mundo	durares.”	E,	

ato	contínuo,	passou	à	execução	da	sentença:	

	

Assim,	ela	abriu	seu	manto	e	Cupido,	que	ela	ali	escondia,	feriu	Guelfa	com	
uma	seta	de	ouro	no	 lado	esquerdo	do	peito,	assim,	tão	cruelmente	que	a	
seta	se	mesclou	inteira	ao	coração	daquela	senhora,	sem	deixar	rastro	nem	
sinal	de	sua	entrada.	Guelfa	 imediatamente	caiu	de	 joelhos	e,	arrependida	
de	suas	crueldades	passadas,	voluntariamente	se	ofereceu	para	fazer	tudo	o	
que	a	dita	deusa	lhe	ordenasse.813	

	

O	sonho	ainda	teve	continuidade,	festivamente,	com	a	realização	de	um	grande	

baile,	 nos	 qual	 os	 casais	 presentes,	 alguns	 dos	 quais	 identificados	 como	 pares	

mitológicos	 ou	 históricos	 bem	 conhecidos,	 dançaram	 e	 celebraram.	 Entre	 eles,	 sem	

nenhum	constrangimento	e	muito	à	vontade,	circularam	Guelfa	e	a	abadessa...	até	que	

acordaram	de	manhã,	profundamente	impressionadas	com	o	que	haviam	sonhado.	

	

Tal	foi	o	sonho	que	definitivamente	quebrou	a	dureza	de	Guelfa	e	a	fez	abrir-se	

novamente	para	o	amor	de	Curial;	e	que	tornou	patente,	com	uma	clareza	meridiana,	

o	papel	nefasto	dos	dois	invejosos	cavaleiros	em	toda	a	trajetória	do	casal.	A	denúncia	

da	inveja	e	o	triunfo	do	amor:	assim	se	poderia	resumir	esse	misterioso	sonho.	A	lógica	

é	perfeita,	até	mesmo	em	termos	filosóficos:	a	inveja	é	vício	que	se	opõe	à	caridade,	
																																																													

813	 [E,	 obrint	 lo	mantell,	 Cupido,	 lo	 qual	 ella	 tenia	 dins	 aquell	 amagat,	 la	 ferí	 ab	una	 treta	d'or	 per	 lo	
costat	sinestre,	axí	cruelment,	que	la	treta	s'amagà	tota	dins	lo	cor	de	la	dona,	e	no	lexà	loch	ne	senyal	
per	on	fos	entrada.	E	tantost	 la	Güelfa	caygué	de	genolls	e,	penedint-se	de	les	cruelta[t]s	passades,	se	
oferí	voluntàriament	a	fer	tot	ço	que	per	la	dita	dea	li	era	manat.]	(f.217-f.217v)	
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ou	seja,	ao	amor.	Exorcizada	e	expulsa	a	inveja,	a	consequência	natural	é	que	o	amor	

renasça,	retorne	e	retome	plenamente	os	seus	direitos.	

	

Mesmo	sem	ceder	à	tentação	fácil	de	procurar	nesse	sonho,	como	nos	demais	

sonhos	 que	 na	 trama	 de	 Curial	 e	 Guelfa	 têm	 importância	 decisiva,	 interpretações	

modernas	 de	 cunho	 psicoanalítico	 ou	 junguiano,	 pode-se	 razoavelmente	 interpretar	

esse	 sonho	 de	 Guelfa	 como	 a	 concretização	 simbólica	 e	 factual,	 na	 linguagem	

mitológica	adequada	ao	gosto	do	tempo,	de	sua	consciência,	longamente	atormentada	

pelos	 remorsos	 que	 a	 perseguiam.	 Por	 mais	 orgulhosa	 que	 fosse,	 no	 íntimo	 da	

consciência	não	podia	deixar	de	sentir	que	agira	precipitada,	impulsiva	e	injustamente	

em	relação	a	Curial,	induzida	pelos	dois	invejosos	de	cuja	falsidade	ela,	tarde	demais,	

afinal	se	dera	conta.			

	

	

3.14.	No	Monte	de	Nossa	Senhora,	a	reconciliação	com	Guelfa	

	

	

No	que	dizia	respeito	ao	relacionamento	entre	Guelfa	e	Curial,	a	inveja	estava	

definitivamente	 exorcizada,	mas	 isso	 não	 impediu	 que	 ela	 ainda	marcasse	 presença,	

embora	de	modo	colateral	e	episódico,	entre	outros	personagens	que	compareceram	

à	grande	reunião	das	Cortees	Gerais,	convocada	pelo	rei	da	França,	no	Monte	de	Nossa	

Senhora,	para	a	festa	de	Santa	Maria	de	Agosto.	

	

Compareceram	 o	 marquês	 de	 Montferrat,	 sua	 esposa	 Andreia	 e	 Guelfa,	 por	

especial	convite	do	rei.	Estavam	também	presentes	o	duque	de	Orleães	e	sua	esposa	

Láquesis.	 Já	 no	 passado,	 quando	 do	 torneio	 de	 Melun,	 a	 rainha	 da	 França	 tinha	

manifestado	 inveja	 em	 relação	 a	 Láquesis,	 cuja	 beleza	 eclipsava	 a	 sua	 própria,	 e	

favorecera	e	privilegiara	Festa,	a	donzela	de	confiança	de	Guelfa,	para	assim	desfeitear	

a	Láquesis,	pois	percebia	que	Láquesis	invejava	a	beleza	de	Festa	e	as	honras	que	lhe	

eram	prestadas;	agora,	será	a	própria	Guelfa	que	a	rainha	prestigiará	e	elevará	acima	

de	todas,	sempre	com	a	mesma	 intenção	de	magoar	e	 ferir	a	Láquesis.	Em	Melun,	o	

duque	de	Orleães	manifestara	inveja	e	despeito	em	relação	aos	cavaleiros	misteriosos	
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que	o	haviam	vencido	e	humilhado,	 especialmente	em	 relação	 ao	 rei	 de	Aragão	e	 a	

Curial,	cuja	identidade	ignorava,	mas	que	sentia	ou	pressentia	ser	seu	rival	no	amor	de	

Láquesis.	Todos	esses	sentimentos	difusos	de	inveja	e	rivalidade,	presentes	em	Melun,	

de	certa	forma	ainda	se	fizeram	sentir	na	reunião	do	Monte	de	Nossa	Senhora,	se	bem	

que	atenuados	e	modificados	pelas	circunstâncias.	

	

Guelfa	 sabia	que	Curial	 estaria	 presente	e	 ardia	no	desejo	de	 vê-lo.	 Somente	

com	a	abadessa,	 sua	confidente,	ela	 se	abria	por	 inteiro,	mas	em	relação	a	 todos	os	

demais	 mantinha-se	 naquela	 invariável	 atitude	 de	 reserva	 e	 fleuma	 que	 a	

caracterizavam,	sempre	que	de	Curial	se	falava	na	sua	presença.	Guelfa	foi,	desde	logo,	

muito	festejada	pela	rainha	da	França:	

	

(...)	 a	 rainha,	 ao	 ver	 Guelfa	 tão	 inacreditavelmente	 bonita,	 começou	 a	
festejá-la,	 tanto	por	amor	a	ela	e	a	Curial	quanto	por	despeito	a	 Láquesis,	
que	 estava	 presente.	 Olharam-se	 as	 duas	 e	 embora	 Guelfa,	 como	 viúva,	
estivesse	vestida	de	negro,	sua	graça	era	tal	que	parecia	que	a	honestidade	
daquelas	 negras	 vestes	 aumentava	 sua	 beleza.	 Láquesis	 a	 olhava	
atentamente,	 sem	 tirar	 os	 olhos	 dela.	 Olhavam-na	 todos	 os	 cavaleiros	 e	
gentis-homens,	e	quanto	mais	a	olhavam,	mais	crescia	em	cada	um	o	desejo	
de	 olhá-la	 ainda	 mais.	 Pareceu	 a	 todos	 que,	 desde	 que	 Guelfa	 chegara,	
Láquesis	havia	perdido	a	metade	de	sua	beleza.814	

	

A	reunião	formal	das	Cortes	Gerais	se	deu	numa	segunda-feira,	15	de	agosto,	e	

nela	 rapidamente	 se	 resolveram	 os	 assuntos	 políticos	 e	 administrativos	 que	 haviam	

determinado	sua	convocação:	

	

O	rei	já	havia	ordenado	todos	os	assuntos	de	seu	reino	e,	colocadas	todas	as	
coisas	em	uma	ordem	regrada	que	atendia	ao	tranquilo	e	pacífico	estado	de	
toda	a	sua	senhoria,	já	lidos	e	firmados	todos	os	capítulos	legais	em	pública	
e	comum	concórdia	de	todos	os	grandes	senhores	daquele	reino,	dedicaram	
todo	o	resto	do	tempo	a	fazer	e	solenizar	festas	e	celebrações.815	

																																																													
814	[la	reyna,	que	viu	la	Güelfa	plena	de	incredible	bellesa,	començà	a	festejar-la,	axí	per	amor	d'ella	e	de	
Curial	com	per	despit	de	Laquesis,	 la	qual	tenie	present.	Miraren-se	 les	dues,	e	 jatsia	 la	Güelfa,	com	a	
viuda,	fos	de	negre	vestida,	emperò	la	sua	gràcia	era	tanta	que	paria	que	la	honestat	d'aquelles	negres	
vestedures	 cresqués	 la	 sua	 bellesa.	 Laquesis	 la	 mirava	 de	 fit	 en	 fit,	 e	 no	 partie	 d'ella	 la	 sua	 vista.	
Miraven-la	 tots	 los	 cavallers	 e	 gentils	 hòmens,	 e	 com	més	 la	miraven	més	 crexia	 a	 cascú	 lo	 desig	 de	
mirar-la;	e	paregué	a	tots	que,	des	que	la	Güelfa	ere	venguda,	Laquesis	havia	perduda	la	meytat	de	 la	
sua	bellesa.]	(f.218)	
815	[Lo	rey	havia	ja	ordonats	tots	los	fets	de	son	regne;	e,	meses	totes	les	coses	en	reglat	orde,	entenent	
al	tranquil·le	e	pacífich	estat	de	tota	la	sua	senyoria,	ja	legits	e	fermats	tots	los	legals	capítols	en	pública	
e	 comuna	 concòrdia	 de	 tots	 los	 grans	 senyors	 d'aquell	 regne,	 la	 resta	 del	 temps	 solament	 a	 fer	 e	
solemnitzar	festa	e	festes	totalment	se	donaren.]	(f.218)	
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As	 festas	 e	 celebrações	 é	 que	 deram,	 assim,	 a	 nota	 tônica	 à	 reunião,	 que	

assumiu	 um	 caráter	 lúdico	 e	 social.	 Já	 na	 véspera	 se	 realizou	 um	 torneio,	 no	 qual	

Curial,	 incógnito,	 vestido	 com	 extrema	 simplicidade	 e	 apresentando-se	 de	 modo	

ostensivamente	descortês	e	antipático,	derrotou	a	 todos	os	adversários,	 inclusive	ao	

duque	de	Orleães,	e	conquistou	o	prêmio,	que	era	um	cordão	de	ouro	enriquecido	por	

pérolas	 e	 diamantes.	 Ninguém	 o	 reconheceu,	 porque	 Curial,	 habitualmente,	 se	

apresentava	com	riquíssima	equipagem	e	procedia	sempre	de	modo	educadíssimo.	A	

antipatia	 generalizada	 no	 público	 pela	 atitude	 do	 vencedor	 fez	 com	 que	 todos	

sentissem	vivamente	a	ausência	de	Curial	e	desejassem	muito	sua	chegada,	a	 fim	de	

que	desse	uma	 lição	àquele	atrevido	e	 insolente	aventureiro	desconhecido.	A	cena	é	

descrita	 de	 modo	 muito	 vivo	 e	 envolvente,	 na	 novela,	 e	 enseja	 uma	 comparação	

inesperada:		

	

Todos	 desejavam	 a	 chegada	 de	 Curial,	 pensando	 que	 ele	 defenderia	 o	
cordão,	mas	esperaram	em	vão.	Decepcionados	 ficaram	assim	como	estão	
os	 judeus	 em	 esperar	 o	 Messias,	 pois	 o	 tinham	 entre	 eles	 e	 ainda	 o	
esperavam,	e	ainda	o	esperam	hoje.816	

	

Foi	o	cavaleiro	insolente	que,	contra	o	desejo	de	todos,	conquistou	o	prêmio	do	

torneio	 realizado	 no	 domingo.	 Todos	 os	 que	 quiseram	 se	 opor	 a	 ele	 –	 e	 não	 foram	

poucos	–	viram-se	vencidos	e	humilhados.	Curiosamente,	porém,	no	fim	da	jornada	o	

cavaleiro	não	levou	o	prêmio	a	que	tinha	direito,	mas	deixou-o	confiado	à	guarda	do	

rei,	para	que	continuasse	a	ser	disputado	no	dia	seguinte;	era	uma	atitude	desafiadora	

e	provocativa,	que	ainda	mais	fez	crescer	a	antipatia	em	torno	a	sua	pessoa.	

	

À	hora	da	ceia,	em	todos	os	ambientes	se	comentou	o	procedimento	daquele	

insólito	cavaleiro	e	a	ausência	de	Curial.	O	rei	e	o	marquês	de	Montferrat,	em	especial,	

conversaram	 muito	 sobre	 Curial,	 em	 termos	 dos	 mais	 elogiosos.	 O	 rei	 desejava	 o	

casamento	de	Curial	 com	Guelfa,	mas	nada	 falou	 a	 esse	 respeito	 com	o	marquês.	A	

rainha,	 entretanto,	 que	 também	 desejava	 muito	 esse	 casamento,	 chamou	 em	

																																																													
816	 [Desijaven	 tots	 la	 venguda	 de	 Curial,	 pensant	 que	 aquell	 defendria	 lo	 restell,	 mas	 vanament	 lo	
speraven;	 decebuts	 eren	 com	 són	 los	 jueus	 del	 sperar	 Messies,	 que	 ·l	 tenien	 en	 mig	 e	 encara	
l'esperaven,	e	·l	speren	vuy.]	(f.218v)	
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particular	 a	 abadessa,	 que	 sabia	 ser	 íntima	 confidente	 de	 Guelfa,	 e	 lhe	 pediu	 que	

jurasse	responder	a	uma	pergunta.	A	abadessa,	sem	saber	o	que	lhe	seria	perguntado,	

não	ousou	negar	o	pedido	da	rainha.	Deu-se,	então,	o	seguinte	diálogo	decisivo	para	a	

solução	do	imbroglio	moral	em	que	Guelfa	se	metera	ao	fazer	o	voto	imprudente	que	

fizera:	

	

	“–	Rogo-vos	que	vós	me	digais	se	pode	haver	reparação	para	o	rompimento	
de	Guelfa	e	de	Curial”.	A	abadessa	disse	que	sim,	com	a	seguinte	condição:	
que	 o	 rei,	 ela,	 e	 toda	 a	 corte	 que	 ali	 estava	 reunida,	 lhe	 rogassem	 que	 o	
perdoasse,	 e	 então	 lhe	 contou	 a	 promessa	 que	 Guelfa	 fizera.	 “–	 Pois	
acabado	está”	–	disse	a	rainha.	“–	Agora	venha	Curial	ou	não,	os	rogos	serão	
feitos	de	qualquer	maneira”.817	

	

A	 rainha	 logo	 contou	 ao	 rei	 o	 que	 ouvira	 da	 abadessa,	 e	 o	 rei	 prometeu	 dar	

andamento	 ao	 caso,	 de	 modo	 que	 chegasse	 a	 bom	 termo.	 Logo	 depois,	 Curial,	

completamente	disfarçado,	aproximou-se	do	rei	e,	discretamente,	pediu-lhe	“que	por	

sua	misericórdia	 tivesse	 por	 recomendados	 o	marquês	 de	Montferrat,	 sua	mulher	 e	

sua	irmã.”818	O	rei	assentiu,	disse	que	por	amor	a	ele,	Curial,	faria	de	bom	grado	o	que	

lhe	estava	a	pedir,	e	acrescentou	“que	também	por	amor	a	ele	fizera	o	marquês	vir	e,	

se	a	ele	agradava,	se	esforçaria	em	fazer	o	matrimônio	dele	com	Guelfa.”819	Ante	essa	

referência	 direta	 ao	 casamento	 com	 Guelfa,	 respondeu	 Curial:	 “–	 Senhor,	 já	 vos	

supliquei	o	que	desejo	de	vós;	do	resto	eu	não	digo	nada.	Que	vós	façais	o	que	à	vossa	

senhoria	for	prazeroso.”820	

	

O	 rei	 ainda	 perguntou	 por	 que	 Curial	 não	 levara	 o	 cordão	 de	 prêmio,	 pouco	

antes	obtido	e	pediu	que,	no	dia	seguinte,	não	mais	se	escondesse,	mas	viesse	o	mais	

bem	 arrumado	 que	 pudesse.	 Curial	 concordou	 e	 despediu-se	 do	 rei,	 que	 logo	 em	

seguida	foi	contar	ao	marquês,	à	puridade,	que	realmente	o	vencedor	do	torneio	tinha	

																																																													
817	 [–	 Yo	 us	 prech	 que	 vós	 me	 digats	 lo	 rompiment	 de	 la	 Güelfa	 e	 de	 Curial	 si	 pot	 haver	 reparació.	
L'abadessa	 dix	 que	 sí,	 ab	 aquesta	 condició:	 que	 lo	 rey,	 e	 ella,	 e	 tota	 la	 cort	 que	 allí	 era	 justada,	 la	
pregassen	que	li	perdonàs;	e	 ladonchs	 li	dix	 lo	vot.	–	Acabat	és	–	dix	 la	reyna	–.	Ara	venga	Curial	o	no	
venga,	los	prechs	se	faran	en	tot	cas.]	(f.219v)	
818	[que	per	sa	mercé	hagués	per	recomanats	lo	marqués	de	Monferrat,	sa	muller	e	sa	sor.]	(f.219v)	
819	[que	per	amor	d'ell	l'avia	fet	venir,	e,	si	a	ell	playa,	se	treballaria	en	fer	matrimoni	d'ell	ab	la	Güelfa]	
(f.	219v)	
820	[–	Senyor,	ja	us	he	suplicat	ço	que	vull	de	vós;	de	l'àls	no	dich	res.	Vós	farets	ço	que	a	vostra	senyoria	
vindrà	en	plaer.]	(f.219v)	
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sido	Curial,	que	o	havia	visto	e	que	no	dia	seguinte	viria	ao	torneio	em	grande	estilo.	O	

marquês	não	resistiu	e	foi	logo	contar	a	Guelfa	o	que	acabara	de	ouvir	do	rei.	

	

Guelfa	fez	que	não	se	importava	muito	com	essas	novidades,	mas	em	toda	
aquela	noite	nem	ela,	nem	a	abadessa	conseguiram	dormir,	pois	a	passaram	
velando-a	e	falando	de	Curial.	Guelfa	fora	ferida	no	lado	esquerdo,	no	meio	
do	 coração,	 e	 não	 tinha	 bem	 nem	 repouso	 a	 não	 ser	 quando	 de	 Curial	
falava.	E	assim	passou	aquela	noite,	que	foi	a	mais	longa	do	mundo.821	

	

No	dia	seguinte,	Curial	realmente	se	esmerou	na	sua	apresentação,	e	vestiu-se	

“tão	bem	que	seria	excessivo	até	para	o	maior	rei	do	mundo.”822	Ele	sabia	que	Guelfa	

estaria	 presente,	 e	 ela	 nunca	 o	 tinha	 visto	 lutando.	 Curial	 entrou	 na	 praça	 com	 um	

acompanhamento	de	“trinta	cavaleiros	de	sua	casa,	nobres	e	muito	valentes”823	e	com	

seis	 pajens,	 também	 montados,	 a	 conduzirem	 suas	 lanças.	 Portava	 um	 escudo	

totalmente	negro,	como	lhe	ordenara	Guelfa	anos	antes,	quando	iniciara	seu	período	

como	 cavaleiro	 errante,	 tendo	 no	 centro	 o	 falcão	 encapuzado	 que	 usava	 desde	

quando,	 na	 Alemanha,	 defendera	 a	 honra	 da	 duquesa	 Cloto.824	 Apesar	 da	multidão	

que	 se	 comprimia	 em	 torno	 da	 arquibancada	 de	 honra	 em	 que	 estava	 o	 rei,	 Curial	

conseguiu	aproximar-se	e	prestou	ao	rei	e	à	rainha	a	devida	reverência.	Deu-se	então	a	

cena	do	perdão,	que	resolveu	definitivamente	o	espinhoso	problema	moral	que	Guelfa	

criara.	Curial	tomou	a	iniciativa:	

	
(...)	moveu	um	pouco	o	seu	cavalo	e	proferiu	um	forte	grito	ao	rei,	à	rainha	e	
aos	 outros	 senhores	 e	 senhoras,	 em	 elevada	 voz	 assim	 lhes	 disse:	 “–	 Eu	
suplico	a	vós	que,	misericordiosamente,	me	obtenhais	o	perdão,	em	alto	e	
bom	som,	de	uma	senhora	que	afirma	que	está	descontente	comigo”.	
Então	o	rei,	primeiramente,	iniciou:	“–	Quem	quer	que	ela	seja,	eu	rogo	que,	
por	amor	a	mim,	ela	queira	vos	perdoar”.	
Do	mesmo	modo,	a	rainha,	seguindo	as	palavras	do	rei,	acrescentou:	“–	Se	
sou	eu	essa	que	vós	dizeis,	eu	vos	perdoo”.	
A	seguir,	a	rainha	rogou	a	Guelfa	que	repetisse	o	que	ela	havia	dito.	Guelfa,	
constrangida	e	cheia	de	vergonha,	disse	aquelas	mesmas	palavras.	
Veríeis	 senhores	 e	 senhoras,	 em	 grande	 número,	 e	 também	 toda	 a	 corte,	
gritar	 à	 senhora	 desconhecida	 em	 favor	 do	 cavaleiro:	 “–	 Misericórdia!	
Misericórdia!	Misericórdia!”.	

																																																													
821	[La	Güelfa	no	féu	molta	menció	de	aquestes	noves;	emperò,	en	tota	aquella	nit	no	dormiren	ella	ne	
l'abadessa,	ans	ab	molta	alegria	tota	aquella	nit	vetlaren	parlant	de	Curial.	Era	ferida	la	Güelfa	al	costat	
sinestre,	en	mig	del	cor,	e	no	havia	bé	ne	repòs	sinó	tant	com	de	Curial	parlava;	e	axí	passà	aquella	nit,	la	
qual	fonch	la	pus	longa	del	món.]	(f.220)	
822	[en	tan	gran	punt,	que	per	a	lo	major	rey	del	món	fóra	molt]	(f.220)	
823	[trenta	cavallers	de	casa	sua,	prous	e	molt	valents]	(f.220)	
824	Cfr.	capítulos	II.1	(quanto	à	cor	negra	do	escudo)	e	I.27	(quanto	ao	falcão	encapuzado).		
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Os	gritos	foram	tão	altos	que	não	se	ouviam	uns	aos	outros.	Quatro	reis	de	
armas	e	muitos	arautos,	vestidos	com	o	libré	de	Curial,	andavam	por	toda	a	
praça	 gritando	 “misericórdia”,	 e	 convidando	 e	 animando	 as	 gentes	 a	
gritar.825	

	

O	perdão	estava,	pois,	concedido.	Curial	tinha	tido	a	delicadeza	de	não	declarar	

o	nome	da	dama	que	devia	perdoá-lo.	Ainda	nesse	momento	extremo,	foi	sempre	fiel	

ao	sigilo	que,	desde	o	início	do	romance,	Guelfa	lhe	impusera.	Igualmente	o	rei	omitiu	

o	nome	da	dama,	quando	falou	A“–	Quem	quer	que	ela	seja,	eu	rogo	que,	por	amor	a	

mim,	 ela	 queira	 vos	 perdoar.”	 	 rainha	 procedeu	 com	 suprema	 habilidade:	 era,	 sem	

dúvida,	necessário	que	Guelfa	perdoasse	alto	e	bom	som,	e	a	rainha	a	induziu	a	isso,	

começando	ela	própria	por	perdoar	(“Se	sou	eu	essa	que	vós	dizeis,	eu	vos	perdoo”)	e	

em	 seguida	 convidando	 Guelfa	 a	 repetir	 suas	 palavras.	 Aos	 olhos	 do	 público,	 ainda	

assim	 foi	 preservado	 o	 recato	 de	 Guelfa,	 pois	 pareceu	 que	 a	 rainha	 lhe	 pediu	 que	

repetisse	a	 fórmula	de	perdão	por	 ser	ela	a	mais	eminente	das	damas	ali	presentes.	

Jeitosamente,	 a	 rainha	 forçou	Guelfa	 a	 vencer,	 além	do	 seu	 orgulho,	 também	a	 sua	

timidez	e	constrangimento	de	falar	em	público.	Assim	sendo,	Guelfa	não	podia	deixar	

de	perdoar,	 tanto	mais	que	estavam	preenchidas	 todas	as	condições	que	ela	mesma	

fixara	no	seu	voto.	

	

Curial	 havia,	 afinal,	 conseguido	 o	 que	 queria;	 havia	 alcançado,	 depois	 de	

penosíssimo	 trajeto	existencial,	o	objetivo	 longamente	colimado.	Arborou,	então	um	

estandarte	negro,	com	o	seu	falcão	heráldico,	desta	vez	sem	o	capuz.	Em	falcoaria,	o	

capuz	só	é	retirado	do	falcão	no	momento	em	que	seu	condutor	avista	a	caça:	tirado	o	

capuz,	o	 falcão	recupera	a	visão	e,	com	ela,	a	plenitude	de	sua	 liberdade	natural,	de	

modo	que	vê	a	presa	e	 se	precipita	ao	seu	encalço.	O	 falcão	 representava	o	próprio	

Curial.	 Enquanto	 o	 casamento	 com	 Guelfa	 era	 ou	 parecia	 coisa	 impossível	 de	 ser	

																																																													
825	[movent	un	poch	lo	cavall,	al	rey	e	a	la	reyna	e	als	altres	senyors	e	senyores,	en	altes	veus,	axí	dix:	–	
Yo	us	suplich	que,	demanant	mercé,	me	obtengats	perdó,	a	grans	crits,	de	una	senyora	que	diu	que	és	
mal	contenta	de	mi.	Ladonchs	 lo	rey,	primerament,	començà:	–	Quis	que	ella	sie,	yo	 la	prech	que,	per	
amor	de	mi,	 vos	 vulla	perdonar.	 La	 reyna,	 axí	mateix,	 seguí	 les	paraules	del	 rey,	 anadint:	 –	E	 si	 yo	 só	
aquexa	que	vós	díets,	yo	us	perdó.	La	reyna	tantost	pregà	la	Güelfa	que	seguís	ço	que	ella	havia	dit.	La	
Güelfa,	empeguida	e	tota	plena	de	vergonya,	dix	aquelles	matexes	paraules.		Vírats	senyors	e	senyores	
en	 gran	 nombre	 e,	 finalment,	 tota	 la	 cort,	 per	 part	 del	 cavaller,	 cridar	 a	 la	 senyora	 no	 coneguda:	 –	
Mercé!	Mercé!	Mercé!	 Los	 crits	 foren	 tan	 grans	 que	 no	 s'oyen	 uns	 a	 altres;	 e	 quatre	 reys	 d'armes	 e	
molts	 harauts,	 vestits	 de	 la	 liurea	 de	 Curial,	 anàvan	 per	 tota	 la	 plaça	 cridant	 mercé,	 e	 convidant	 e	
animant	les	gents	a	cridar.]	(f.220v-f.221).		
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atingida,	cabia-lhe	bem	o	capuz,	pois	não	havia	nenhuma	luz	no	seu	horizonte	visual.	

Removido,	 porém,	 o	 grande	 obstáculo,	 o	 falcão	 podia	 olhar	 com	 serenidade	 e	

confiança	para	um	futuro	menos	enevoado	e	sombrio.	Recuperava,	pois,	sua	liberdade	

natural,	atingia	a	plenitude	do	seu	ser.	

	

Um	pormenor	muito	curioso	deve	ser	considerado	e	devidamente	realçado,	no	

âmbito	desta	tese:	no	seu	estandarte	de	vitória,	Curial	colocou	um	dístico,	um	 lema.	

Como	 de	 costume,	 na	 época,	 os	 dísticos	 eram	 em	 francês	 antigo	 e	 muitas	 vezes	

exprimiam	um	desejo	profundo,	um	 ideal,	um	bem	a	 ser	acima	de	 tudo	visado.826	O	

lema	 escolhido	 por	 Curial	 foi	 “Ans	 anvie	 que	 pitié”.	 A	 tradução	 literal,	 do	 francês	

arcaico,	 é	 “Antes	 inveja	 que	 piedade”.	O	 sentido	 é	 bem	 claro:	 antes	 desejo	 que	me	

																																																													
826	 Não	 havia	 regras	muito	 precisas	 para	 a	 escolha	 dos	 dísticos	 apostos	 ao	 brasão,	 conhecidos	 como	
divisas,	motes	ou	lemas,	e	que	podiam	também	ser	brados	de	guerra.	Geralmente	eram	pessoais,	mas	
às	vezes	 se	 tornavam	familiares,	por	 serem	usados	por	várias	gerações	da	mesma	 família.	Os	 idiomas	
mais	usados	eram	o	latim	e	o	francês	(mesmo	em	regiões	muito	afastadas,	geográfica	e	culturalmente,	
da	França),	mas	não	eram	raros	os	dísticos	em	vernáculo.	Ainda	hoje,	a	rainha	da	Inglaterra	usa,	em	seu	
brasão	oficial,	um	dístico	em	 francês	–	 “Dieu	et	mon	droit”	 (Deus	e	meu	direito)	–	que	 foi	usado	por	
todos	 os	 monarcas	 britânicos	 desde	 o	 reinado	 de	 Henrique	 V,	 no	 primeiro	 quartel	 do	 século	 XV.	
Também	é	mantido	em	francês	o	dístico	da	Ordem	da	Jarreteira,	da	Coroa	britânica	(“Honni	soit	qui	mal	
y	pense”	–	Envergonhe-se	quem	pensar	mal	disso).	A	divisa	real	dos	Países	Baixos	é	igualmente	escrita	
ainda	hoje	em	francês:	“Je	maintiendrai”	(Eu	manterei,	ou	Eu	sustentarei).	Sobre	a	utilização	de	lemas,	
divisas,	 motes	 e	 brados	 de	 guerra	 em	 Heráldica,	 ver:	 CADENAS	 Y	 VICENT,	 Vicente	 de.	 Vademecum	
Heráldico.	Madrid:	Hidalguía,	1984,	p.	45-46;	CADENAS	Y	VICENT,	Vicente	de.	Fundamentos	de	Heráldica	
(Ciencia	del	Blasón).	Madrid:	Hidalguía,	1994,	p.	176;	CADENAS	Y	VICENT,	Vicente	de.	Signos	exteriores	
del	blasón	y	 leyes	heráldicas.	 In:	 Instituto	Luís	de	Salazar	y	Castro.	Tratado	de	Genealogía,	Heráldica	y	
Derecho	 Nobiliario.	 Segundo	 Curso	 de	 la	 Escuela	 de	 Genealogía,	 Heráldica	 y	 Nobiliaria.	 Madrid:	
Hidalguía,	 1984,	 p.	 147-148;	 VEYRIN-FORRER,	 Théodore.	Précis	 d´Héraldique.	 Paris:	 Librairie	 Larousse,	
1951,	p.	149-151;	POLIANO,	Luiz	Marques.	Heráldica.	São	Paulo/Rio	de	Janeiro:	GRD/Instituto	Municipal	
de	Arte	e	Cultura-RIOARTE,	1986,	p.	100-101;	MATTOS,	Armando	de.	Manual	de	Heráldica	Portuguesa.	
Porto:	Livraria	Fernando	Machado,	1941,	p.	67-68.	Em	Portugal,	quase	todos	os	reis	da	primeira	dinastia	
usaram	divisas	em	latim,	desde	o	século	XII	até	o	final	do	século	XIV.	O	francês	predominou	durante	a	
primeira	metade	do	século	XV	e	depois	deixou	de	ser	usado,	retornando	o	costume	do	latim	por	vezes	
entremeado	 com	 o	 vernáculo.	 Tiveram	 divisas	 em	 francês	 o	 rei	 D.	 João	 I	 (“Il	 me	 plaît	 pour	 bien”	 –	
agrada-me	por	bem)	e	seus	 filhos	D.	Pedro	(1392-1449	–	“Désir”	–	Desejo),	D.	Henrique,	o	Navegador	
(1394-1460	–	“Talent	de	bien	 faire”	 –	Vontade	de	bem	 fazer),	D.	 Isabel,	 duquesa	de	Borgonha	 (1397-
1471	–	“Tant	que	 je	vive”	–	Enquanto	eu	viver),	D.	 João	 (1400-1442	–	“J´ai	bien	 raison”	–	Tenho	bem	
razão)	 e	 D.	 Fernando,	 o	 Infante	 Santo	 (1402-1443	 –	 “Le	 bien	 me	 plaît”	 –	 Agrada-me	 o	 bem).	 Cfr.	
ZÚQUETE,	 Afonso	 Eduardo	Martins	 (coord.)	 –	Nobreza	 de	 Portugal	 e	 do	 Brasil,	 vols.	 1	 e	 2,	 passim.	O	
único	membro	 da	 “ínclita	 geração”	 –	 como	 são	 conhecidos	 os	 filhos	 de	 D.	 João	 I	 (1357-1433)	 e	 sua	
esposa	D.	 Filipa	 de	 Lencastre	 (1360-1415)	 –	 que	 não	 terá	 usado	 lema	 em	 francês	 foi	 o	 rei	 D.	 Duarte	
(1391-1438).	O	dístico	inscrito	em	sua	sepultura,	no	Mosteiro	da	Batalha,	não	é	inteiramente	claro	e	não	
existe	consenso,	entre	os	estudiosos,	sobre	seu	sentido	e	até	mesmo	sobre	o	idioma	em	que	foi	escrito	
(Cfr.	 SEIXAS,	Miguel	Metelo	 de;	 TELLES,	 João	 Bernardo	Galvão.	Elementos	 de	 uma	 cultura	 dinástica	 e	
visual:	os	sinais	heráldicos	e	emblemáticos	do	rei	D.	Duarte.	 Instituto	de	Estudos	Medievais,	Faculdade	
de	Ciências	Sociais	e	Humanas,	Universidade	Nova	de	Lisboa	/	Centro	Lusíada	de	Estudos	Genealógicos,	
Heráldicos	 e	 Históricos,	 Universidade	 Lusíada	 de	 Lisboa,	 2014	 –	 disponível	 em:	
https://run.unl.pt/handle/10362/12618.	–	acesso	a	2/mar/2016).	
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invejem	pelos	meus	triunfos,	do	que	tenham	piedade	de	mim	pelas	minhas	derrotas.	

Não	 deixa	 de	 ser	 significativa	 a	 escolha	 da	 divisa.	 Como	 que	 Curial	 denunciava,	 por	

meio	dela,	a	causa	primeira	de	todos	os	seus	males...	

	

Depois	 disso	 teve	 início	 o	 torneio	 propriamente	 dito,	 com	 o	 combate	 dos	

cavaleiros	presentes.	Curial	derrubou	do	cavalo,	invariavelmente,	a	todos	os	que	se	lhe	

opuseram,	e	 confirmou	assim,	 aos	olhos	dos	que	ainda	podiam	 ter	 alguma	dúvida	 a	

esse	respeito,	que	era	o	mesmo	cavaleiro	incógnito	que	no	dia	anterior	deixara	tão	má	

impressão.	 O	 duque	 de	 Orleães	 investiu	 contra	 Curial,	 no	 desejo	 de	 se	 vingar	 da	

derrota	da	véspera,	mas	foi	 igualmente	 lançado	fora	da	sela	com	tanta	violência	que	

precisou	de	ajuda	para	conseguir	levantar-se	e	ser	recolhido	à	arquibancada.	

	

Láquesis,	 sua	 esposa,	 estava	 indignadíssima	 com	 Curial...	 Quando	 o	 viu	

derrubar	 seu	 marido,	 “amaldiçoou	 o	 cavaleiro,	 mas	 Guelfa,	 em	 seu	 coração,	

transformou	 a	 maldição	 em	 bênçãos.	 Pensava	 morrer	 Láquesis	 de	 melancolia,	 tão	

raivosa	e	irada	estava.”827	O	torneio	prosseguiu,	e	Curial	continuou	derrubando	a	todos	

os	oponentes.	O	duque	de	Orleães,	apesar	de	duas	vezes	derrubado	por	Curial,	apesar	

de	todas	as	desavenças	e	inimizades	passadas,	apesar	de	toda	a	inveja	que	tivera	em	

relação	a	ele,	 já	havia	algum	tempo	nutria	 sentimentos	de	admiração	por	Curial.	Ali,	

maravilhado	com	a	forma	como	Curial	 lutava,	e	admirou-o	ainda	mais.	Deu-se	então,	

no	 íntimo	da	 sua	 alma,	uma	 radical	mutação	nos	 seus	 sentimentos	para	 com	Curial.	

Mais	uma	vez,	a	admiração	venceu	e	exorcizou	a	inveja.	Láquesis,	ao	seu	lado,	não	se	

tinha	dado	conta	da	mudança	pela	qual	vinha	passando	o	duque	e	continuava	a	falar	

mal	de	Curial,	por	certo	crendo	agradar	ao	marido.	Mas	o	tiro	lhe	saiu	pela	culatra:	

	

Levaram	 o	 duque	 até	 às	 arquibancadas	 e	 o	 colocaram	 entre	 a	 rainha	 e	
Guelfa,	 e	 ele	 passou	 a	 observar	 as	 maravilhas	 do	 torneio.	 Láquesis	
incessantemente	 falava	 mal	 do	 cavaleiro	 do	 falcão,	 não	 de	 sua	 cavalaria,	
pois	não	podia	censurá-la,	mas	de	sua	vanglória	e	orgulho.	O	duque	mandou	
que	 se	 calasse,	 porque	 já	 há	 algum	 tempo	ele	dizia	 o	 contrário,	 o	 que	 fez	
Guelfa	 rir	 muito,	 e	 acrescentou	 que,	 pela	 sua	 fé,	 não	 acreditava	 que	 no	
mundo	houvesse	tão	nobre	nem	tão	valente	cavaleiro,	e	que,	ainda	por	sua	

																																																													
827	[malay	lo	cavaller,	mas	la	Güelfa	en	son	cor	li	tornava	les	saluts]	(f.221)	
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fé,	 ele	 não	 lhe	 desejava	 mal,	 embora	 em	 dois	 dias	 tenha	 sido	 derrubado	
duas	vezes.828	
	
	

Depois	 de	 algum	 tempo	 de	 luta,	 sempre	 vitorioso,	 Curial	 foi	 chamado	 à	

presença	 do	 rei,	 que	 pediu	 à	 rainha	 e	 às	 duas	 damas	 ilustres	 presentes	 –	 Guelfa	 e	

Láquesis	–	que	levantassem	o	elmo	que	Curial	levava	cerrado.	Quando	Curial	apareceu,	

o	 duque	 de	 Orleães	 o	 abraçou	 “e	 naquele	 momento	 foram	 perdoadas	 todas	 as	

iniquidades	passadas”.829	Láquesis,	ainda	desagradada,	quis	se	afastar,	mas	o	marido	a	

chamou,	dizendo:	“–	Mulher,	eu	vos	farei	amigos.	Vamos,	beija-o,	por	amor	a	mim.	E	

assim	Láquesis	o	beijou.	A	rainha	fez	com	que	todas	as	nobres	donzelas	de	sua	casa	o	

beijassem.”830	Realmente,	o	duque	estava	transformado!	Nada	mais	restava	da	inveja	

e	dos	ciúmes	passados,	quando	disputara	com	Curial	as	preferências	de	Láquesis!		

	

Faltava	a	cena	final.	Faltava	o	desfecho	da	longa	e	dolorosa	história	de	Curial.	

Faltava	o	pedido	de	casamento.	Foi	o	rei	que	tomou	a	iniciativa	

	

Já	desarmado	e	vestido	com	a	melhor	 roupa	do	 rei,	Curial	 estava	entre	as	
damas,	 que	 não	 deixavam	 que	 nenhum	 homem	 do	 mundo	 dele	 se	
aproximasse.	 O	 rei,	 entretanto,	 chamou	 o	marquês	 à	 parte	 e,	 após	muita	
conversa,	 rogou	 que	 desse	 Guelfa	 como	 mulher	 a	 Curial.	 O	 marquês	
respondeu	que	não	havia	coisa	no	mundo	que	mais	desejasse.	Assim,	o	rei	e	
a	rainha	chamaram	Guelfa	em	um	canto,	o	marquês	e	a	abadessa,	e	a	Guelfa	
do	 dito	matrimônio	 falaram.	Guelfa	 ficou	 calada,	 pois,	 envergonhada,	 não	
sabia	 nem	 podia	 responder,	 de	modo	 que	 a	 abadessa	 rompeu	 o	 silêncio,	
disse	 ao	 rei:	 “–	 Senhor,	 o	 que	 esperais?	 Eu	 por	 ela	 digo	 que	 sim,	 e	 vos	
respondo	que	isso	lhe	agrada”.	
O	marquês	disse:	“–	Minha	irmã,	eu	vos	rogo,	eu	vos	suplico:	fazei	o	que	o	
rei	ordena”.	
Então	 Guelfa	 respondeu	 ao	 rei,	 não	 sem	 uma	 voz	 trêmula	 e	 com	 o	 rosto	
carregado	de	vergonha:	 “–	Não	por	desejo	de	 ter	marido,	pois	eu	 já	havia	
decidido	a	nunca	mais	contrair	matrimônio,	mas	porque	não	tenho	palavras	
para	dizer	o	contrário	do	que	vossa	mui	alta	senhoria	ordena,	fazei	de	mim	o	
que	vos	agrada”.831	

																																																													
828	 [Lo	duch	 fonch	muntat	en	 les	 lotges,	e	estech	entre	 la	 reyna	e	 la	Güelfa,	e	mirà	 les	maravelles	del	
torneig.	Laquesis	deya	mal	contínuament	del	cavaller	del	falcó:	no	de	 la	sua	cavalleria,	car	no	 la	podia	
rependre,	mas	de	la	sua	vanaglòria	e	de	l'ergull.	Lo	duch	li	dix	que	callàs,	car	ja	era	estat	temps	que	deya	
lo	contrari,	de	què	la	Güelfa	ris	molt,	ajustant	lo	duch	a	estes	paraules	que,	en	la	sua	fe,	ell	no	creya	que	
en	lo	món	fos	vuy	tan	noble	ne	tant	valent	cavaller,	e	que,	en	la	sua	fe,	ell	no	li	volie	mal,	si	bé	en	dos	
jorns	lo	havia	enderrocat	dues	vegades.]	(f.221v)	
829	[e	aquí	foren	perdonades	totes	les	passades	iniquitats]	(f.222)	
830	[–	Muller,	yo	us	faré	amichs.	Sus,	ara	·l	besats,	per	amor	de	mi.	E	axí	Laquesis	lo	besà.	La	reyna	lo	féu	
besar	a	quantes	nobles	donzelles	havia	en	casa	sua.]	(f.222)	
831	[Curial,	 ja	desarmat,	e	vestit	de	la	millor	roba	del	rey,	estava	entre	les	dones,	que	no	donaven	loch	
que	hom	del	món	a	ell	s'acostàs.	Lo	rey,	entretant,	apartà	lo	marqués,	e,	despuys	molta	composició	de	
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Nesse	mesmo	 dia	 o	 arcebispo	 de	 Reims,	 que	 era	 sobrinho	 do	 rei	 e	 em	 cuja	

catedral	eram	sagrados	os	reis	da	França,	celebrou	os	esponsais	–	ou	seja,	recebeu	o	

compromisso	de	noivado	–	do	casal,	e	o	rei	deu	a	Curial	o	principado	de	Orange.	Curial	

deixava,	 pois,	 de	 ser	 um	 mero	 cavaleiro	 e	 ascendia	 à	 condição	 principesca.	 Seu	

casamento	com	Guelfa,	pois,	 já	não	seria	uma	mésalliance,	mas	um	casamento	entre	

cônjuges	perfeitamente	do	mesmo	nível.		

	

Entretanto,	mesmo	 em	meio	 a	 tanta	 alegria,	 ainda	 havia	 a	 inveja	 de	marcar	

presença.	Quando	Guelfa	apareceu,	“maravilhosamente	vestida	e	ornada	de	tantas	e	

tão	 preciosas	 joias	 que	 todo	 o	mundo	 ficou	 perturbado”,832	 sua	 beleza	 resplandecia	

tanto	que	Láquesis	pensou	que	ia	morrer,	“ferida	por	três	invejas,	isto	é,	pelo	marido,	

pela	beleza	e	pela	festa!”833	

	

O	 capítulo	 III.100	 se	 encerra	 com	 um	 parágrafo	 em	 que	 o	 autor	 da	 novela	 a	

resume	 e	 sintetiza,	 sem	 deixar	 de	 reconhecer	 explicitamente	 que	 a	 Inveja	 estivera,	

como	pretende	demonstrar	a	presente	tese,	desde	o	início	a	conduzir	toda	a	trama,	à	

maneira	de	fio	condutor	dela:	

	

Assim,	aquele	que	fora	um	cavaleiro	nascido	em	uma	pobre	casa,	favorito	da	
Fortuna,	 depois	 de	 infinitos	 infortúnios,	 graças	 às	 suas	 virtudes,	 as	 quais	
nunca	 lhe	 faltaram,	 e	 também	 pelo	 Amor,	 que	 é	 uma	 deusa	 muito	 mais	
poderosa	que	a	Fortuna	e	que	nunca	se	 separou	dele	nem	o	desamparou,	
pelo	 contrário,	 contra	 a	 Fortuna	 e	 os	 Infortúnios	 guerreou	 e	 os	 venceu,	
assim	 o	 manteve,	 não	 obstante	 os	 assaltos	 secretos	 da	 iníqua	 e	 pérfida	
Inveja,	foi	novamente	e	de	tal	maneira	elevado	que	esse	valente	e	virtuoso	

																																																																																																																																																																																			
paraules,	 lo	pregà	que	donàs	a	Curial	 la	Güelfa	per	muller;	 lo	marqués	respòs	que	no	havia	cosa	en	 lo	
món	que	tant	desijàs.	Per	què	lo	rey	e	la	reyna,	cridada	a	una	part	la	Güelfa,	lo	marqués	e	la	abadessa,	a	
la	Güelfa	 lo	dit	matrimoni	parlaren.	Callava	 la	Güelfa,	e	de	vergonya	no	sabia	ne	podia	respondre;	per	
què	la	abadessa,	rompent	 lo	silenci,	dix	al	rey:	–	Senyor,	¿què	esperats?	Yo	per	ella	us	dich	de	sí,	e	us	
responch	que	li	plau.	Lo	marqués	dix:	–	Ma	sor,	yo	us	prech,	yo	us	prech,	que	façats	ço	que	lo	rey	mana.	
Ladonchs	la	Güelfa	respòs	al	rey,	no	sens	veu	tremolosa	e	la	cara	tota	carregada	de	vergonya:	–	No	per	
desig	que	yo	hage	de	haver	marit,	com	yo	hagués	deliberat	nulls	temps	fer	matrimoni,	mas	no	havent	
boca	per	dir	lo	contrari	de	ço	que	vostra	molt	alta	senyoria	mana,	fets	de	mi	ço	que	en	plaer	vos	vindrà.]	
(f.222-f.222v)	
832	 [maravellosament	 vestida	 e	 ornada	 de	 tants	 e	 tan	 preciosos	 joyells,	 que	 tot	 lo	món	 stava	 torbat]	
(f.222v)	
833	[ferida	de	tres	enveges,	ço	és,	del	marit,	de	la	bellesa,	e	de	la	festa!]	(f.222v)	
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cavaleiro,	 em	 um	 só	 dia,	 por	 seus	 méritos,	 obteve	 um	 principado	 e	 uma	
mulher.834	

	

A	realização	das	cortes,	assim	como	o	torneio	e	o	noivado	se	deram	no	Monte	

de	Nossa	Senhora,	ou	seja,	em	Puy-en-Velay,	a	540	km	de	distância	de	Paris.	O	texto	da	

novela	diz	que	o	casamento	propriamente	dito	foi	celebrado	em	Paris,	mas	não	indica	

o	 tempo	 decorrido	 entre	 o	 noivado	 e	 o	 casamento.	 Provavelmente	 alguns	 dias	 se	

passaram	entre	ambos	os	fatos.	O	casamento	foi	celebrado	com	imenso	esplendor,	na	

presença	do	rei	e	de	toda	a	corte.	Nesse	momento	final	da	novela,	reaparece	a	donzela	

Arta,	 que	 com	 o	 nome	 fictício	 de	 Festa	 acompanhara	 Curial	 no	 seu	 trajeto	 como	

cavaleiro	 errante,	 desde	Montferrat	 até	Melun,	 alguns	 anos	 antes.	 Arta	 reaparece...	

para	 casar	 com	 Galceran	 de	 Madiona,	 o	 companheiro	 fiel	 de	 Curial	 durante	 seu	

cativeiro	 e	 em	 todos	 os	 acontecimentos	 supervenientes.	 O	 casal,	muito	 aquinhoado	

pela	generosidade	de	Curial,	partiu	rico	e	muito	feliz	para	a	Catalunha.	

	

Na	descrição	das	festas,	uma	última	vez	aparece	a	inveja.	Vencida,	esmagada	e	

humilhada,	é	só	de	passagem	e	colateralmente	que	ela	aparece,	na	boca	do	duque	de	

Orleães,	 precisamente	 um	 antigo	 invejoso	 que	 agora	 se	 transformara	 em	 amigo	 de	

Curial:		

	

O	 duque,	 que	 de	 Curial	 não	 se	 separava,	 disse:	 “–	 Curial,	 vós	 me	 haveis	
furtado	minha	mulher,	pois	eu,	não	há	muitos	dias,	a	considerava	a	mulher	
mais	bonita	do	mundo,	mas	agora	vejo	que	a	tendes	vós.	Contudo,	juro-vos	
que	nenhum	homem	no	mundo	deve	ter	inveja	de	vós	por	isso,	já	que,	se	a	
tendes,	 muito	 bem	 a	 haveis,	 e,	 durante	 muitos	 anos,	 servindo-a,	
merecidamente	e	por	um	elevado	preço	a	haveis	comprado”.835	

	

	

																																																													
834	[E	aquell	qui	era	cavaller	nat	en	pobre	casa,	favorit	de	la	Fortuna	aprés	de	infinits	infortunis,	per	les	
sues	virtuts,	a	les	quals	nulls	temps	defall	loch,	e	axí	mateix	per	Amor,	qui	és	molt	pus	poderosa	dea	que	
la	Fortuna,	e	nulls	temps	se	era	partida	d'ell	ne	l'havia	desemparat,	ans	contínuament	contra	la	Fortuna	
e	 Infortunis	guerrejant,	vencent	aquells,	 l'avia	sostengut,	no	obstants	 los	assalts	secrets	de	 la	 iniqua	e	
porfidiosa	Enveja,	 fonch	 remuntat	en	 tal	manera,	que	 lo	 valent	e	 virtuós	 cavaller,	 en	un	 jorn,	per	 sos	
mèrits,	obtengué	principat	e	muller.]	(f.222v-f.223)	
835	[Lo	duch,	qui	de	Curial	no	·s	partie,	dix:	–	Curial,	vós	m'avets	furtada	ma	muller,	car	yo,	no	ha	molts	
dies,	havia	la	pus	bella	muller	del	món;	ara	veig	que	la	tenits	vós.	Emperò,	jur-vos	que	hom	del	món	no	
us	en	deu	haver	enveja,	que	si	la	tenits,	molt	bé	la	havets,	e,	en	molts	anys,	servint,	merescuda,	e	a	gran	
preu	la	havets	comprada.]	(f.224)	
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Ao	término	das	festividades,	todos	retornaram	“bem-aventuradamente	para	as	

suas	terras	com	muita	alegria”.836	Na	hora	da	despedida,	reaparece	a	velha	e	simpática	

figura	de	Melchior:	chorando	de	alegria,	abraça	Curial	e	profere	as	mesmas	palavras	de	

Simeão	no	 Templo	 de	 Jerusalém,	 ao	 ter	 nos	 braços	 o	Menino	 Jesus,	 o	Messias	 pelo	

qual	suspirara	a	vida	inteira:	“–	Agora,	Senhor,	segundo	a	Tua	palavra,	podes	despedir	

em	paz	o	teu	servo”	(Lc	2,21).	Sua	missão	estava	cumprida.	

	

Assim	termina	a	novela.	Termina,	igualmente	a	análise	crítica	de	seu	texto,	que	

permitiu	 aquilatar	 todo	 o	 papel	 que	 teve	 o	 vício	 capital	 da	 inveja,	 causa	 primeira	 e	

causa	constante	dos	dissabores	e	infortúnios	do	herói	e,	ao	mesmo	tempo,	leitmotiv	e	

fio	condutor	de	toda	a	trama	de	Curial	e	Guelfa.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
836	[benaventuradament	en	les	sues	terres	ab	molta	alegria]	(f.224v)	
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Capítulo	IV	–	O	triunfo	sobre	a	inveja		
na	perspectiva	psicológica	da	transição		
da	Idade	Média	para	a	Modernidade	

	

	

Vimos	no	capítulo	III	desta	tese	o	ingente	papel	desempenhado	na	novela	pela	

inveja,	que	 foi,	 na	 verdade,	o	mais	poderoso	 fator	que	dificultou	a	Curial	 e	 a	Guelfa	

chegarem	ao	feliz	termo	de	seus	padecimentos	por	amor.	Pudemos	aquilatar	o	papel	

nefasto	desempenhado	por	Ansaldo	e	Ambrósio,	os	dois	invejosos	inimigos	de	Curial,	

que	 desde	 o	 início	 e	 ao	 longo	 de	 toda	 a	 trama	 persistente	 e	 incansavelmente	

semearam	 discórdias,	 de	 modo	 a	 envenenar	 o	 relacionamento	 do	 jovem	 par.	

Igualmente	 observamos	 a	 inveja	 presente	 e	 atuante	 em	 numerosas	 outras	

personagens	 secundárias	 da	 novela,	 especialmente,	 mas	 não	 exclusivamente,	 no	

elemento	feminino,	que	desempenha	papel	de	enorme	protagonismo	no	seu	enredo.	

	

Pari	passu,	à	medida	que	se	desenrolavam	os	acontecimentos,	foram	também	

destacados	 numerosos	 momentos	 ou	 situações	 em	 que	 algumas	 pessoas	

demonstraram	 sincera	 e	 desinteressada	 admiração	 por	 outras.	 O	 contraste	 entre	 o	

procedimento	nobre	e	elevado	desses	exemplos	de	anti-inveja	e	a	vileza	e	a	baixaria	

dos	sentimentos	predominantes	entre	os	invejosos	é	tão	notório	e	tão	insistentemente	

marcado	na	novela	que,	a	nosso	ver,	corrobora	a	tese	de	ser	a	inveja	um	leitmotiv	e	fio	

condutor	da	trama.	

	

Deixamos	 propositalmente	 para	 comentar	 neste	 último	 capítulo	 um	 episódio	

que	 se	 reveste,	 a	 nosso	 ver,	 de	 importância	 primordial	 na	 novela.	 Referimo-nos	 ao	

reencontro	 do	 Curial	 com	 o	 Javali,	 no	 Mosteiro	 de	 Santa	 Catarina,	 no	 Sinai,	 que	

patenteou	 a	 profunda	 diferença	 de	mentalidades	 entre	 os	 dois	 antigos	 adversários,	

depois	reconciliados	e	tornados	amigos.	No	confronto	dessas	duas	mentalidades	está	

bem	delineado,	à	maneira	de	parábola,	algo	muito	mais	profundo,	que	é	a	oposição	

entre	 a	 Idade	Média	 –	 rude	 e	 ainda	 próxima,	 de	 certo	 ponto	 de	 vista,	 da	 barbárie	

primeva,	 mas	 profundamente	 impregnada	 pela	 fé	 e	 pelos	 valores	 cristãos	 –	 e	 os	

tempos	novos	do	Renascimento,	mais	polidos	e	civilizados,	mais	inspirados,	por	certo,	
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no	 ideal	clássico	da	sophrosine	e	da	temperança,	mas	no	qual	o	papel	da	fé	deixa	de	

ser	central	e	passa	a	ser	apenas	um	elemento	acessório,	sem	dúvida	importante,	mas	

não	mais	central.	O	contraste	entre	o	teocentrismo	medieval	predominante	no	Javali	e	

o	humanismo	renascentista	mais	presente	em	Curial	constitui,	a	nosso	ver,	do	ponto	

de	vista	doutrinário	e	axiológico,	um	dos	aspectos	mais	instigantes	em	todo	o	texto	da	

novela.	

	

Note-se,	 entretanto,	 que	 os	 dois	 antagonistas	 que	 se	 enfrentaram	 em	 Paris,	

diante	do	rei	da	França,	e	depois	se	reencontraram	no	Sinai,	eram	pessoas	divididas.	

Nem	 o	 Javali	 era	 puramente	 medieval,	 nem	 Curial	 podia	 ser	 considerado	 um	

renascentista	 puro.	 Ambos	 compartilhavam	 as	 incertezas	 e	 os	 meios-tons	 de	 uma	

época	 de	 transição.	 Não	 nos	 esqueçamos	 de	 que	 o	 século	 XV,	 no	 qual	 foi	 escrita	 a	

belíssima	obra-prima	de	literatura	catalã	comentada	nesta	tese,	marcou	acima	de	tudo	

uma	transição	entre	duas	eras	históricas.837	

	

O	 duelo	 entre	 o	 Javali	 e	 Curial	 foi	 o	 terceiro	 e	 de	 certa	 forma	 o	 maior	 dos	

grandes	 duelos	 travados	 por	 Curial838.	 Os	 dois	 antagonistas	 se	 viram	 lançados	 um	

contra	o	outro	por	ação	da	inveja	e,	na	lógica	do	sistema,	se	enfrentaram	com	sanha,	

com	real	desejo	de	esmagar	o	opositor.	Mas	ambos,	cada	qual	a	seu	modo,	portaram-

se	 com	 nobreza.	 Sentiram,	 pouco	 a	 pouco,	 crescer	 dentro	 de	 si	 a	 admiração	 pelo	

adversário	 e,	 dessa	 forma,	 conseguiram	 superar	 magnificamente	 o	 sentimento	 da	

inveja	e	até	mesmo	da	competitividade,	e	 chegaram	ao	 inesperado	e	 surpreendente	

desfecho:	 ambos	 se	 declararam	 vencidos	 e	 fizeram	 as	 pazes.	 O	 Javali,	 ainda	 mais	

surpreendentemente,	fez-se	religioso	franciscano,	renunciou	às	vaidades	do	mundo	e	

																																																													
837	SANTOS,	A.	A.	dos.	Típico	retrato	de	uma	época	de	transição.	Texto	 introdutório	de	Curial	e	Guelfa	
(Primeira	 tradução	 para	 o	 português	 e	 notas:	 Ricardo	 da	 Costa	 –	 Revisão:	 Armando	 Alexandre	 dos	
Santos.	Estudo	introdutório	e	edição	de	base:	Antoni	Ferrando).	Santa	Barbara	(CA):	EHumanista,	2011),	
p.	71-80.	
838	 Consideram-se	 aqui	 como	 “grandes	 duelos”	 aqueles	 travados	 individualmente,	 em	 arena	 pública,	
diante	de	autoridade	soberana,	e	com	a	disposição	dos	dois	combatentes	de	que	somente	a	morte	de	
um	 deles	 faria	 cessar	 a	 luta.	 Não	 são,	 pois,	 considerados	 como	 tais	 os	 numerosos	 embates	 travados	
ocasionalmente	 	 por	 Curial	 em	 suas	 viagens,	 nem	 os	 combates	 entre	 grandes	 grupos,	 travados	 no	
contexto	de	um	torneio	como	o	de	Melun.	O	primeiro	dos	“grandes	duelos”	de	Curial	foi	o	que	travou	
em	 defesa	 de	 Cloto,	 a	 duquesa	 injusta	 e	 caluniosamente	 acusada;	 o	 segundo	 foi	 o	 travado	 em	
Montferrat,	contra	Boca	de	Far;	o	terceiro	foi	o	travado	contra	o	Javali.	
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foi	 viver	 no	 Mosteiro	 de	 Santa	 Catarina,	 aonde	 o	 iria	 mais	 tarde	 reencontrar,	 em	

circunstâncias	bem	diversas,	o	deprimido	e	quase	aniquilado	Curial.	

	

No	 presente	 capítulo,	 antes	 de	 analisarmos	 o	 reencontro	 dos	 dois	 e	 o	 longo	

discurso	 que,	 na	 ocasião,	 fez	 o	 Javali,	 teceremos	 algumas	 considerações	 acerca	 da	

oposição	–	e	até	mesmo	da	contradição	fundamental	–	existente	entre	a	Idade	Média,	

de	 um	 lado,	 e	 a	 modernidade	 renascentista,	 de	 outro,	 paralela	 à	 oposição	 de	

mentalidades	expressa	nos	personagens	Javali	e	Curial.	

	

Curial	 e	 Guelfa,	obra	 escrita	 no	 século	 XV,	 constitui	 um	 documentário	muito	

vivo	 da	 transição	 entre	 essas	 duas	 idades.	 É	 por	 isso	 que,	 embora	 seja	 uma	 obra	

tipicamente	 ao	 gosto	 renascentista	 e	 informada	pelo	 espírito	 e	pela	mentalidade	do	

humanismo,839	 contém	 tantos	 elementos	 autenticamente	 medievais,	 facilmente	

notados	 não	 só	 porque	o	 período	 focalizado	pela	 trama	 (no	 reinado	de	 Pedro	 III	 de	

Aragão,	que	reinou	de	1240	a	1285)	se	situa	em	plena	Idade	Média,	mas	também	por	

uma	 série	de	 características	medievais	que,	 a	 cada	passo,	 continuamente	 vão	 sendo	

reveladas	na	leitura	atenta	do	texto.840		

	

Na	verdade,	o	manuscrito	encontrado	e	pela	primeira	vez	divulgado	por	Milá	y	

Fontanals	é	riquíssimo	e	altamente	ilustrativo	de	uma	época	tipicamente	de	transição,	

entre	a	Idade	Média	e	a	Era	Moderna.	Como	toda	fase	de	transição,	o	século	XV	tem	

elementos	 das	 duas	 fases	 entre	 as	 quais	 se	 situa	 e,	 visto	 de	 uma,	 parece-se	 com	 a	

outra.	É	como	o	cinza,	que	ao	lado	do	branco	parece	preto,	e	ao	lado	do	preto	parece	

branco.	Os	fatores	de	continuidade	em	relação	ao	mundo	medieval	veem-se	melhor	se	

																																																													
839	Cfr.	BUTIÑÁ	JIMÉNEZ,	Julia.	Tras	los	orígenes	del	Humanismo:	El	Curial	e	Güelfa.	
840	 Tal	 simbiose	 de	 elementos	 díspares	 chamou	 desde	 logo	 a	 atenção	 de	 Milá	 y	 Fontanals,	 que	
reconheceu	na	novela	“aquella	singular	mezcla	de	gótico	y	Renacimiento	que	se	encuentra	en	muchas	
obras	artísticas	y	literarias	del	siglo	XV	y	principios	del	XVI”	(M.	Milá	y	Fontanals,	Obras	completas	(t.	III,	
Barcelona,	 1902);	 Enciclopedia	 Universal	 Ilustrada	 Europeo-Americana.	 Verbete	 “Güelfa	 (Curial	 y)”.	
Observação	análoga	fez	também	Abel	Soler:	“La	hibridación	estética	de	la	tradición	medieval	con	lo	más	
novedoso	del	Quattrocento,	con	aquello	que	´pusieron	de	moda`	 los	humanistas,	es	precisamente	una	
calidad	 intrínseca	 de	 las	 manifestafiones	 artísticas	 del	 Renacimiento;	 especialmente	 de	 aquellas	 que	
tuvieron	por	escenario	ambientes	cortesanos,	elitistas	y	esnobistas	por	definición.	Precisamente,	Curial	
e	 Güelfa,	 en	 el	 àmbito	 de	 las	 bellas	 letras,	 es	 un	 libro	 muy	 representativo	 de	 dicho	 fenómeno	 de	
recepción	 cultural	 sincrética.”(Inico	 d’Avalos.	 La	 «caballería	 humanística»	 y	 el	 Nápoles	 de	 Alfonso	 I:	
Curial	e	Güelfa,	p.	33).		
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analisados	desde	o	ponto	de	vista	moderno,	enquanto	que	os	elementos	de	 ruptura	

são	mais	bem	discerníveis	se	olhados	a	partir	da	ótica	medieval.	

	

Se,	 de	 um	 lado,	 podemos	 considerar	 que	 a	 Idade	 Média	 se	 estendeu	 até	 o	

século	XVIII,	com	a	grande	ruptura	da	Revolução	Francesa	e	a	Revolução	Industrial,841	

de	outro	lado	também	podemos	considerá-la	virtualmente	morta	em	inícios	do	século	

XIV,	 com	 o	 simbólico	 atentado	 de	 Agnani,	 cometido	 em	 1303	 por	 Guilherme	 de	

Nogaret,	a	mando	de	Filipe	o	Belo,	contra	o	 	Papa	Bonifácio	VIII.842	Em	qualquer	dos	

casos,	o	século	XV,	em	que	Curial	e	Guelfa	foi	escrito,	fica	bem	no	centro	dessa	larga	

faixa	acinzentada.	Não	é	objetivo	desta	tese	estudar	ex	professo,	em	profundidade	e	

em	todos	os	seus	aspectos	–	a	transição	de	um	para	outro	período.843	O	escopo	aqui	

almejado	 é	 bem	 específico,	 qual	 seja,	 o	 de	 situar	 e	 confrontar	 nessa	 transição	 as	

psicologias	individuais	de	Curial	e	do	Javali.	
																																																													

841	É	esse	o	entendimento	de	autores	como	 Jacques	Le	Goff	 (1924-2014)	em	Uma	 longa	 Idade	Média	
(Rio	 de	 Janeiro:	 Civilização	 Brasileira,	 2008,	 capítulo	 “A	 Idade	 Média	 acaba	 em	 1800”,	 p.	 67-88)	 e	
Alexandra	Willhelmsen,	para	a	qual,	apesar	da	ruptura	da	unidade	 intrínseca	da	Cristandade	Medieval	
ocorrida	 após	 o	 Renascimento	 e,	 especialmente,	 com	 a	 Reforma	 protestante,	 os	 conceitos	 essenciais	
comuns,	 herdados	 da	 Idade	 Média,	 mantiveram-se	 intocados	 até	 o	 século	 XVIII,	 quando	 foram	
desafiados	pelo	iluminismo	que	preparou	a	Revolução	Francesa	(cfr.	El	Antiguo	Régimen,	introdución	a	
La	 Formación	 del	 Pensamiento	 Político	 del	 Carlismo.	 Madrid:	 Fundación	 Hernando	 de	
Larramendi/Editorial	 Actas,	 1995).	 Ver	 também,	 a	 respeito,	 HEERS,	 Jacques.	 Le	 Moyen	 Âge,	 une	
imposture.	Paris:	Éditions	Perrin,	2008,	capítulo	“Le	Moyen	Âge,	un	fantôme	bien	vivant“,	p.	33-51.	
842	 Assim	 o	 considera	 Ricardo	 García-Villoslada	 (1900-1991)	 em	 LLORCA;	 GARCÍA	 VILLOSLADA;	
MONTALBÁN.	Historia	 de	 la	 Iglesia	Católica	 II.	 Edad	Media	 (800-1303).	Madrid:	 Biblioteca	de	Autores	
Cristianos,	1963,	p.	616-623.	
843	 A	 passagem	 da	 Idade	 Média	 para	 a	 Renascença	 é,	 aliás,	 tema	 muito	 analisado	 e	 discutido.	 A	
descrição	quase	 filigranática	que	 Johan	Huizinga	 (1872-1945)	 faz	em	L´automne	du	Moyen	Âge	 (Paris:	
Payot,	1975);	as	descrições	muito	ricas	de	Frantz	Funck-Brentano	(1862-1947)	em	duas	obras	distintas,	
consagradas	respectivamente	à	Idade	Média	e	à	Renascença	(Le	Moyen-Âge	[Paris:	Hachette,	1922]	e	La	
Renaissance	[Paris:	Librairie	Arthème	Fayard,	1935]);	e	a	clássica	polêmica,	nos	arraiais	marxistas,	entre	
Maurice	Dobb	(1900-1976)	e	Paul	Marlor	Sweezy	(1910-2004),	acerca	da	passagem	“do	feudalismo	para	
o	 capitalismo”	 (DOBB,	M.;	 SWEZZY,	 P.	M..	Du	 féodalisme	 au	 capitalisme:	 problèmes	 de	 la	 transition.	
Paris,	 Librairie	 François	Maspero,	 1977,	 2	 vols.),	 são	 apenas	 uns	 poucos	 exemplos	 balizadores	 dessa	
transição	 que	 ainda	 está	muito	 longe	 de	 ser	 consensualmente	 interpretada.	 Jacob	 Burckhardt	 (1818-
1897)	em	La	Cultura	del	Renacimiento	en	Italia	(Barcelona:	Editorial	Iberia,	1959),	Émile	Gebhart	(1839-
1908)	 em	 Les	 origines	 de	 la	 Renaissance	 en	 Italie	 (Paris:	 Librairie	 Hachette	 et	 Cie.,	 1879)	 e	 mais	
recentemente	Jean	Lucas-Debreton	(1917-2003)	em	A	história	da	Renascença	Italiana	−	A	idade	de	ouro	
(Porto:	 Editorial	 Aster,	 1961)	 também	 descreveram	 com	 pormenores	 e	 analisaram,	 em	 obras	 que	 se	
tornaram	 clássicas,	 a	 Renascença	 no	 centro	 geográfico	 de	 sua	 eclosão,	 que	 é	 a	 Itália,	 precisamente	
numa	 área	 bem	 focalizada	 em	 Curial	 e	 Guelfa.	 Numa	 perspectiva	 filosófica,	 a	 mesma	 transição	 foi	
estudada	por	Étienne	Gilson	(1884-1978)	em	L’humanisme	médiéval	et	 la	Renaissance	(In:	Les	idées	et	
les	 lettres.	Paris:	Vrin,	1932);	do	ponto	de	vista	da	Filosofia	da	História	e	da	Psicologia	o	 foi	por	Plinio	
Corrêa	 de	 Oliveira	 (1908-1995)	 em	 Revolução	 e	 Contra-Revolução	 (Campos:	 Boa	 Imprensa,	 1959)	 e,	
numa	ótica	religiosa,	esse	mesmo	período	foi	também	estudado	por	Daniel-Rops	(pseudônimo	de	Henri	
Petiot,	1901-1965)	em	L´Église	de	la	Cathédrale	et	de	la	Croisade	(Paris:	Librairie	Arthème	Fayard,	1952)	
e	em	L´Église	de	la	Rennaissance	et	de	la	Réforme	(Paris:	Librairie	Arthème	Fayard,	1960).	
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Na	 nossa	 perspectiva	 atual,	 seja	 qual	 for	 a	 orientação	 da	 linha	 teórica	 que	

adotemos,	não	resta	dúvida	de	que	a	passagem	da	Idade	Média	para	a	Modernidade	

constituiu	 uma	 ruptura	 muito	 profunda,	 uma	 imensa	 transformação	 criteriológica,	

uma	profunda	mudança	axiológica	na	ordenação	dos	valores,	que	teve	implicações	em	

todos	os	campos	da	vida	humana,	na	cultura,	na	política,	na	economia,	na	vida	social.	

	

Na	 Idade	 Média	 prevalecia	 o	 teocentrismo.	 Deus	 era	 o	 Alfa	 e	 o	 Ômega,	 o	

princípio	e	o	 fim	da	História	humana	e	era,	ao	mesmo	tempo,	o	centro	de	tudo.	Por	

princípio,	tudo	se	ordenava	para	Deus	e	se	relacionava	com	o	Divino	como	a	seu	fim	

último	–	embora	na	prática,	na	ordem	concreta	das	realizações	humanas,	muitas	vezes	

esse	ideal	não	fosse	nem	de	longe	atingido.	O	ideal	visado	para	o	governo	dos	povos	

era	o	fixado	nos	specula	regum	e	nos	specula	principum,844	ou	seja,	o	bem	comum,	não	

apenas	 nesta	 Terra,	 mas	 em	 ordem	 à	 felicidade	 eterna	 no	 Paraíso.845	 Em	 todos	 os	

campos	 das	 atividades	 humanas,	 econômicos,	 culturais,	 artísticos,	 em	 princípio	 era	

esse	 o	 ideal	 que	 deveria	 prevalecer.	 A	 arte	 medieval	 não	 somente	 focalizava	

preferencialmente	 temas	 religiosos,	 mas	 também	 entendia	 a	 si	 própria	 como	 a	

																																																													
844	Sobre	os	specula,	modelos	pedagógicos	para	a	formação	dos	reis	e	príncipes,	ver	nota	269,	na	p.	197-
198	desta	tese.	
845	O	bem	comum	de	uma	sociedade,	tal	como	era	entendido	no	Medievo,	comportava	dois	aspectos:	
um	 menor,	 imanente	 e	 interno,	 e	 outro	 maior,	 transcendente	 e	 externo.	 O	 Aquinate	 explica	 essa	
duplicidade	de	aspectos	com	a	metáfora	de	um	navio,	que	somente	é	bem	dirigido	por	seu	comandante	
se	 consegue	 chegar	 ileso	 ao	 porto	 desejado;	 a	 boa	 conservação	 do	 navio	 é	meio	 necessário	 para	 ele	
poder	 chegar	 ao	 fim,	mas	 não	 basta	 conservá-lo:	 se	 o	 navio	 permanecer	 intacto,	mas	 não	 chegar	 ao	
destino,	o	comandante	não	terá	cumprido	sua	missão;	assim	também	se	dá	com	as	sociedades	(SANTO	
TOMÁS	 DE	 AQUINO,	 El	 Régimen	 Político	 	 [De	 regimine	 Principum],	 75).	 	 O	 bem	 comum	 imanente	 e	
interior	 da	 sociedade	 comporta	 diversos	 bens	 necessários	 aos	 cidadãos:	 saúde,	 alimentos,	 conforto,	
cultura,	virtude	etc.	O	bem	comum	transcendente	e	externo	é	Deus,	princípio	e	fim	de	todo	bem,	para	o	
qual	se	deve	ordenar	a	sociedade	como	o	navio	ao	porto,	já	que	“o	fim	último	da	sociedade	não	é	viver	
virtuosamente,	mas	é	chegar	à	posse	e	ao	gozo	de	Deus	após	ter	vivido	virtuosamente”	 (idem,	79).	O	
bom	 governante,	 ensina	 em	 outra	 obra	 o	 mesmo	 Tomás,	 comentando	 a	 Política	 de	 Aristóteles,	 é	
necessariamente	virtuoso:	"Não	se	é	bom	príncipe	se	não	se	é	moralmente	bom	e	prudente"	(Com.	In:	III	
Polit.,	lec.	3,	n.	369);	e	acrescenta,	na	Suma	Teológica:	"É	impossível	que	o	bem	comum	da	nação	vá	bem	
se	os	cidadãos	não	são	virtuosos,	ao	menos	aqueles	a	quem	compete	mandar."	(I-IIae,	q.92,	a.1.)	Ver,	a	
respeito,	MARTÍNEZ	BARRERA,	 Jorge.	A	Política	 em	Aristóteles	 e	 Santo	 Tomás.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Sétimo	
Selo,	2007.	
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expressão	 da	 Beleza,	 e	 entendia	 a	Deus	 como	 sendo	 a	 suma	Beleza,	 o	 inspirador,	 o	

parâmetro	e	a	Causa	Final	de	todas	as	artes	humanas.846		

	

Com	o	Renascimento,	o	critério	de	valores	mudou	 radicalmente.	Deus	deixou	

de	ser	o	centro	de	tudo.	É	claro	que	não	se	propôs	o	ateísmo,	propôs-se	simplesmente	

um	deslocamento	do	papel	de	Deus.	O	Homem	ocupou	seu	lugar.	O	antropocentrismo	

tomou	 a	 dianteira	 sobre	 o	 teocentrismo.	 Dessa	 mudança,	 as	 consequências	 eram	

inevitáveis,	nos	mais	variados	campos.	Na	Política,	por	exemplo,	ao	modelo	especular	

de	 Príncipe	 cristão	 devotado	 ao	 bem	 comum	 de	 seu	 povo,	 sucedeu	 o	 modelo	 do	

Príncipe	de	Maquiavel,	cuja	meta	não	mais	era	assegurar	o	bem	comum	da	sociedade,	

mas	 garantir	 sua	permanência	no	poder	de	qualquer	modo,	 não	mais	 sujeito	 a	 uma	

ordenação	 moral,	 mas	 manumitido	 dessa	 obrigação	 e	 tendo	 em	 vista	 única	 e	

exclusivamente	seu	próprio	bem	individual.847		

	

A	essa	mudança	axiológica	profunda,	até	mesmo	a	arte	foi	sensível.	Ela	deixou	

de	 ser	 a	 expressão	 da	 beleza	 suprema	 e	 passou	 a	 exprimir	 belezas	 humanas,	

proporcionadas	aos	limites	do	homem.	A	representação	do	maravilhoso	e	do	sublime	

																																																													
846	 BRUYNE,	 Edgar	 de.	A	Estética	 da	 Idade	Média.	 Porto:	 Caminhos	Romanos,	 2016;	GILSON,	 Étienne.	
Introdução	 às	 Artes	 do	 Belo:	 o	 que	 é	 filosofar	 sobre	 a	 Arte?	 São	 Paulo:	 É	 Realizações,	 2010.	 Ver	
especialmente	o	capítulo	VIII	(As	Artes	e	o	Sagrado),	p.		149-164.		
847	Ainda	em	princípios	do	século	XV,	um	príncipe	português,	o	Infante	D.	Pedro	(1392-1449),	escreveu	
uma	obra	 intitulada	Da	Virtuosa	Benfeitoria,	oferecida	por	ele	a	seu	 irmão	mais	velho,	o	rei	D.	Duarte	
(1391-1438).	(Infante	Dom	Pedro,	Livro	da	Virtuosa	Benfeitoria.	In:	M.	L.	Almeida.	Obras	dos	príncipes	de	
Avis.	 Porto:	 Lello	 &	 Irmão,	 1981,	 p.	 525-763).	 Essa	 obra	 é	 profundamente	 baseada	 no	 De	 regimine	
Principum	 (cfr.	Francisco	Elías	de	Tejada,	 Ideologia	e	Utopia	no	"Livro	da	Virtuosa	Benfeitoria",	Revista	
Portuguesa	de	Filosofia	T.	3,	Fasc.	1	[Jan.	-	Mar.,	1947],	pp.	5-19;	e	Terezinha	Oliveira,	“Thomas	Aquinas’	
influences	 in	 Infante	 D.	 Pedro’	 Virtuosa	 Benfeitoria:	 Scholastic	 tradition	 in	 History	 and	 History	 of	
Education“.	Acta	Scientiarum.	Maringá,	v.	39,	n.1,	p.	9-17,	Jan.-Mar.,	2017,	disponível	em:		
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/32363/18013	 –	 acesso	 a	
04/jun/2018).	 Somente	 um	 século	 depois	 do	 Infante	 D.	 Pedro,	 em	 1532,	 é	 que	 Nicolau	 Maquiavel	
publicaria	 seu	 livro	 O	 Príncipe	 (Il	 principe	 di	 Niccholo	 Machiavello	 al	 magnifico	 Lorenzo	 di	 Piero	 de	
Medici...	 	Roma:	Antonio	Blado	d'Asola,	1532),	no	qual	 se	afastaria	do	ensinamento	 tomista	de	que	o	
príncipe	deve	ser	bom	e	virtuoso	e	governar	não	visando	seu	próprio	bem,	mas	o	bem	comum	do	seu	
povo,	e	apresentaria	um	modelo	muito	diferente	de	príncipe.	O	governante	formado	na	escola	de	São	
Tomás	deve	visar,	antes	de	tudo,	a	ser	abnegado	e	sacrificado,	para	o	serviço	de	Deus	e	o	bem	de	seu	
povo.	Porque	serve	a	Deus,	observa	seus	mandamentos,	tem	senso	moral,	senso	de	justiça,	e	é	capaz	de	
sacrificar	seus	 interesses	pessoais	sempre	que	a	 justiça,	ou	a	caridade	 lhe	pedem.	Em	oposição	a	esse	
perfil	 moral,	 Maquiavel	 propôs	 o	 perfil	 do	 príncipe	 renascentista,	 utilitário,	 interesseiro,	 egoísta	 e	
inescrupuloso,	para	o	qual	os	fins	justificam	os	meios.	Na	verdade,	Maquiavel	não	foi	propriamente	um	
inovador	ao	emancipar	os	governantes	da	tutela	da	Moral,	mas	apenas	reapresentou,	com	roupagens	
novas,	 o	 modelo	 de	 governantes	 da	 Antiguidade	 pagã,	 que	 não	 se	 sentiam	 obrigados	 a	 obedecer	 a	
nenhuma	lei	moral	e	governavam	apenas	pela	lei	do	mais	forte.	
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do	Paraíso	e	de	uma	Terra	concebida	como	reflexo	e	 imitação	do	mundo	paradisíaco	

até	 então	 tinha	 sido	 o	 objetivo	 dos	 artistas	medievais.	 Tal	 objetivo	 cedeu	o	 passo	 a	

outro,	 o	 da	 busca	 das	 perfeições	 clássicas,	 dos	modelos	 humanos	 consagrados	 pela	

Antiguidade.	 Revalorizou-se	 a	 arte	 antiga,	 revalorizou-se,	 paralelamente,	 o	 Direito	

Romano,	tendeu-se	a	desprezar	a	Idade	Média	e	a	influência	da	Igreja	Católica.	

	

Do	 ponto	 de	 vista	 técnico,	 as	 artes	 tiveram	 grandes	 progressos	 no	

Renascimento.	 Técnicas	 novas	 foram	 desenvolvidas,	 obras-primas	 foram	 realizadas.	

Mas,	 como	 acontece	 em	 toda	 mudança,	 houve	 também	 perdas	 notáveis.	 Foram	

desprezados	 e	 sacrificados	 numerosos	 elementos	 artísticos	medievais,	 que	 só	muito	

depois,	 já	 no	 século	 XIX,	 voltaram	 a	 ser	 valorizados.	 A	 estatuária	medieval,	 que	 era	

predominantemente	policromada,	em	muitos	lugares	teve	as	tintas	raspadas,	para	que	

a	estátua	aparecesse	monocromática,	em	sua	pura	forma,	apenas	para	corresponder	

aos	padrões	de	Antiguidade	clássica.848	

	

Durante	 um	 longo	 período,	 desde	 o	 século	 XV	 até	 o	 limiar	 do	 século	 XIX,	 a	

Idade	Média	 foi	 objeto	 de	 um	 desprezo	 generalizado.	 Foram-lhe	 atribuídos	 epítetos	

como	 The	 Dark	 Age,	 a	 Idade	 das	 Trevas,	 a	 Longa	 noite	 de	 mil	 anos.	 A	 própria	

designação	 Idade	Média	continha	um	 juízo	de	valor	depreciativo,	 já	que	 se	entendia	

como	uma	 interrupção	 temporária	de	duas	eras	de	grande	esplendor,	 a	Antiguidade	

clássica	e	a	Modernidade.	Durante	séculos,	a	Europa	sentiu	vergonha	de	seu	passado	

medieval,	 que	 lhe	 parecia	 bárbaro	 e	 inculto.	 Até	 o	 estilo	 gótico	 era	 entendido	

pejorativamente,	 como	 algo	 bárbaro,	 algo	 próprio	 aos	 godos.	 Somente	 no	 início	 do	

																																																													
848	 Em	 alguns	 poucos	 locais	 da	 Europa,	 por	 exceção,	 foi	 conservada	 a	 policromia.	 Por	 exemplo,	 no	
belíssimo	 Pórtico	 de	 Santa	 Maria,	 em	 Laguardía,	 Álava	 (Espanha,	 século	 XIV),	 acessível	 em:	
https://www.youtube.com/watch?v=xz0vWtAQ9fA	–	acesso	a	12/jan/2016.	
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século	XIX	a	 Idade	Média	voltou	a	ser	 revalorizada	na	Europa	e	 teve	 início	um	 longo	

processo	reabilitatório	que	se	estende	até	nossos	dias.849	

	

	

À	vista	disso,	algumas	perguntas	se	impõem:	o	Renascimento,	tal	como	de	fato	

ocorreu	–	ou	seja,	rompendo	antiteticamente	(e	quase	dialeticamente)	com	o	passado	

medieval	 próximo	 e	 procurando	 “ressuscitar”	 uma	 Antiguidade	 clássica	 que,	 na	

verdade,	 nunca	 tinha	morrido	 inteiramente,	mas	 se	 conservara	na	 cultura	ocidental,	

preservada	 nas	 bibliotecas	 dos	 mosteiros,	 nos	 escritos	 dos	 grandes	 pensadores	 e	

filósofos,	 nas	 instituições	 universitárias	 –	 terá	 realmente	 representado	 um	 fator	

benéfico	para	a	História	da	Humanidade?	

	

Após	 o	 período	 trágico	 de	 meados	 do	 século	 XIV	 até	 meados	 do	 século	 XV	

(marcado	 pela	 Peste	 Negra,	 pela	 Guerra	 dos	 Cem	 Anos,	 pela	 queda	 do	 Império	

Romano	 do	 Oriente,	 pelo	 recrudescer	 do	 perigo	 maometano),	 não	 teria	 sido	 mais	

vantajoso	 um	 retorno	 aos	 padrões	 que	 haviam	 presidido	 ao	 progresso	 cultural,	

																																																													
849	No	início	do	século	XIX,	no	contexto	do	Romantismo,	retornaram	o	interesse	e	o	gosto	pelo	passado	
medieval.	De	certa	forma,	a	Idade	Média	voltou	a	estar	no	foco	das	atenções.	Começaram	a	proliferar	
romances	 como	 os	 do	 escocês	Walter	 Scott	 (1771-1832),	 ambientados	 no	Medievo.	 Na	Música	 e	 na	
Arquitetura	 também	 se	 notou,	 no	 século	 XIX,	 uma	 revalorização	 dos	 temas	 e	 padrões	 medievais.	
Igualmente	na	Historiografia	a	Idade	Média	voltou	a	estar	presente;	os	estudos	medievais,	que	estavam	
praticamente	 abandonados	 havia	 séculos,	 voltaram	 com	 novo	 ímpeto.	 Em	 1829,	 Joseph-François	
Michaud	 publicou,	 em	 quatro	 volumes,	 a	 monumental	 Bibliothèque	 des	 Croisades	 (Paris:	 Chez	 A.	 J.	
Ducollet,	 1829,	 4	 vols.),	 na	 qual	 resumiu	 e	 comentou	 cerca	 de	 400	 crônicas	 sobre	 as	 Cruzadas,	
pesquisadas	durante	décadas	em	bibliotecas	e	arquivos	de	toda	a	Europa,	e	também	em	vários	países	
do	Oriente.	Esse	 levantamento	de	fontes	primárias	sobre	as	Cruzadas,	 levado	a	cabo	com	o	auxílio	de	
uma	equipe	de	auxiliares,	serviu	a	Michaud	redigir	sua	Histoire	des	Croisades,	obra	que	foi	ilustrada	por	
Gustave	 Doré	 e	 teve	 traduções	 editadas	 em	 muitos	 países,	 inclusive	 no	 Brasil	 (MICHAUD,	 Joseph-
François.	 História	 das	 Cruzadas.	 São	 Paulo:	 Editora	 das	 Américas,	 1956,	 7	 vols.).	 Na	 introdução	 ao	
primeiro	volume	da	Bibliothèque	des	Croisades,	Michaud	dá	um	testemunho	muito	 interessante	sobre	
essa	transformação	de	mentalidades,	no	início	do	século	XIX,	que	permitiu	o	reinício	dos	estudos	sobre	a	
Idade	Média	e,	assim,	o	amplo	movimento	de	“reabilitação”	desse	período	histórico:	 “Há	cerca	de	20	
anos	eu	teria	hesitado	em	apresentar	ao	público	uma	compilação	como	esta	que	ora	 lhe	apresento.	A	
simplicidade	ou,	se	preferirem,	a	barbárie	das	velhas	crônicas	não	produzia	então	nenhum	encanto	nos	
leitores;	mas	agora,	quando	 se	 tornou	agradável	 remontar	à	 infância	das	 sociedades,	os	 costumes	de	
nossos	 antepassados	 nada	mais	 têm	 que	 fira	 nosso	 orgulho	 ou	 nossa	 sensibilidade.	 Espero	 que	meu	
trabalho	não	seja	desprezado,	e	que	eu	possa	me	beneficiar	da	indulgência,	ou	melhor,	da	simpatia	que	
se	 atribui	 a	 todos	 os	 que	 se	 aplicam	 àqueles	 tempos	 passados”	 (op.	 cit.,	 vol.	 I,	 p.	 XII).	 –	 Sobre	 a	
propriedade	ou	impropriedade	da	utilização	do	termo	“Idade	Média”,	assim	como	sobre	a	variação,	ao	
longo	 dos	 tempos,	 dos	 modos	 de	 ver	 e	 julgar	 o	 Medievo,	 favoráveis	 ou	 contrários,	 e	 como	 os	
acontecimentos	 políticos	 influenciaram	 tais	 simpatias	 ou	 antipatias,	 ver	 LE	 GOFF,	 Jacques;	 SCHMITT,	
Jean-Claude	(orgs.).	Dicionário	Temático	do	Ocidente	Medieval.	Bauru-SP:	EDUSC	/	São	Paulo:	Imprensa	
Oficial	do	Estado,	2002,	verbete	“Idade	Média”,	assinado	por	Christian	Amalvi	(vol.	I,	p.	537-551).	
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científico	 e	 artístico	 verificado	 no	 século	 XIII,	 que	 foi	 precisamente	 o	 século	 da	

consolidação	 das	 grandes	 universidades	 europeias?	 Nesse	 caso,	 o	 desabrochar	

extraordinário	 de	 potencialidades	 e	 virtualidades	 demonstrado	 pela	 Velha	 Europa	

durante	o	Ciclo	das	Navegações,	 nos	 séculos	 XV	 e	 XVI,	 não	poderia	 ter-se	 inserido	na	

linha	da	continuidade	e	não	da	ruptura	com	o	Medievo?	

	

Se	 em	 lugar	 da	 ruptura	 com	 a	 visão	 teocêntrica	medieval	 tivesse	 havido	 um	

progresso	 e	 uma	 abertura	 ainda	 maior	 da	 mesma	 visão	 humanístico-cristã,	 não	

poderia	 ter	 ocorrido	 um	 Renascimento	 completamente	 diferente	 daquele	 que	

ocorreu?	Não	poderia	ter-se	produzido,	nos	séculos	XIV	e	XV,	um	renascimento	similar	

ao	renascimento	carolíngio,	ocorrido	na	passagem	do	século	VIII	para	o	IX?	Ou	similar	

ao	renascimento	escolástico,	dos	fins	do	século	XII	até	o	fim	do	XIII?850		

	

Tanto	nas	escolas	 carolíngias	dirigidas	por	 Santo	Alcuíno	de	York	 (c.	 740-804)	

como	 nas	 universidades	 do	 século	 XIII,	 os	 clássicos	 greco-romanos,	 tantos	 séculos	

conservados	 nos	 mosteiros,	 foram	 estudados	 e	 revalorizados	 com	 afinco,	 deles	 se	

extraindo	os	tesouros	da	sabedoria	dos	Antigos,	enriquecidos	pelo	Cristianismo	e	pela	

longa	experiência	dos	 séculos	 –	mas	 sempre	num	 sentido	de	 continuidade	e	não	de	

ruptura.	

																																																													

850	Jacques	Le	Goff	sustenta,	em	vários	livros	de	sua	copiosa	produção	bibliográfica,	a	tese	de	que	aquilo	
que	chamamos	“o	Renascimento”	foi,	na	realidade,	apenas	“um	Renascimento”,	ou	melhor,	o	terceiro	
dos	Renascimentos.	Para	ele,	o	primeiro	Renascimento	foi	o	carolíngio,	na	passagem	do	século	VIII	para	
o	 IX;	 o	 segundo	 foi	 o	 escolástico,	 dos	 fins	 do	 século	 XII	 até	 o	 fim	 do	 XIII;	 e	 o	 terceiro	 foi	 aquele	
geralmente	designado	como	tal,	ou	seja,	nos	séculos	XIV-XVI.	O	renascimento	carolíngio	não	foi	apenas	
cultural,	 mas	 teve	 reflexos	 diretos	 na	 melhoria	 das	 condições	 de	 trabalho	 e	 de	 vida.	 Sobre	 o	 que	
denominou	“La	renaissance	carolingienne	du	travail”,	ver	LE	GOFF,	Jacques.	Un	autre	Moyen	Âge.	Paris:	
Éditions	 Gallimard,	 2006,	 p.	 117-121;	 no	 mesmo	 volume,	 sobre	 o	 renascimento	 representado	 pelo	
grande	 esplendor	 das	 universidades	 dos	 séculos	 XII	 e	 XIII,	 ver	 p.	 141-213;	 veja-se	 ainda,	 no	 mesmo	
sentido	de	uma	“longa	 Idade	Média”,	a	 interpretação	que	LE	GOFF	dava	à	clássica	obra	L´automne	du	
Moyen	 Âge,	 de	 Johan	 Huizinga,	 em	 LE	 GOFF,	 Jacques.	 O	 maravilhoso	 e	 o	 quotidiano	 no	 Ocidente	
medieval.	 Lisboa:	 Edições	 70,	 1985,	 p.	 243-253.	 O	 sueco	 Johan	 NORDSTRÖM,	 em	 Moyen-Âge	 et	
Renaissance	 –	 Essai	 historique	 (Paris:	 Librairie	 Stock,	 1933),	 também	 se	 inclina	 a	 ver	 o	 Renascimento	
italiano	 do	 século	 XIV	 como	 uma	 continuidade	 do	 Renascimento	 francês	 do	 século	 XII.	 Sobre	 os	
diferentes	modos	de	se	entender	o	que	foi,	na	realidade,	o	Renascimento,	ver	La	Renaissance	dans	 la	
pensée	historique	(Paris:	Payot,	1950),	obra	clássica	de	Wallace.	K.	FERGUSON	(1902-1983).	BLOCH	não	
rejeita	a	expressão	“Renaissance	du	XIIe.	siècle”	para	designar	“la	renaissance	intelectuelle	au	deuxième	
âge	féodal”	(La	société	féodale,	p.	157-164).	Sobre	o	renascimento	carolíngio,	e	sobre	a	chamada	Idade	
de	Ouro	da	Escolástica,	ver	RICHÉ,	Pierre.	Grandeurs	et	faiblesses	de	l´Église	au	Moyen	Âge,	p.	118-121	e	
236-243.		
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Sem	querer	entrar	em	divagações	pelo	campo	escorregadio	e	controvertido	da	

História	Contra-Factual,851	pode-se	perguntar:	–	Se	o	“terceiro	Renascimento”	tivesse	

ocorrido	no	sentido	de	continuidade	com	os	dois	primeiros,	não	poderia	ter	havido	um	

desenvolvimento	tecnológico	e	científico	extraordinário	 (já	notado	de	modo	claro	no	

século	XIII),852	assim	como	um	aprimoramento	artístico	e	cultural	muito	grande,	sem	

que	os	excessos	do	velho	paganismo	recobrassem	vida	e	adquirissem	força	nova?	Por	

exemplo,	 sem	 o	 retorno	 das	 excessivamente	 rígidas,	 patriarcais	 e	 patrimonialísticas	

normas	 do	Direito	 Romano	que	 1000	 anos	 de	 Cristianismo	haviam	 suavizado,	 e	 que	

retornaram	com	pleno	vigor	e	no	seu	máximo	rigor?	Basta	 lembrar,	a	propósito,	que	

foi	nos	séculos	XV	e	XVI	que	retomou	nova	força	a	chaga	da	escravidão,	que	na	Idade	

Média	 estava	 praticamente	 extinta	 na	 Cristandade	 europeia;	 que	 se	 acentuou	 a	

discriminação	 contra	 as	mulheres,	 impedidas	 de	 frequentar	 universidades	 e	 praticar	

livremente	a	medicina;	e	se	passou	a	justificar	a	usura,	do	que	decorreria	o	surgimento	

(ou	pelo	menos	a	incrementação)	do	capitalismo,	com	todos	os	desvios	e	abusos	que	

ele	ensejou.853		

	

Todas	 essas	 indagações	 vão	 de	 encontro	 frontal	 com	 o	 que	 geralmente	 se	

ensina	 e	 aprende	 nos	 cursos	 secundários	 de	 todo	 o	 Ocidente.	 Elas	 remam	 contra	 a	

corrente	 e	 parecem	 chocar	 tanto	 quanto	 o	 místico	 Javali,	 vestido	 com	 seu	 burel,	

chocou	a	corte	da	França,	quando,	no	Livro	II	de	Curial	e	Guelfa,	apareceu	numa	festa	

de	casamento	para	pedir	esmolas...	Mas	são	perguntas	que	uma	análise	percuciente	e	

não	preconcebida	da	transição	Medievo-Renascimento	não	pode	deixar	de	fazer.	E	que	

fazem	 lembrar	 da	metáfora	mitológica	 da	 caixa	 de	 Pandora.	Não	 teriam	 sido	 soltos,	

naquele	 tempo,	os	micróbios	e	os	germes	que	haveriam	de	contaminar	e	envenenar	

																																																													
851	 DÉLUERMOZ,	 Quentin;	 SINGARAVÉLOU,	 Pierre.	 ”Explorer	 le	 champ	 des	 possibles.	 Approches	
contrefactuelles	et	futurs	non	advenus	en	histoire”.	Revue	d’histoire	moderne	et	contemporaine,	2012/3	
(n°	59-3),	p.	70-95.	Disponível	em:	https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-
2012-3-page-70.htm	 	 –	 acesso	 a	 20/01/2018.	 Ver	 também	 FERGUSSON,	 Niall	 (org).	 Virtual	 history:	
Alternatives	and	Counterfactuals.	London:	Picador,	1997.	
852	Ver,	a	respeito:	GIMPEL,	Jean.	A	Revolução	Industrial	da	Idade	Média.	Rio	de	Janeiro:	Zahar	Editores,	
1977;	 FRUGONI,	Chiara.	 Invenções	da	 Idade	Média.	 Rio	de	 Janeiro:	 Zahar,	 2001;	VV.	AA.	A	Ciência	na	
Idade	Média	–	um	surpreendente	panorama	da	extraordinária	riqueza	da	produção	científica	medieval.		
Scientific	American	História.	Dossier	Especial	História	número	1,	São	Paulo,	s/d.		
853	Sobre	a	valorização	da	condição	feminina	no	Medievo,	ver	nota	419,	p.	272-272	desta	tese.		
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tudo	o	que	atingiu	a	pobre	Humanidade	nos	séculos	seguintes	e	continuam	a	nos	afligir	

no	momento	presente?	

	

Que	foi	então,	essencialmente,	a	transição	da	Idade	Média	para	a	Renascença?	

No	 pensamento	 do	 francês	 Étienne	 Gilson	 (1884-1978),	 que	 analisou	 essa	 transição	

mais	especificamente	na	ótica	da	filosofia,	a	grande	diferença	entre	ambas	as	épocas	

se	deu	não	por	adição,	mas	por	subtração.	Segundo	ele,	a	Renascença	não	foi,	como	

muitos	imaginam,	uma	Idade	Média	à	qual	se	acrescentou	o	homem,	elemento	novo,	

elemento	central	no	humanismo	dominante	a	partir	de	certa	altura	do	século	XIV.	Mas	

foi	 a	 Idade	Média	menos	Deus.	De	 fato,	 na	entronização	do	homem,	 como	 centro	e	

referencial	de	todas	as	coisas,	ocorreu	um	imenso	distanciamento	da	visão	teocêntrica	

medieval.	 E,	 observa	 Gilson,	 pelo	 simples	 fato	 de	 se	 afastar	 Deus	 do	 centro	 do	

panorama,	 o	 que	 ocorreu	 é	 que	 o	 próprio	 homem	perdeu	 sua	 posição	 no	 universo,	

porque	perdeu	a	base	ontológica	e	lógica	da	sua	dignidade.854		

	
Uma	análise	descritiva	 ampla,	dessa	passagem,	abordando	aspectos	que	hoje	

em	dia	se	chamaria	de	história	de	mentalidades,	foi	a	que	fez	o	brasileiro	Plinio	Corrêa	

de	 Oliveira	 (1908-1995).	 Segundo	 ele,	 no	 século	 XV	 se	 acentuou	 uma	 profunda	

transformação	 de	 mentalidades	 que	 já	 tivera	 início	 no	 século	 anterior.	 Nessa	

transformação	 teve	grande	papel	o	 apetite	dos	prazeres,	que	 cresceu	a	ponto	de	 se	

transformar	em	ânsia	 insaciável.	A	cavalaria,	outrora	alta	expressão	da	austeridade	e	

do	espírito	de	sacrifício	medievais,	 transformou-se	em	amorosa	e	sentimental.	E,	em	

meio	aos	excessos	de	um	luxo	que	invadia	as	camadas	mais	elevadas	da	sociedade,	foi-

se	 criando	 uma	 mentalidade	 nova,	 interesseira,	 calculista,	 mercantilista,	 a	 qual	

constituiria	o	caldo	de	cultura	no	qual	estava	sendo	gestado	o	mundo	novo	que	fazia	

entrada	no	panorama	da	História.855	

																																																													

854	L’humanisme	médiéval	et	la	Renaissance,	 in:	Les	idées	et	les	lettres.	Paris:	Vrin,	1932.		Ver	também,	
do	mesmo	autor,	La	Philosophie	au	Moyen	Âge.	Paris:	Payot,	1976,	vol.	2,	p.	720-754.	No	mesmo	sentido	
de	 crítica	 filosófica	 à	 Renascença	 também	 se	 exprimiu	 o	 Cardeal	 Zeferino	 González	 y	 Díaz	 Tuñón,	
Arcebispo	de	Sevilha,	em	sua	Histoire	de	la	Philosophie	(Paris:	P.	Lethielleux	Libraire-Éditeur,	1891,	vol.	
III,	p.	1-6).	
855	 Revolução	 e	 Contra-Revolução,	 p.	 18-20.	 Sobre	 como	 era	 visto	 o	 prazer,	 em	 todas	 as	 suas	
modalidades,	 na	 Idade	 Média:	 VERDON,	 Jean.	 Le	 plaisir	 au	 Moyen	 Âge.	 Paris:	 Librairie	 Académique	
Perrin,	1996.	
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Em	Curial	 e	Guelfa,	 aliás,	 têm-se	um	 retrato	muito	 vivo	disso.	Dir-se-ia	que	a	

vida,	 nos	 meios	 da	 nobreza	 descritos	 na	 novela,	 passava	 ao	 largo	 das	 crises	 e	 se	

resumia	a	combates	e	a	festas,	sendo	que	a	própria	noção	de	combate	tinha	muito	de	

lúdico,	de	cenográfico	e,	portanto,	de	festivo.	As	velhas	noções	medievais	de	seriedade	

e	austeridade	foram	sendo	cada	vez	mais	esquecidas,	relegadas	a	segundo	ou	terceiro	

plano.		

	

Destacam-se	aqui	esses	dois	autores	porque	a	abordagem	que	ambos	fazem	da	

transição	da	Idade	Média	para	a	Modernidade	é	muito	adequada	para	o	entendimento	

da	dicotomia	Curial-Javali.			Gilson	analisa	a	transição	como	passagem	do	teocentrismo	

medieval	para	o	humanismo	renascentista.	Na	sua	ótica,	a	colocação	do	homem	como	

centro	representou	uma	negação	de	Deus	e	foi	causa	de	tudo	o	que	veio	depois.	Esse	o	

grande	 “pecado	 original”	 dos	 tempos	 modernos.	 Já	 Corrêa	 de	 Oliveira	 mostra	 a	

passagem	 da	 austeridade	 e	 do	 equilíbrio	 medievais	 atingidos	 por	 uma	mentalidade	

nova,	 com	uma	“explosão	de	orgulho	e	 sensualidade”,856	dando	 início	a	uma	 imensa	

transformação	no	interior	das	pessoas,	que	desencadearia	o	processo	revolucionário,	

iniciado	 com	 a	 decadência	 da	 Idade	Média	 e,	 depois	 de	 percorrer	 diversas	 etapas	 –	

Reforma	 protestante,	 Revolução	 Francesa	 e	 Comunismo	 –,	 chega	 ao	 clímax	 nos	

tempos	 atuais.857	 Tanto	 Gilson	 quanto	 Corrêa	 de	 Oliveira	 permitem	 uma	 análise	

aprofundada	da	imensa	transformação	moral	do	Javali	e,	especialmente,	do	conteúdo	

do	seu	longo	discurso	a	Curial,	verdadeiro	“sermão”	que	lhe	pregou	no	Monte	Sinai.	

	

O	 Javali	 e	 Curial	 eram	 homens	 de	 seu	 tempo	 e,	 portanto,	 estavam	 divididos	

entre	o	Medievo	e	os	tempos	novos.	O	Javali,	após	o	profundo	abalo	que	lhe	causou	a	

humilhante	derrota	no	combate,	 voltou-se	decididamente	para	o	Medievo,	numa	de	

suas	 manifestações	 mais	 características,	 que	 é	 o	 franciscanismo.	 Já	 Curial,	 embora	

momentaneamente	 abalado	 e	 um	 tanto	 influenciado	 pelo	 discurso	 do	 Javali,	

propendeu	para	os	tempos	novos.	Os	caminhos	dos	dois	se	separaram,	pois.	

	

																																																													
856	Op.	cit.,	p.	12.	
857	Idem,	p.	12-13	e	22-27.	
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Ainda	 antes	 de	 entrarmos	na	 análise	 do	 reencontro	de	Curial	 com	o	 Javali,	 é	

necessário	entendermos	o	que	 significava	o	 ideal	do	 franciscanismo,	no	 contexto	do	

século	XV.	Esse	ideal,	que	o	Javali	abraçou,	deve	ser	considerado	como	o	contraponto	

constante	 do	 fausto	 e	 da	 riqueza	 do	 fim	 do	Medievo	 e	 do	 início	 do	 Renascimento.	

Representava	 uma	 atração	 constante,	 quase	 um	 caminho	 necessário	 para	 os	 que	

desejavam	 fugir	 do	 mundo	 e	 aspiravam	 a	 uma	 vida	 religiosa	 de	 mais	 estrita	

observância.	Os	frades	menores,	como	já	frisado	no	capítulo	II	desta	tese,	cultivavam,	

acima	de	tudo	a	virtude	da	pobreza	–	em	oposição	às	riquezas	e	bens	mundanos.		No	

século	 XV,	 os	 franciscanos	 já	 estavam	 divididos	 em	 vários	 ramos	 –	 conventuais,	

capuchinhos,	 mínimos,	 amadeístas	 etc.858	 –,	 mas	 todos	 tinham	 em	 comum	 o	 culto	

preferencial	à	virtude	da	pobreza,	por	ser	a	que	mais	se	opunha	aos	erros	e	vícios	do	

seu	 tempo.	 Talvez	 dessa	 oposição	 frontal	 e	 corajosa	 a	 uma	 tendência	 muito	

generalizada	naquele	tempo	(qual	seja,	a	do	apego	às	riquezas	terrenas)	lhes	viesse	o	

enorme	 prestígio	 de	 que	 gozavam.	 Eram	 confessores	 e	 conselheiros	 de	 reis,	

pregadores	que	sabiam	se	dirigir	a	todos	os	públicos,	desde	os	mais	cultos	e	refinados	

até	 o	 povo	 mais	 simples,	 missionários	 que	 impressionavam	 e	 marcavam	

profundamente	todos	os	ambientes	por	onde	circulavam.	

	

Para	 citar	 um	 único	 exemplo	 da	 extraordinária	 capacidade	 de	 influenciar	 e	

atrair	 que	 tinha	 a	 espiritualidade	 franciscana	 no	Quatrocentos,	 lembre-se	 o	 caso	 de	

São	 João	 de	 Capistrano,	 que	 foi	 contemporâneo	 do	 autor	 de	 Curial	 e	 Guelfa,	 pois	

morreu	 em	 1456.	 Nascido	 na	 Itália,	 foi	 juiz	 de	 direito	 e	 governador	 de	 uma	 cidade.	

Devido	 a	 intrigas	 políticas,	 esteve	 algum	 tempo	 preso,	 e	 pouco	 depois	 perdeu	 a	

esposa,	ainda	jovem.	Desiludido	do	mundo,	solicitou	o	ingresso	na	Ordem	franciscana.	

O	superior	do	convento,	receando	que	estivesse	movido	por	um	capricho	passageiro,	

quis	 experimentar	 sua	 vocação:	 ordenou-lhe	 que	 andasse	 pelas	 ruas	 de	 Perugia	

montado	num	jumento,	com	trajes	ridículos	e	uma	mitra	de	papelão	na	qual	estavam	

escritos	 alguns	 pecados	 que	 cometera.	 Isso,	 na	 cidade	 em	 que	 pouco	 antes	 ele	

exercera	elevadas	funções	e	onde	todos	o	tinham	na	conta	de	homem	sério	e	ajuizado!	

																																																													
858	Sobre	as	origens,	as	regras,	o	desenvolvimento	e	os	desdobramentos	da	família	religiosa	fundada	por	
São	Francisco	de	Assis,	ver:	LLORCA;	GARCÍA	VILLOSLADA;	MONTALBÁN.	Historia	de	la	Iglesia	Católica	II.	
Edad	Media	(800-	1303),	p.	671-689;	e	LLORCA	S.J.,	Bernardino.	Manual	de	Historia	Eclesiástica,	p.	362-
366.	Ver	também:	IRIARTE	O.F.M.Cap.,	Lázaro.	História	Franciscana,	p.	33-112	e	211-271.	



482	
	

João	 obedeceu	heroicamente	 à	 espantosa	 arbitrariedade	do	 superior	 e,	 por	 certo,	 a	

sensação	dos	seus	concitadinos	não	deve	ter	sido	muito	diversa	daquela	que	sentiram	

os	comensais	que,	na	presença	do	rei	da	França,	viram	o	Javali	a	pedir	esmolas.	Essa	

foi,	 entretanto,	 apenas	 a	 primeira	 de	 uma	 série	 de	 humilhações	 que	 João	 de	

Capistrano	teve	de	sofrer	para	ser	religioso.	Duas	vezes	foi	expulso	do	convento,	por	

ser	 considerado	 inútil.	 Mas,	 com	 humildade,	 ficou	 do	 lado	 de	 fora	 do	 edifício	

implorando	a	readmissão	até	que	 lhe	abriram	as	portas.	Afinal	 foi	aceito	e	professou	

na	Ordem.	Pregador	inspirado,	conseguiu	certa	ocasião,	na	cidade	de	Leipzig,	com	um	

único	 sermão	 pregado	 em	 latim,	 atrair	 para	 a	 vida	 religiosa	 120	 jovens	 estudantes.	

Superou	tal	façanha	em	Cracóvia,	onde	130	estudantes	decidiram	se	tornar	religiosos	

depois	de	ouvirem	um	sermão	seu.	 Já	alquebrado	pela	 idade	e	pelas	doenças,	ainda	

pregou	 uma	 cruzada	 contra	 os	 turcos	 maometanos	 que	 ameaçavam	 a	 Cristandade.	

Com	 habilidade	 diplomática	 conseguiu	 articular	 alianças	 de	 príncipes,	 afervorou	 as	

tropas	 reunidas	 e	 foi	 a	 alma	 propulsora	 da	 vitória	 obtida	 pelas	 armas	 cristãs	 em	

Belgrado,	no	ano	de	1456,	sobre	 inimigos	muito	mais	numerosos.	Durante	a	batalha,	

percorria	as	fileiras	católicas	com	um	crucifixo	nas	mãos,	incentivando	os	guerreiros	a	

combaterem	por	amor	a	Jesus	Cristo.	Três	dias	depois	da	vitória,	faleceu,	aos	71	anos	

de	idade.859	

	

Os	franciscanos	representavam,	assim,	uma	espécie	de	contraponto	ao	espírito	

requintado	 e	 fruidor	 dos	 prazeres	 e	 riquezas	 da	 terra.	 Constituíam,	 por	 isso,	 uma	

espécie	de	polo	para	onde	tendiam	quase	irresistivelmente	muitos	jovens	da	nobreza	

ou	 da	 alta	 burguesia	 –	 Francisco	 de	 Assis	 tinha	 sido,	 ele	 próprio,	 um	 jovem	 da	

burguesia	 rica	de	Assis	–	quando	se	sentiam	chamados	por	uma	vocação	divina	para	

abandonar	 as	 coisas	 do	mundo	 e	 seguir	 a	 perfeição	 da	 vida	 religiosa.	 Várias	Ordens	

religiosas	havia,	 respeitadas	e	prestigiadas,	como	os	Beneditinos,	os	Dominicanos,	os	

Carmelitas,	os	Servitas	e	outras	mais.	Mas	aquela	em	que	mais	claramente	se	afirmava	

																																																													
859Cfr.	 Comitato	 per	 il	 VI	 centenario	 della	 nascita	 di	 San	 Giovanni	 da	 Capestrano.	 	 S.	 Giovanni	 da	
Capestrano:	 nella	 chiesa	 e	 nella	 società	 del	 suo	 tempo:	 Atti	 del	 convegno	 storico	 internazionale	
Capestrano	-	L'Aquila	8-12	ottobre	1986.	Aquila:	Da	Arti	Grafiche	Aquilane,	1989;	FRANÇA	ANDRADE,	A.	
de.	Cada	 dia	 tem	 seu	 Santo,	 p.	 111-112;	 SCUDO	 SDB,	Mario.	S.	Giovanni	 da	 Capestrano	 (1386-1456),	
Apostolo	 dell´Europa	 Unita.	 Disponível	 em:	 http://www.donbosco-
torino.it/ita/Kairos/Santo_del_mese/09-ottobre/San%20Giovanni%20da%20Capestrano.html	–	acesso	a	
22/nov/2017.	
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a	recusa	às	pompas,	riquezas	e	vaidades	do	mundo,	como	ele	se	apresentava	no	século	

XV,	era	a	dos	frades	menores	franciscanos.		

	

Tudo	isso	é	importante	considerar,	como	fundo	de	quadro	para	a	compreensão	

da	atitude	que	 tomou	o	 Javali.	 Sem	essa	 contextualização,	 sua	 repentina	opção	pela	

vida	 religiosa	 é	 inteiramente	 inexplicável	 aos	 olhos	 de	 homens	 do	 século	 XXI.	 Sua	

confrontação	existencial	com	Curial	constitui	uma	espécie	de	parábola	da	divisão	que	

se	dava	em	toda	a	sociedade	quatrocentista	e	teve	continuidade	nos	séculos	seguintes,	

em	 que,	 embora	 enfraquecido,	 de	 certa	 forma	 se	 manteve	 presente	 o	 apelo	 ao	

misticismo	e	até	ao	glamour	da	 Idade	Média,	 sempre	atuante	como	referencial	para	

muitos	espíritos.	

	

																																					*									*								*	

	

Todas	as	considerações	até	agora	feitas	neste	capítulo	são	indispensáveis	para	

a	intelecção	do	alcance	do	episódio	que	vamos	analisar	agora,	qual	seja,	o	reencontro	

de	 Curial	 e	 do	 Javali	 no	 Mosteiro	 de	 Santa	 Catarina,	 na	 Península	 do	 Sinai,	 em	

condições	bem	diferentes	daquelas	em	que	 tinham	se	defrontado	 tempos	antes,	em	

Paris.	

	

Como	 visto	 no	 capítulo	 III	 desta	 tese,	 Curial,	 deprimido	 e	 sem	 rumo	 na	 vida	

após	a	rejeição	–	que	se	lhe	afigurava	definitiva	e	irremediável	–	de	Guelfa,	partiu	com	

seus	homens	rumo	à	Terra	Santa,	atravessou	o	Mediterrâneo	e	aportou	em	Alexandria,	

no	Egito.	Dali	 foi	por	 terra	até	à	Palestina,	através	da	Península	do	Sinai.	No	retorno	

para	 Alexandria,	 ao	 passar	 pelo	mosteiro	 de	 Santa	 Catarina,	 resolveu	 parar	 no	 local	

para,	 durante	 nove	 dias,	 se	 entregar	 à	 oração	 e	 ao	 recolhimento.	 Foi	 muito	 bem	

recebido	 pelos	 religiosos,	 e	 “em	 particular	 [por]	 um	 santo	 freire	 que	 nunca	 o	

abandonava,	 com	o	qual	Curial	 sentia	grande	prazer	em	 falar	porque	ele	conversava	

em	francês	e	também	porque	tinha	fama	de	ser	uma	pessoa	muito	santa”.860	

		

																																																													
860	[senyaladament	un	sant	frare,	qui	d'ell	nulls	temps	se	partia,	ab	lo	qual	Curial	havia	molt	gran	plaer	
de	parlar,	per	ço	com	parlava	francés	e	havia	fama	de	molt	santa	persona]	(f.153v)	
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Esse	 religioso,	 no	 qual	 somente	 mais	 tarde	 Curial	 reconheceria	 seu	 antigo	

adversário,	 granjeou	 a	 confiança	 do	 amargurado	 e	 deprimido	 peregrino,	 que	 certa	

ocasião	resolveu	abrir-lhe	alma	e	confessar	suas	penas:	“contou	ao	freire	todo	o	feito	

de	 Guelfa	 e	 o	 motivo	 de	 sua	 desesperança,	 lamentando	 muito	 da	 Fortuna,	 que	 o	

conduzira	àquela	situação”.861		

	

A	 resposta	 que	 o	 Javali,	 “após	 escutar	 tudo	 pacientemente”,862	 deu	 a	 Curial	

teve	duas	partes	bem	distintas,	que	vão	a	seguir	transcritas	e	comentadas:	

	

–	Tens	razão	em	falar	mal	da	Fortuna,	e	eu	não	posso	te	repreender	se	dela	
reclamas,	 pelo	 contrário,	 maravilho-me	 de	 como	 não	 te	 queixes	 mais	
incisivamente,	 pois	 com	muitos	 laços	 em	 diversos	 lugares	 e	 de	 diferentes	
modos	ela	te	prendeu,	e	é	uma	maravilha	que	tenhas	demorado	tanto	para	
cair	 em	 um	 deles.	Mas	 deixemo-la,	 pois	 ela	 é	 escorregadia,	 surda	 e	 cega,	
não	sabe	o	que	faz,	nem	a	quem	dá	e	de	quem	tira,	mas	por	isso	devemos	
louvá-la,	não	maldizê-la.	Diz,	Curial,	não	estás	muito	agradecido	pelo	fato	de	
que	há	tanto	tempo	ela	tenha	procedido	contigo	como	procedeu,	e	te	tenha	
feito,	 se	 é	 que	 se	 pode,	 conforme	 a	 vaidade	 do	 mundo,	 dizer	 assim,	 o	
melhor	e	mais	valente	cavaleiro	vivo,	e	te	tenha	favorecido	acima	de	todos	
os	cavaleiros?	Tu	tens	sido	festejado	pelo	 imperador,	pelos	reis	e	senhores	
mais	 do	 que	 qualquer	 outro;	 riquezas	 tens	 com	 largueza;	 finalmente,	
compartilhou	copiosa	e	generosamente	todos	os	teus	dons,	e,	a	seguir,	para	
que	não	soçobrasses	nesse	golfo	de	vaidade	e	perdesses	tua	alma,	para	que	
conhecesses	 teu	 Salvador,	 te	 conduziu	 até	 este	 ponto.	 E	 ainda	 falas	 mal	
dela,	 ela,	 que	 procurou	 para	 ti	 a	 honra	 deste	 mundo	 e	 agora	 está	 te	
procurando	a	do	outro?863		
	
	

Comentário:		É	de	notar	que	o	Javali	adequou-se	à	linguagem	usada	por	Curial	e	

com	 ele	 fala	 da	 Fortuna,	 mas	 é	 nítida	 a	 diferenciação	 que	 na	 ótica	 dos	 dois	

circunstantes	tem	essa	personagem.	A	realidade	expressa	pela	denominação	“Fortuna”	

																																																													
861	[descobrí	al	frare	tot	lo	fet	de	la	Güelfa	e	la	causa	de	la	sua	desesperança,	complanyent-se	molt	de	la	
Fortuna,	qui	a	aquell	pas	lo	havia	aportat]	(f.153v)	
862	[com	l'ach	plenerament	escoltat	e	ab	paciència	oyt]	(f.153v)	
863	 [—Tu	has	bé	 rahó	de	dir	mal	de	Fortuna,	e	yo	no	 ·t	 sa/f.154/bria	 rependre	 si	 te'n	clames,	ans	me	
maravell	com	no	te'n	clames	pus	fort,	car	molts	llaços	t'e	parats	e	en	diverses	lochs	e	maneres,	en	algun	
dels	quals	és	maravella	com	tan	tard	est	caygut.	Mas	lexem-la,	car	és	llenegable,	sorda	e	orba,	e	no	sab	
què	·s	fa,	ni	sab	a	qui	dóna	ne	a	qui	toll;	e	de	ço	que	la	devem	loar	no	la	maldigam.	Digues,	Curial:	¿e	no	
li	est	de	molt	tengut,	que	tan	gran	temps	t'age	comportat	e	t'hage	fet,	si	dir	se	deu,	segons	la	vanitat	del	
món,	 lo	millor	e	pus	valent	cavaller	que	visca	vuy,	e	 t'hage	 favorit	sobre	tots	 los	cavallers?	Has	haüda	
festa	d'emperador,	de	reys	e	de	senyors	més	que	altre;	riqueses	ab	gran	larguesa;	e,	finalment,	tots	los	
seus	 dons,	 t'a	 comunicats	 copiosament	 e	 larga;	 e	 aprés,	 per	 ço	 que	 no	 offegasses	 en	 aquest	 golf	 de	
vanitat	 e	 no	 perdesses	 l'ànima,	 per	 ço	 que	 coneguesses	 ton	 Salvador,	 t'a	 aportat	 a	 aquest	 punt.	 ¿E	
encara	dius	mal	d'ella,	que	has	haüda	honor	en	aquest	món,	ella	procurant,	e	ara	 te	procura	 l'altre?]	
(f.153v-f.154)	
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se	 identifica,	para	o	Javali,	com	o	conceito	de	Providência	Divina,	que	tudo	prevê	e	a	

tudo	provê,	que	acompanha	a	vida	de	todos	e	de	cada	um	dos	homens	até	nos	seus	

pormenores,	 a	ponto	de	 contar,	 como	dizem	os	 Evangelhos,	 até	mesmo	cada	 fio	do	

seu	cabelo.864	Sem	embargo	do	livre	arbítrio	de	que	os	homens	dispõem	plenamente,	

sem	 embargo	 também	 das	 leis	 da	 natureza	 que	 o	 próprio	 Deus	 estabeleceu	 para	

funcionamento	 regular	 do	 universo,	 acima	 de	 tudo	 paira	Deus,	 Senhor	 da	 vida	 e	 da	

história,	que	governa	e	preside	a	tudo.	Já	para	Curial,	mais	tomado	pela	mentalidade	

humanística	inspirada	na	Antiguidade	clássica,	o	conceito	de	Fortuna	parece	referir-se	

a	algo	muito	menos	ortodoxamente	cristão	e	mais	próximo	da	noção	mitológica	de	um	

fatum,	 de	um	destino	 inelutável	que	 se	 impõe	aos	homens,	os	quais	 gozam	de	uma	

liberdade	menos	plena	do	que	a	concebe	o	Cristianismo.	

	
Tens	 reinado	na	 terra	e	agora,	 se	desejas,	podes	 reinar	no	Céu.	E	 tu	ainda	
dizes	mal	 da	 Fortuna?	Oh,	 Curial!	 Deus	 te	 quer	 bem!	 E	 se	 as	 vaidades	 do	
mundo	são	algum	bem,	grande	parte	dele	tu	obtiveste.	E	se	depois	da	glória	
terrena	 te	vier	a	 celestial,	 a	qual,	 se	a	Fortuna	não	 tivesse	 te	voltado	 suas	
costas	 ferozes	e	brutas,	não	a	 terias	conhecido,	porque	então	tu	dizes	mal	
dela?865		
	

Comentário:	O	discurso	que	iniciou	utilizando	como	approach	a	lamentação	de	

Curial	 em	 relação	 à	 Fortuna,	 procura	 conduzi-lo	 quase	 imediatamente	 para	 uma	

visualização	mais	cristianizada	da	situação	em	que	se	encontra.	Introduz	na	fala	a	ideia	

de	um	Deus	que	quer	bem	a	Curial	e	justamente	porque	lhe	quer	bem	impediu	que	as	

vaidades	mundanas	continuassem	a	dominá-lo;	e	procura	despertar	nele	o	desejo	de	

realizar	conquistas	espirituais,	difíceis	sem	dúvida,	mas	desafiadoras	para	um	homem	

como	Curial,	que	até	então	não	fizera	na	vida	outra	coisa	senão	correr	de	desafio	em	

desafio,	sempre	procurando	adversários	cada	vez	mais	vigorosos	e	difíceis	e	sempre	se	

superando	a	si	próprio.	Agora,	é	uma	conquista	muito	mais	difícil	e	desafiadora	que	o	

Javali,	fazendo-se	porta-voz	e	mensageiro	de	Deus,	propõe	a	Curial.	

	
De	uma	coisa	podes	 repreendê-la:	por	 ter	 feito	 isso	 tão	 tarde	e	por	 isso	o	
teu	 perigo	 ter	 sido	 imenso,	 pois,	 se	 tivesses	morrido	 nos	 tempos	 idos,	 tu	
irias	 direto	 para	 os	 Infernos,	 os	 quais	 mereceste	 com	 grande	 esforço	 e	

																																																													
864	Cfr.	Mt	10,30	e	Lc	12,7.	
865	 [Has	regnat	en	 la	terra,	e	ara,	si	vols,	 regnaràs	en	 lo	cel.	¿Dius	mal,	donchs,	de	Fortuna?	O,	Curial!	
Déus	 te	vol	bé!	E	 si	 les	 vanitats	del	món	són	algun	bé,	 gran	part	n'as	haüda.	E	que	aprés	de	 la	glòria	
terrenal	te	venga	la	celestial,	la	qual,	si	la	Fortuna	no	t'agués	mostrades	les	feres	e	brunes	espatles,	no	
conexeries,	¿per	què	·n	dius,	donchs,	mal?]	(f.154)	
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perigo	para	teu	corpo.	Esperam-te	lá	com	grande	festa,	e	já	prepararam	um	
lugar	adequado	aos	teus	erros.866		
	

Comentário:	 Depois	 de	 ter	 falado	 do	 Céu,	 como	 suprema	 conquista	 a	 ser	

alcançada,	o	Javali	fala	da	morte	e	da	perspectiva	do	castigo	eterno.	Com	isso,	alinha-

se	 com	 a	 orientação	 clássica	 da	 espiritualidade	 bíblico-cristã,	 de	 recomendar	 a	

consideração	 dos	 Novíssimos	 (as	 últimas	 coisas	 que	 estão	 no	 final	 da	 vida	 de	 cada	

homem,	ou	seja,	Morte,	Juízo,	Inferno	e	Paraíso)	como	o	mais	salutar	e	eficaz	remédio	

para	evitar	o	pecado.	“Em	todas	as	tuas	obras,	lembra-te	dos	teus	novíssimos,	e	nunca	

jamais	pecarás”	(Eclo	7,40)	

	
Deixa,	deixa,	portanto,	as	vaidades	passadas,	pois	elas	não	são	nada!	Vê	que	
se	 te	aproxima	o	 reino	de	Deus!	Arrepende-te	do	que	 fizeste;	 confessa-te,	
irmão	meu;	chora	teus	pecados,	olha	e	contempla	o	novo	Céu	e	a	glória	da	
liberdade,	e	assim	como	uma	criança	quase	recém-nascida,	toma	o	caminho	
do	Paraíso.867		
	

Comentário:	 O	 discurso	 toma	 um	 tom	 exortativo	 mais	 veemente.	 O	 Javali	

procurar	 contagiar	 seu	 interlocutor	 com	 o	mesmo	 entusiasmo	 interior	 pela	 vocação	

religiosa	que	possui.	Joga	com	as	palavras,	mostrando	nelas	sentidos	espirituais	que	se	

opõem	antiteticamente	ao	sentido	comum	com	que	as	pronunciam	os	mundanos;	por	

exemplo,	 aponta	 como	 gloriosa	 a	 vida	 humilde	 e	 cheia	 de	 renúncias	 do	 religioso;	 e	

aponta	como	 liberdade	suprema	a	voluntária	sujeição	a	uma	regra	e	à	obediência	às	

ordens	de	um	superior.		

	
Que	 as	 loucuras	 terrenas	 não	 te	 fascinem;	 prova	 o	 pão	 celestial	 e	 olha	 a	
glória	dos	anjos;	deleita-te	no	serviço	de	Deus	e,	se	dizes	mal	da	Fortuna,	fá-
lo	 só	 porque	 tanto	 te	 fez	 dormir	 nas	 vaidades	 do	mundo,	 não	 porque	 te	
despertou	 e	 te	 presenteou	 com	 as	 riquezas	 e	 honras	 celestiais	 e	 eternas:	
essas,	a	Fortuna	não	as	pode	tomar	dos	que	as	têm.	Teus	companheiros	não	
terão	inveja	de	ti.868	
	

																																																													
866	[D'una	cosa	la	pots	rependre,	ço	és:	que	tan	tart	ho	ha	fet,	e	lo	teu	perill	és	estat	molt	gran;	car,	si	
fosses	mort	 en	 los	 temps	 passats,	 tu	 te	 n'anaves	 dret	 als	 inferns,	 los	 quals	 tu	 has	 guanyats	 ab	 gran	
treball	e	perill	de	ton	cors,	e	t'espéran	allà	ab	gran	festa,	e	tenen	a	tu	loch	aparellat	condecent	a	les	tues	
errades.]	(f.154)	
867	[Lexa,	lexa,	donchs,	les	vanitats	passades,	que	no	són	res!	Vet	que	s'acosta	lo	regne	de	Déu!	Penit-te	
de	ço	que	has	 fet;	confessa	 't,	 frare	meu;	plora	 tos	pecats;	mira	e	contempla	 lo	cel	nou	e	 la	glòria	de	
libertat,	e,	axí	com	infant	quaix	ara	engendrat,	fes	lo	camí	de	parays.]	(f.	154)	
868	 	[No	t'afalaguen	les	terrenals	follies;	tasta	lo	pa	celestial	e	mira	la	glòria	dels	àngels;	delecta't	en	lo	
servey	de	Déu,	e,	si	dius	mal	de	Fortuna,	fes-ho	solament	perquè	·t	féu	tant	dormir	en	les	vanitats	del	
món	e	no	perquè	t'ha	despertat	e	t'a	presentades	les	riqueses	e	honors	celestials	e	eternals:	aquelles	la	
Fortuna	no	les	pot	toldre	a	aquell	qui	les	ha.	No	hauran	enveja	de	tu	tos	participants.]	(f.154v)	
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Comentário:	 Continuam	 as	 antíteses:	 o	 serviço	 de	 Deus	 é	 deleitoso	 e	

proporciona	 prazeres	 de	 natureza	 espiritual	 incomparavelmente	 mais	 intensos	 e	

sobretudo	 mais	 verdadeiros	 do	 que	 os	 falsos	 e	 ilusórios	 prazeres	 oferecidos	 pelo	

mundo.	 Nisso	 consiste	 a	 verdadeira	 glória;	 honras	 e	 riquezas	 verdadeiras	 são	 as	

celestiais,	que	o	 tempo	não	desgasta	nem	corrói,	porque	 são	eternas.	De	passagem,	

note-se	que	retorna,	à	maneira	de	leitwort,	a	inveja:	no	Céu	todos	os	bem-aventurados	

serão	 felizes	 e	 não	 se	 invejarão	 entre	 si.	 É	 a	 segunda	 vez	 que	 fala	 da	 inveja,	 o	 que	

permite	ao	leitor	atento	se	perguntar	se	o	próprio	Curial,	quando	confessou	ao	antigo	

adversário	 suas	 desventuras,	 não	 terá	 aludido	 ao	 mal	 que	 invejosos	 lhe	 causaram,	

azedando	seu	relacionamento	com	Guelfa.	

	
Olha,	irmão	meu,	com	quanto	sofrimento	voaram	para	o	Céu	os	mártires	de	
Jesus	Cristo;	eles	riem	de	nossa	vaidade	e	se	alegram	quando	um	de	nós	cai	
em	si	mesmo.	Castiga	teus	membros	que	te	fazem	a	guerra;	não	desejes	as	
coisas	transitórias	e	de	pouca	duração;	vem,	pois,	irmão	meu,	e	ouve	a	voz	
divina.869	
	

Comentário:	O	tom	exortatório	é	mantido.	O	exemplo	dos	mártires	é	lembrado:	

são	 eles,	 de	 fato,	 os	 mais	 valentes	 dentre	 todos	 os	 guerreiros,	 porque	 lutaram	 e	

triunfaram	sobre	si	mesmos,	a	serviço	da	mais	superna	de	todas	as	causas.			

	
Olha	que	Deus	te	chama	e	ordena	que	sejas	Seu:	escolhe	sem	esforço	e	sem	
perigo	o	Reino.	Nele	tu	não	terás	medo	de	que	os	inimigos	te	matem;	nele,	a	
mísera	 inveja	não	 tem	 lugar;	ninguém	cobiçará	nenhum	de	 teus	bens;	não	
precisarás	pensar	como	manterás	teu	estado.870	
	

Comentário:	 O	 Javali,	 desde	 o	 início	 de	 sua	 fala,	 somente	 exortara	 Curial	 em	

termos	genéricos,	mas	agora	passa	a	fazê-lo	em	termos	bem	específicos:	é	Deus	que	o	

chama	 e	 que	 lhe	 ordena	 que	 seja	 somente	 seu,	 ou	 seja,	 que	 se	 consagre	 à	 vida	

religiosa.	Atente-se,	mais	uma	vez,	para	a	alusão	explícita	à	inveja,	à	guisa	de	leitwort:	

no	Reino	de	Deus	não	há	lugar	para	a	inveja.	

	
Sai	 da	 cadeia,	 irmão	meu;	 paga	 o	 carcereiro,	 que	 se	 calará	 e	 não	 poderá	
mais	 pedir;	 abandona	 os	 manjares	 que	 custam	 muito	 dinheiro;	 escolhe	

																																																													
869	[Mira,	frare	meu,	los	màrtirs	de	Jesuchrist	ab	quants	treballs	volaren	al	cel;	rien	ells	de	nostra	vanitat	
e	alegren-se	quant	un	de	nós	se	regoneix.	Castiga	tos	membres,	qui	·t	fan	guerra;	no	desiges	les	coses	
transitòries	e	de	poca	durada;	vine,	donchs,	frare	meu,	e	oges	la	veu	divinal.]	(f.154v)		
870	[Vet	Déu	que	·t	crida	e	·t	mana	que	sies	seu:	elegeix	regne	sens	treball	e	perill.	En	aquell	no	hauràs	
paor	que	·t	maten	enemichs;	en	aquell	la	mísera	enveja	no	ha	loch;	no	cobejarà	algun	los	béns	teus;	no	
·t	caldrà	pensar	de	què	mantindràs	estat.]	(f.154v)	
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aqueles	que	se	dão	sem	pedir	nada	em	troca	e	saciam	a	alma;	foge	da	fome	
e	 da	 sede;	 foge	 dos	 sofrimentos	 e	 dos	 pensamentos	 vãos.	 Oh,	 qual	 é	 a	
loucura	 dos	 homens	 que,	 esforçando-se	 de	 mil	 maneiras	 diferentes,	
conquistam	os	Infernos	e	as	penas	eternas!871	

	

Comentário:	 Continua	 o	 Javali	 a	 apresentar	 antíteses	 entre	 a	 concepção	

mundana	e	a	espiritual	das	coisas:	sair	do	bulício	do	mundo	e	fechar-se	num	claustro	é,	

para	 o	 mundano,	 condenar-se	 à	 escravidão;	 para	 o	 religioso	 é	 precisamente	 o	

contrário:	 o	 mundo	 é	 o	 cárcere,	 sair	 dele	 significa	 a	 suprema	 libertação.	 O	 mundo	

oferece	 coisas	 que	 saciam	 o	 corpo,	 mas	 deixam	 a	 alma	 a	 padecer	 fome	 e	 sede	 de	

verdades	eternas,	o	mundo	dá,	na	verdade,	sofrimentos	e	 impõe	penas	que	de	nada	

valem	sub	speciei	aeternitatis.	 Suprema	 loucura	é	 trocar	bens	 ilusórios	e	passageiros	

pelos	bens	eternos	que,	somente	eles,	têm	real	valor.	

	

	E	tu	choras	por	Guelfa?	Não	o	faças:	chora	por	teus	pecados	e	pelas	ofensas	
que	fizeste	a	Deus.	Oferece	essa	carcaça	vil	e	fétida	para	estar	a	serviço	do	
Salvador.	Olha	o	que	tu	fizeste	por	ti:	abre	os	braços	e	recebe	a	glória	divina	
que	 se	 apresenta	 diante	 de	 ti;	 sai	 ao	 seu	 encontro,	 toma-a	 enquanto	 há	
tempo:	essa,	ninguém	pode	tomá-la	de	ti,	pois	é	para	todos	e	é	tua.	Não	a	
percas.	Ai	de	mim!	Por	quanto	tempo	eu	jazi	nessa	fossa!	Sabe,	Curial,	que	
tu	me	ressuscitaste	da	morte	para	a	vida,	e	me	fizeste	esquecer	as	vaidades	
pelas	quais	tu	choras	e	que	te	fazem	tristemente	perambular.872		

	

Comentário:	 Há	 neste	 tópico	 duas	 referências	 personalíssimas	 endereçadas	 a	

Curial,	quase	à	maneira	de	estocadas.	A	primeira	é	a	lembrança	de	Guelfa.	Diante	do	

panorama	 traçado	nos	 tópicos	anteriores,	diante	da	grandeza	do	 ideal	que	procurou	

apresentar	 ao	 seu	 interlocutor,	 o	 Javali	 menciona	 Guelfa	 apenas	 como	 elemento	

comparativo:	 é	 por	 ela	 que	 choras,	 enquanto	 está	 ao	 teu	 alcance	 um	 bem	

infinitamente	 superior?	 A	 segunda	 é	 a	 referência	 que	 faz	 a	 si	 mesmo,	 iniciando	 a	

revelação	de	sua	identidade	ao	interlocutor:		

	

																																																													
871	 [Ix	 de	 la	 cadena,	 frare	 meu;	 paga	 lo	 carceler,	 qui	 ab	 una	 gota	 d'aygua	 callarà	 e	 no	 ·t	 porà	 pus	
demanar;	 lexa	 les	 viandes,	qui	 costen	molts	dinés;	elegeix	aquelles	qui	 ·s	donen	 sens	preu	e	 sodollen	
l'ànima;	fuig	a	fam	e	a	set;	fuig	a	treballs	e	a	vans	pensaments.	O,	quina	follia	és	la	dels	hòmens	que	ab	
mil	maneres	de	treballs	conquisten	los	inferns	e	les	eternals	penes!]	(f.154v)	
872	 [¿E	plores	tu	per	 la	Güelfa?	No	faces;	mes	plora	per	tos	pecats	e	per	 les	ofenses	 fetes	a	Déu.	Ofer	
aquexes	carnaces	vils	e	pu(e)dents	als	 treballs	per	 lo	Salvador.	Mira	què	 féu	per	 tu;	obre	 los	braços	e	
abraça	la	divinal	glòria,	qui	·s	presenta	a	tu;	ix-li	a	camí;	pren-la	mentre	has	temps:	aquesta	no	la	furtes	a	
degú,	car	per	a	tots	és	e	tua	és.	No	la	perdes.	Ay	de	mi!	E	quant	temps	jaguí	yo	en	aquesta	fossa!	Sàpies,	
Curial,	que	tu	·m	ressucitist	de	mort	a	vida,	e	·m	fist	oblidar	les	vanitats	que	tu	plores	e	·t	fan	anar	trist.]	
(f.154v)	
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Não	 chorava	 Amiclates	 quando	 fugiam	 os	 grandes	 senhores	 e	 os	 ricos-
homens,	 e	 de	 pavor	 procuravam	 as	 cavernas	 e	 os	 lugares	 solitários	 nos	
bosques	para	se	esconderem	com	as	suas	coisas,	quando	nas	grandes	e	bem	
amuralhadas	 cidades	 perderam	 a	 esperança	 de	 salvação:	 ele,	 alegre,	
cantava	e	se	mostrava	nas	praças	sem	temer	a	ira	nem	o	furor	dos	reis.873	
	

Comentário:	 De	 acordo	 com	 os	 padrões	 do	 tempo,	 não	 destoava,	 de	 um	

discurso	 cristianíssimo	 como	 do	 Javali,	 uma	 reminiscência	 clássica:	 trata-se	 da	

referência	a	Amiclates,	o	corajoso	pescador	que	conduziu	em	sua	barca,	cantando	em	

meio	 à	 tempestade,	 a	 Júlio	 César	 que,	 perseguido	 pelos	 seus	 inimigos,	 precisava	

atravessar	o	Mar	Adriático.874		

	
Deixa,	portanto,	de	bom	grado	o	que	à	 força	 te	 convém	deixar,	pois,	 caso	
não	deixes,	te	será	tomado	com	a	vida,	ou	antes,	e,	perdendo	este	mundo,	
não	terás	o	outro,	a	menos	que	te	prepares	de	bom	grado	como	te	digo.	No	
uso	das	vaidades	deste	mundo,	faz	como	a	barca	que	está	de	passagem	por	
algum	 rio:	 ela	 passa,	 e	 depois	 de	 pago	 o	 barqueiro,	 cada	 um	 toma	 seu	
caminho	 e	 não	 retorna	 à	 barca	 a	 não	 ser	 por	 necessidade	 de	 passar	
novamente,	caso	seja	necessário,	para,	em	seguida,	deixá-la.	Usa,	portanto,	
somente	 o	 necessário	 deste	 mundo,	 elimina	 de	 teu	 pensamento	 as	
superfluidades	 e	 não	 desejes	 grandes	 coisas,	 as	 quais,	 mesmo	 que	 as	
tivesses,	depois	as	perderias	e	entristecerias	teu	coração.875	

	

Comentário:	O	discurso	prossegue	no	mesmo	sentido,	com	o	reforço	de	novas	

considerações	e	o	uso	de	novas	imagens,	sempre	com	a	recomendação	da	renúncia	às	

superfluidades	 do	 mundo,	 para	 a	 obtenção	 dos	 bens	 eternos,	 os	 únicos	 que	

compensam	os	esforços	dos	valentes	que	desejam	alcançá-los.		

	
Humilha-te,	 portanto,	 e	 Deus,	 que	 está	 nos	 céus,	 te	 exaltará.	 E	 tu,	 que	
batalhaste	 pelas	 vaidades	 mundanas,	 batalha	 agora	 contra	 o	 diabo	 na	

																																																													
873	 [No	 plorava	 Amiclates,	 quant	 fugien	 los	 grans	 senyors	 e	 los	 richs	 hòmens,	 e	 de	 pahor	 cercaven	
cavernes	e	lochs	solitaris	en	los	boscatges,	on	ab	ço	del	seu	se	amagassen,	com	en	ciutats	grans	e	ben	
murades	no	haguessen	sperança	de	salut;	e	aquell,	alegre,	cantava	e	aparexia	en	les	places,	no	tement	la	
ira	ne	furor	dels	reys.]	(f.154v-f.	155)	
874O	episódio	é	narrado	pelo	poeta	Marco	Aneu	Lucano	(39-65),	em	sua	obra	Farsália	(Livro	V,	520	ss.).	
Segundo	Julia	Butiñá,	a	cena	imponente	assim	descrita	é	“é	uma	passagem	de	uma	grandiosidade	épica	
na	 qual	 o	 herói	 é	 muito	 bem	 sublimado.”	 –	 BUTIÑÁ	 JIMÉNEZ,	 Julia.	 “Un	 nou	 Llibre	 de	 Fortuna	 e	
Prudència”.	 Revista	 de	 lengua	 y	 literatura	 catalana,	 gallega	 y	 vasca	 (8),	 p.	 32	 (Internet,	 http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Llcgv-2C1FE332-FCB9-2265-BD5A-
B90B871AA797&dsID=Un_Nou.pdf)	–	acesso	a	14/mai/2018.	
875	[Lexa,	donchs,	per	ton	grat,	ço	que	per	força	te	cové	lexar;	e	si	no	ho	lexes,	te	serà	tolt	ensems	ab	la	
vida	o	abans,	e,	perdent	aquest	món,	no	hauràs	l'altre,	sinó	que	tu	de	ton	grat	te	dispongues	a	ço	que	
t'he	dit.	E	de	 les	vanitats	d'aquest	món	usa	axí	 com	de	 la	barca	qui	està	per	passage	d'algun	 riu:	que	
passa	hom,	despuys,	pagat	 lo	barquer,	 té	cascú	son	camí	e	no	 torna	a	 la	barca	sinó	per	necessitat	de	
passar,	venint	lo	cas,	e	tantost	lexar	l'a.	Usa,	donchs,	d'aquest	món	a	ús	necessari,	e	les	superfluïtats	rau	
de	ton	pensament,	e	no	desigs	les	grans	coses,	les	quals	encara	que	les	haguesses,	perdent-les	despuys,	
entristexen	lo	cor.]	(f.155)	
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defesa	 de	 tua	 alma,	 pois	 ele	 é	 um	 cavaleiro	 forte	 e	 rude,	 e	 te	 guerreia	 o	
tempo	todo.	Por	isso,	se	não	nos	protegemos	com	as	armas	de	Cristo,	como	
vencedor,	na	nossa	morte,	levará	os	despojos”.876	
	

Comentário:	 Como	 conclusão	 desta	 primeira	 parte	 do	 seu	 discurso,	 o	 Javali	

apresenta,	 sempre	em	 tom	exortatório,	mais	 uma	antítese:	 à	humilhação	nesta	 vida	

corresponde	 a	 exaltação	 gloriosa	 no	 Céu.	 E,	 fazendo	 uso	 de	 um	 argumento	 ad	

hominem	muito	apropriado	para	mover	um	homem	de	armas	como	Curial,	incentiva-o	

a	 travar	 um	 combate	 espiritual	 contra	 o	 demônio	 com	 o	 mesmo	 denodo	 com	 que	

antes	travara	batalhas	pelas	vaidades	mundanas.	É	assaz	curiosa	a	referência	ao	diabo	

como	sendo	“um	cavaleiro	forte	e	rude”.	Vê-se	que	aqui	a	palavra	cavaleiro	é	tomada	

como	sinônimo	de	lutador,	e	não	em	sentido	estrito	de	membro	da	ordem	da	Cavalaria	

medieval,	ou	de	guerreiro	que	combate	a	cavalo.		

	

Após	ouvir	 atentamente	as	palavras	ditas	 acima,	Curial	 levantou	a	 cabeça,	
olhou	o	rosto	do	freire,	e	disse:	“–	Padre	meu,	vós	dizeis	que	eu	vos	resgatei	
da	fossa;	rogo-vos	que	me	digais	quem	sois”.	“–	Eu	sou”	–	disse	o	freire	–	“o	
Javali,	 aquele	 que	 tu	 combateste	 em	 Paris”.	 “–	 Oh,	 Santa	 Maria!”	 –	
exclamou	Curial	 –	 “Como	eu	pude	 rebaixá-lo	 tanto	para	obrigá-lo	a	passar	
para	essa	vida?”.877		
	

Comentário:	 Identifica-se,	 afinal,	 o	 Javali,	 para	 grande	 espanto	de	Curial,	 que	

até	então	não	o	havia	reconhecido.	É	provável	que,	em	poucos	meses	de	austera	vida	

religiosa,	 grandes	mudanças	 tivessem	ocorrido	 em	 sua	 face.	 É	 possível	 também	que	

antes	 usasse	 longas	 barbas	 e,	 depois	 de	 professado	 entre	 os	 Frades	 Menores,	

mantivesse	o	rosto	escanhoado.	De	qualquer	forma,	a	surpresa	de	Curial	foi	imensa,	e	

não	pode	deixar	de	manifestá-la	de	modo	francamente	descortês	–	e	até	agressivo	–	

em	 relação	ao	 Javali,	 quando	 se	perguntou,	em	 tom	exclamativo	 como	 tinha	podido	

“rebaixá-lo	tanto	para	obrigá-lo	a	passar	para	essa	vida?”.	Demonstrou	com	isso	que	

que	 não	 ficara	 muito	 convencido	 com	 o	 sermão	 que	 acabara	 de	 ouvir,	 porquanto	

considerava	 aquela	 vida	 de	 religioso	 como	 um	 rebaixamento	 em	 relação	 à	 vida	

																																																													
876	 [Humilia't,	 donchs,	 e	 exalçar-t'a	 Déus,	 qui	 és	 en	 los	 cels.	 E	 tu,	 qui	 has	 batallat	 per	 les	 vanitats	
mundanes,	batalla	ara	contra	 lo	diable	en	defensió	de	 la	 tua	ànima;	e	és	 forts	cavaller	e	aspre,	e	 tots	
temps	te	guerrege;	e	si	d'ell	ab	 les	armes	de	Christ	no	 ·ns	guardam,	com	a	vencedor,	en	nostra	mort,	
se'n	porta	la	desferra.]	(f.155)	
877	[Oydes	Curial	ab	gran	atenció	les	damunt	dites	paraules,	alçà	lo	cap	e	mirà	lo	frare	en	la	cara,	e	dix:	
—Pare	meu,	vós	diets	que	yo	us	traguí	de	la	fossa;	prech-vos	que	·m	digats	qui	sots.	—Yo	són	—dix	lo	
frare—	lo	Sanglier,	que	tu	combatist	en	París.	—O,	santa	Maria!	—dix	Curial—	¿E	com	se	pot	fer	que	us	
siats	tant	abaxat	e	doblegat	a	passar	aquesta	vida?]	(f.155)	
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mundana	que	antes	o	seu	interlocutor	levara.	O	Javali	compreendeu	a	reação	de	Curial	

e	prosseguiu	então	com	a	segunda	parte	de	sua	fala:		

	
“–	Jesus	Cristo	Nosso	Senhor	a	quem,	por	ser	de	linhagem	real,	lhe	pertencia	
o	reino,	e	por	ser	Deus	era	senhor	de	todo	o	mundo,	foi	quem	me	mostrou,	
pois	 quis	 ser	 pobre	 por	 nós;	 e	 depois	 me	mostrou	 São	 Francisco,	 o	 qual,	
seguindo	a	pobreza	e	a	humildade	de	 Jesus,	mereceu	ser	marcado	com	as	
chagas	do	Salvador.878	
	

Comentário:	 O	 Javali	 começa	 a	 rebater	 a	 verdadeira	 agressão	 que,	 com	 sua	

espontânea	exclamação,	Curial	 impensadamente	 lhe	 fizera.	Esclarece	desde	 logo	que	

não	foi	Curial	quem	o	colocou	naquele	local	e	naquele	estado;	a	Causa	determinante	

da	opção	de	vida	que	fizera	foi	o	próprio	Jesus	Cristo	que,	com	seu	exemplo,	o	levara	a	

amar	 a	 pobreza	 e	 a	 humildade,	 e	 lhe	 inspirara	 o	 desejo	 de	 seguir	 os	 passos	 de	 São	

Francisco	 de	 Assis.	 Curial	 fora	 tão-somente	 a	 causa	 instrumental	 da	 interferência	

divina	na	sua	existência.	A	alusão	às	chagas	do	Salvador,	com	as	quais	o	fundador	dos	

franciscanos	mereceu	ser	marcado	refere-se	ao	fenômeno	místico	da	estigmatização,	

ocorrido	no	final	da	vida	de	São	Francisco.879		

	
  

E	sabe,	Curial,	que	não	há	freire	neste	mosteiro	que	queira	mudar	sua	vida	
pela	do	 rei	da	França,	e	o	que	cada	um	dos	que	vivem	aqui	menospreza	é	
mais	 do	 que	 o	 que	 todos	 os	 reis	 do	 mundo	 podem	 ter.	 Aqui	 se	 vê	
contemplativamente	o	reino	de	Deus,	a	glória	dos	anjos	e	a	divina	e	eterna	
corte.	No	mundo,	que	pode	o	homem	contemplar	senão	vaidades,	loucuras,	
coisas	de	pouca	duração	que	só	com	grande	esforço	podem	ser	obtidas	e	só	

																																																													
878	 [—Jesuchrist	 nostre	 senyor,	 qui	 per	 ésser	 de	 linatge	 reyal	 li	 pertanyia	 regne,	 e	 per	 ésser	 Déu	 era	
senyor	 de	 tot	 lo	 món,	 m'o	 mostrà,	 qui	 volgué	 ésser	 pobre	 per	 nós;	 e	 despuys	 m'o	 ha	 mostrat	 sant	
Francesch,	 lo	 qual,	 seguint	 la	 pobresa	 e	 humilitat	 de	 Jesús,	 meresqué	 ésser	 signat	 de	 les	 nafres	 del	
Salvador.]	(f.155)	
879 No	 dia	 17	 de	 setembro	 de	 1222,	 Francisco	 estava	 no	Monte	 Alverne	 quando	 viu	 em	 êxtase	 um	
Serafim,	 que	 lhe	 apresentou	 a	 imagem	de	 Jesus	 na	 cruz	 e	 lhe	 imprimiu	 as	 chagas	 do	Crucificado.	 Foi	
Francisco	 o	 primeiro	 estigmatizado	 da	 história,	mas	 depois	 dele	 registraram-se	 algumas	 centenas	 de	
casos	 similares	 ou	 análogos,	 inclusive	 com	 62	 santos	 canonizados	 pela	 Igreja	 Católica.	 O	 fenômeno	
místico	da	estigmatização,	estudado	pela	Teologia	Mística	e	mais	recentemente	pela	Medicina,	consiste	
numa	espécie	de	impressão,	no	corpo	do	estigmatizado,	dos	sinais	da	Paixão	sofrida	por	Jesus	Cristo,	ou	
seja,	as	suas	cinco	chagas	(nas	mãos,	nos	pés	e	no	lado	do	peito)	e	as	marcas	da	coroa	de	espinhos	na	
cabeça.	Os	estigmas	brotam	espontaneamente,	sem	qualquer	ferimento	exterior,	não	supuram	nem	se	
cicatrizam,	 e	 deixam	 correr	 abundante	 sangue	 arterial	 não	 viciado,	 especialmente	 nos	 dias	 e	 nos	
horários	 que	 se	 relacionam	 com	 o	 relato	 da	 Paixão	 de	 Jesus	 Cristo.	 Ver,	 a	 respeito,	 TANQUEREY,	
Adolphe.	Compêndio	de	Teologia	Ascética	e	Mística,	p.	852-853.	Em	memória	da	estigmatização	de	seu	
fundador,	a	Ordem	dos	Frades	Menores	adotou,	como	emblema	e	sinal	heráldico	próprio,	dois	braços	
entrecruzados,	o	de	 Jesus	Cristo	e	o	de	São	Francisco,	o	primeiro	despido	 como	na	 cruz	e	o	 segundo	
revestido	do	hábito	religioso,	o	primeiro	sobreposto	ao	segundo	e	ambos	com	as	mãos	chagadas,	tendo	
ao	fundo	uma	cruz	(SEIXAS,	Miguel	Metelo	de.	“Heráldica	Franciscana”.	Revista	Lusófona	de	Genealogia	
e	Heráldica.	3	(2008)	177-198.	Disponível	em:		
https://www.academia.edu/7840267/Her%C3%A1ldica_franciscana.	–	acesso	a	14/mai/2018). 
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com	muito	trabalho	podem	ser	possuídas,	ainda	que	sejam	vis,	desprezíveis	
e	efêmeras?	Não	é	um	mau	mercador	aquele	que	na	feira	troca	frango	por	
ouro,	e	trocar	a	terra	pelo	Céu	não	me	parece	que	seja	uma	grosseria.880		
	

Comentário:	 Depois	 de	 deixar	 claro	 que	 não	 era	 por	 obra	 de	 Curial	 que	 ali	

estava,	 rebate	 a	má	 opinião	 que	 Curial	 fazia	 da	 vida	 religiosa.	 Sustenta	 que	 não	 se	

rebaixou	ao	adotá-la,	mas,	pelo	contrário,	fez	um	ótimo	negócio,	porque	trocou	coisas	

“vis,	 desprezíveis	 e	 efêmeras”	 pela	 imperecível	 glória	 eterna.	 Seu	 estado	 atual	 é	

superior	 ao	 do	 próprio	 rei	 da	 França	 e	 nenhum	 dos	 religiosos	 de	 seu	 convento	

aceitariam	trocar	de	posição,	ainda	que	lhes	oferecessem	tudo	quanto	“todos	os	reis	

do	mundo	podem	ter”.	

	
Deixa,	 portanto,	 Curial,	 esses	 pensamentos	 loucos,	 e	 expulsa-os	 de	 teu	
coração;	 acolhe	 as	 palavras	 de	Deus,	 que	 só	 entram	onde	 encontram	boa	
acolhida.	 Recordas	 como	 andavas	 carregado	 de	 pedras,	 de	 pérolas	 e	 de	
ouro?	Onde	 está	 agora	 aquela	 vaidade?	Digo-te	 que	 se	 a	 glória	 estava	 no	
olhar,	 todos	 os	 que	 estavam	 ao	 teu	 redor	 olhavam	 melhor	 que	 ti,	 e	 a	 ti	
somente	restava	o	trabalho	de	levá-las	no	pescoço	e	a	ansiosa	preocupação	
de	guardá-las.	Não	sabes	que	primeiramente	elas	pertenceram	a	outro	e	já	o	
são	ou	o	serão	daqui	em	diante?	Para	quem	as	guardavas?	Eu	creio	que	tu	
não	o	sabes.	Pensa,	pensa	bem	no	que	eu	te	digo,	pois	eu	te	asseguro	que,	
se	tu	desejas	estar	disposto	a	pensar	em	Deus	e	em	Suas	obras,	o	que	agora	
desejas	odiarás,	e	menosprezarás	essa	miséria	que	pensas	ser	algum	bem,	e	
por	 tê-lo	 feito	 tão	 tarde	olharás	 para	 ti	 com	muito	desapreço.	 Contudo,	 o	
piedoso	Salvador	tem	os	braços	tão	longos	que,	em	qualquer	lugar	e	tempo	
que	 o	 pecador	 se	 arrependa,	 o	 abraça,	 Se	 aproxima	 e	 o	 faz	 cidadão	 na	
eterna	glória	do	reino	do	Paraíso.881	
	

Comentário:	O	 discurso	 do	 religioso	 adota	 um	 tom	mais	 veemente	 e	 passa	 a	

alternar	períodos	de	crítica	severa	à	vida	mundana	de	Curial,	com	convites	a	que	ele	se	

																																																													
880	[E	sàpies,	Curial,	que	no	ha	frare	en	aquest	monastir	que	baratàs	la	sua	vida	per	la	del	rey	de	França,	
e	més	és	ço	que	per	cascun	dels	que	ací	viuen	se	menysprea	que	ço	que	tots	 los	reys	del	món	poden	
haver.	Ací	·s	veu	contemplativament	lo	regne	de	Déu,	e	la	glòria	dels	àngels,	e	la	divinal	e	eternal	cort.	E	
en	lo	món	¿què	pot	hom	mirar	sinó	vanitats	e	follies	e	coses	de	poca	durada	e	que	sens	gran	treball	no	·s	
poden	haver	e	sens	major	 treball	no	 ·s	poden	posseyr,	encara	que	sien	vils,	menyspreables	e	de	poca	
durada?	No	és	mal	mercader	aquell	qui	en	la	fira	barata	fanch	a	or,	e	baratar	la	terra	per	lo	cel	no	·m	par	
sie	grosseria.]	(f.155v)	
881	 [Lexa,	donchs,	Curial,	aquests	pensaments	folls,	e	gita'ls	de	ton	cor;	 fes	 loch	a	 les	paraules	de	Déu,	
que	no	entren	sinó	allà	on	troben	disposició.	¿Recordes-te	com	anaves	carregat	de	pedres	e	de	perles	e	
de	or?	¿On	és	ara	aquella	vanitat?	Dich-te	que	si	la	glòria	era	en	lo	mirar,	tots	los	qui	t'estaven	entorn	les	
miraven	mills	 que	 tu,	 e	 a	 tu	 solament	 te	 sobrava	 lo	 treball	 de	 portar-les	 al	 coll	 e	 la	 cura	 ansiosa	 de	
guardar-les.	 ¿E	 no	 sabs	 que	 primerament	 foren	 d'altri,	 e	 són,	 o	 seran	 d'ací	 avant?	 ¿Per	 a	 qui	 les	
guardaves?	Yo	crec	que	no	[ho]	sabs.	Pensa,	pensa	bé	en	ço	que	·t	dich,	car	yo	t'assegur	que,	si	tu	·t	vols	
dispondre	a	pensar	en	Déu	e	en	 les	sues	obres,	ço	que	ara	desiges	avorriràs,	e	menysprearàs	aquesta	
misèria	que	cuydes	que	sia	algun	bé;	e	de	haver-ho	fet	tan	tard	te	tindràs	molt	per	malmirent.	Emperò,	
lo	 piadós	 Salvador	 ha	 los	 braços	 tan	 lonchs,	 que,	 en	 qualsevol	 loch	 e	 temps	 lo	 pecador	 se	 penit,	 lo	
abraça,	e	·l	se	acosta,	e	·l	fa	ciutadà	en	la	eternal	glòria	del	regne	de	parays.]	(f.155v)	
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entregue	nos	braços	da	misericórdia	de	Deus	que	o	chama	e	está	disposto	a	acolhê-lo	

com	bondade.	

	
Rogo-te	 que	 me	 digas:	 o	 que	 é	 que	 te	 restou	 da	 miríade	 de	 preciosos	
manjares	 que	 comeste,	 das	 danças,	 das	 justas	 e	 dos	 torneios	 que	 fizeste?	
Onde	estão	as	festas	nas	quais	te	encontraste?	Mostra-as,	irmão	meu.	Onde	
está	 o	 dia	 de	 ontem?	 Mostra-o.	 Onde	 está	 a	 glória	 dos	 preciosos	
ornamentos?	 Não	 sabes	 que	 todas	 as	 coisas	 têm	 fim?	 Contudo,	 sei	 que	
poderias	 aproveitar	 só	 uma	 coisa,	 caso	 te	 arrependas	 e	 venhas	 para	 o	
estado	 da	 graça:	 qualquer	 bem	 que	 tenhas	 feito	 por	 Jesus	 Cristo,	 isto	 é,	
alguma	obra	de	caridade,	piedade	ou	misericórdia	aos	Seus	pobres,	mesmo	
que	 penses	 que	 será	 pouca	 coisa.	 Pois,	 caso	 te	 percas,	 o	 que	 Deus	 não	
queira,	 isso	 te	 servirá	 para	 teres	 uma	 pena	 menor,	 e,	 caso	 te	 salves,	 te	
servirá	para	ter	maior	glória,	mesmo	que	não	tenhas	feito	no	tempo	devido	
nem	com	bens	merecidamente	obtidos.882		
	

Comentário:	 Curial	 insiste	 na	 vanidade	 de	 todos	 os	 bens	 deste	 mundo,	

passageiros	e	 ilusórios,	e	 ressalta	que	 somente	o	bem	praticado	nesta	vida	pode	 ter	

valor	real	para	a	vida	eterna.	Aos	bem-aventurados,	lhes	aumenta	a	glória	celestial;	e	

até	mesmo	aos	réprobos	é	de	proveito,	 já	que	 lhes	atenua	de	algum	modo	as	penas	

que	sofrerão	pela	eternidade.		

	
Oh,	prisioneiro!	Não	 te	arrependes	das	batalhas	que	 fizeste	pela	 vanglória	
do	 mundo?	 Mataste	 homens;	 enviaste	 almas	 aos	 Infernos.	 Diz-me:	 onde	
está	o	fumo	daquela	vanglória?	Onde	estão	aquelas	coisas	caducas?	Já	não	
se	fala	delas,	nem	se	faz	menção	a	ti.	Tu	não	saberias	me	mostrar	com	o	que	
ficou	 para	 ti,	 mas	 eu	 te	 mostrarei	 e	 te	 reconduzirei	 à	 tua	 memória:	 a	
obstinação	 e	 a	 perseverança	 danada,	 um	 pecado	 selvagem,	 fétido	 e	
abominável	 a	 Deus,	 porque	 no	 íntimo	 do	 coração	 ainda	 te	 alegras	 e	
consideras	 uma	 grande	 glória	 teres	 cometido	 aqueles	 pecados,	 e	 não	 te	
arrependes,	 mas,	 pelo	 contrário,	 ensoberbecido	 te	 glorificas	 com	 eles	 e,	
pensando	 que	 só	 por	 essa	 causa	 mereces	 honra	 e	 favor,	 vais	 direto	 aos	
Infernos	e	caminhas	mil	léguas	a	cada	dia.	Para	que	possas	chegar	a	tempo	
[nos	infernos]	não	necessitas	te	apressar,	pois	mesmo	que	outros	cheguem	
primeiro	para	conseguir	um	lugar,	não	faltará	o	teu,	pois	teu	lugar	ninguém	
o	tomará,	pelo	contrário,	terás	uma	pousada	grande	e	ampla;	estejas	certo	
de	 que	 não	 te	 faltará	 àquele	 a	 quem	 servistes,	 pelo	 contrário,	 ele	 já	 te	
recompensou	por	tudo	quanto	fizeste	por	ele.	Vê,	porventura	pensas	que	o	
diabo,	que	 te	aconselha	a	mal	obrar,	 faz	 injúria	à	alma	no	 Inferno	quando	
lhe	 proporciona	 uma	 pena	 e	 diz	 que	 aquela	 alma	 o	 serviu	 aqui	 neste	
mundo?	Portanto,	como	ele	pode	dar-lhe	pena	por	servi-lo?	Abre	os	olhos,	
caro	irmão,	e	aviva	os	sentidos,	pois	o	diabo	não	te	dá	pena	pelo	serviço	que	

																																																													
882	 [E	prech-te	que	 ·m	digues:	¿què	és	ço	que	t'ha	sobrat	de	 la	multitut	de	viandes	precioses	que	has	
menjades,	de	les	dances,	de	les	juntes	e	dels	torneigs	que	has	fets?	¿On	són	les	festes	en	les	quals	te	est	
trobat?	 Mostra-les-me,	 frare	 meu.	 ¿On	 és	 lo	 dia	 de	 ir?	 Mostra'l-me.	 ¿On	 és	 la	 glòria	 dels	 preciosos	
ornaments?	¿No	sabs	totes	les	coses	haver	fi?	Una	sola	cosa	sé	que	·t	poria	profitar,	si	·t	penits,	emperò,	
e	véns	a	estat	de	gràcia,	ço	és:	algun	poch	de	bé	si	has	fet	per	Jesuchrist,	és	a	saber,	alguna	obreta	de	
caritat,	pietat	o	misericòrdia	als	pobres	seus,	encara	que	·m	pens	que	serà	poca	cosa;	emperò	si	·t	perts,	
ço	que	Déus	no	vulla,	valdrà	't	a	haver	menor	pena,	e	si	·t	salves	te	profitarà	a	haver	major	glòria,	si	tot	
per	ventura	no	serà	feta	en	temps	degut	ne	de	béns	justament	guanyats.]	(f.155v-156)	
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lhe	 fizeste,	 pelo	 contrário,	 já	 te	 recompensou	 com	 a	 glória	 e	 a	 honra	
mundana	dessa	maneira:	foste	vangloriado	por	cometer	os	pecados	citados,	
e	por	isso	conseguiste,	tratando	com	o	diabo,	o	favor	e	a	honra	mundana,	se	
esse	nome	merecem	ter,	e	assim	tu	já	tiveste	a	recompensa	do	diabo	neste	
mundo	e	se	te	causa	sofrimento	no	outro,	não	o	faz	porque	o	serviste,	mas	
como	executor	da	justiça	pelas	ofensas	feitas	a	Deus	e	o	dano	causado	a	teu	
próximo.	É	assim	que	me	parece	que	deves	entender.883	
	

Comentário:	 O	 Javali,	 cuja	 condição	 Curial	 iniciara	 por	 desprezar,	 depois	 de	

sustentar	 que	 sua	 posição	 atual	 era	 muito	 superior	 à	 que	 tinha	 enquanto	 vivia	 no	

mundo,	 assume	 uma	 posição	 de	 nítida	 superioridade	 no	 plano	 moral,	 o	 que	 lhe	

confere	 o	 direito	 (e	 também,	 na	 sua	 perspectiva	 individual,	 o	 dever)	 de	 se	 dirigir	 a	

Curial	em	tom	judicativo	e	increpatório,	utilizando	expressões	enérgicas	e	até	mesmo	

agressivas.	 O	 tom	 do	 discurso	 sobe	 cada	 vez	 mais,	 se	 bem	 que	 o	 Javali	 sempre	

entremeie,	na	sua	fala,	alusões	à	misericórdia	de	Deus	e	convites	a	que	Curial	mude	de	

vida	e	se	converta	sinceramente.		

	
Já	te	disse:	todas	as	coisas	passam,	são	fumaça.	Diz-me:	onde	estão	aqueles	
grandes	reis	que	senhoreavam	o	mundo?	Onde	está	Electra,	aquela	da	qual	
descendem	 todos	os	 reis	de	Troia?	Onde	está	Príamo?	Onde	estão	Heitor,	
Páris,	Troilo,	Deífobo,	Heleno	e	os	outros	trinta	filhos	de	Príamo?	Onde	está	
a	 glória	 de	 suas	 noras?	Onde	 está	 o	 ducado	e	 o	 império	 de	Agamêmnon?	
Onde	estão	todos	os	reis	da	Grécia?	O	que	resta	da	vitória	sobre	os	troianos	
e	 da	 cautelosa	 e	 falsa	 astúcia	 e	 traição	do	 cavalo	 e	 da	 destruição	daquela	
grande	 cidade?	 Desejas	 que	 eu	 te	 diga?	 Todos	 estão	 no	 Inferno	 e	 sob	 o	
poder	do	diabo,	e	 sua	 recompensa	 foi	 a	morte	da	maioria	e	dos	melhores	
naquele	 cerco,	 e	 os	 que	 permaneceram,	 uns	 encontraram	 suas	 mulheres	
com	filhos	de	outros	homens,	e	depois	uns	morreram	pelas	mãos	ou	pelas	
artimanhas	de	suas	próprias	mulheres,	e	outros	pelas	mãos	de	seus	filhos	ou	
enteados,	 de	 modo	 que	 todos	 tiveram	 um	 mau	 fim	 e	 são	 mártires	 nos	
Infernos.	Onde	está	a	festa	que	o	mundo	faz	hoje	por	eles?	Repicam	os	sinos	

																																																													
883[O,	catiu!	¿E	no	·t	penits	de	les	batalles	que	has	fetes	per	la	vanaglòria	del	món?	Has	morts	hòmens;	
has	 trameses	 ànimes	als	 inferns.	Digues:	 ¿on	és	 lo	 fum	d'aquella	 vanaglòria?	 ¿On	 són	aquestes	 coses	
caduques?	Ja	no	se'n	parla,	ni	·s	fa	menció	de	tu.	Tu	no	·m	sabries	mostrar	ço	que	t'ha	romàs	d'açò;	mas	
yo	 t'o	mostraré	e	 t'o	 reduiré	a	memòria,	 ço	és:	un	salvatge	pecat,	pudent	e	abhominable	a	Déu,	és	a	
saber,	obstinació	e	perseverança	dampnada,	 car	dins	 ton	 cor	encara	 te	alegres	e	 ·t	 tens	a	 glòria	 gran	
haver	comesos	aquells	pecats,	e	no	te'n	penits,	ans,	ensuperbint,	te	gloriges	en	ells,	e,	pensant	que	per	
aquesta	 sola	 causa	mereix	 honor	 e	 favor,	 te'n	 vas	 dret	 als	 inferns	 e	 camines	 cascun	 jorn	mil	 legües.	
Perquè	 pusques	 atényer	 ab	 temps,	 no	 ·t	 cal	 cuytar,	 que	 encara	 que	 altres	 vagen	 primers	 per	 pendre	
loch,	no	fallirà	loch	a	tu,	e	lo	teu	loch	no	·l	pendrà	degú,	ans	hauràs	gran	e	ampla	posada;	e	sies	cert	que	
no	·t	fallirà	aquell	a	qui	has	servit,	ans	t'a	ja	donat	guardó	de	tot	ço	e	quant	per	ell	has	fet.	E	vet:	¿per	
ventura,	tu	penses	que	lo	diable,	qui	·t	consella	mal	obrar,	fa	injúria	a	la	ànima,	en	infern,	si	li	dóna	pena,	
dient	que	aquella	ànima	 l'a	 servit	 ací	 en	aquest	món?	Donchs,	 ¿com	se	pot	 fer	que	per	 servir-lo	ell	 li	
done	pena?	Obre	 los	ulls,	car	 frare,	e	aviva	 los	sentiments,	car	 lo	diable	no	 ·t	dóna	pena	per	 rahó	del	
servey	que	li	has	fet,	ans	t'a	 ja	donat	guardó,	glòria	e	honor	mundanal,	en	esta	manera:	car	tu	te	eres	
gloriejat	en	cometre	los	pecats	sobredits,	e	per	açò	has	aconseguida,	tractant	lo	diable,	mundanal	favor	
e	honor,	si	aqueix	nom	mereix	haver;	e	axí,	lo	guardó	del	diable	ja	l'as	haüt	en	aquest	món,	e,	si	·t	dóna	
pena	en	l'altre,	no	ho	fa	per	rahó	que	l'as	servit,	mas	com	execudor	de	la	justícia,	per	les	ofenses	fetes	a	
Déu	e	dans	donats	a	ton	proysme;	e	axí	·m	par	que	ho	deus	entendre.]	(f.156-156v)		
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nas	igrejas?	Celebram	universalmente	as	gentes	em	suas	festas?	Seus	filhos	
reinaram	após	as	suas	mortes?884		
	

Comentário:	Novamente,	 retornam	as	 reminiscências	 da	Antiguidade	 clássica,	

referenciais	 que	 eram	para	 os	 homens	 cultos	 do	 século	 em	que	 foi	 escrita	 a	 novela	

Curial	 e	 Guelfa.	 Príamo,	 o	 rei	 de	 Troia,	 sua	mitológica	 ancestral	 Electra,	 seus	 trinta	

filhos,	seu	adversário	Agamemnon,	todos	esses	personagens	homéricos	são	lembrados	

pelo	 ardoroso	 pregador,	 no	 seu	 empenho	 de	modificar	 o	 sentido	 último	 da	 vida	 de	

Curial.	Onde	estão	 todos	eles?	No	 Inferno,	pagãos	e	pecadores	que	eram.	Nada	 lhes	

restou	 da	 glória	 passada,	 de	 nada	 lhes	 valeu	 a	 glorificação	 de	 terem	 seus	 feitos	

cantados	pelo	genial	Homero.	É	curioso	que	use	a	expressão	de	“mártires”	para	eles,	

assimilando-os	contrario	sensu	aos	mártires	cristãos.	Também	sofreram	e	padeceram	a	

morte,	mas	por	um	 falso	 ideal.	 São	 também	mártires,	mas	mártires	do	mal.	Por	 isso	

estão	 no	 Inferno	 e	 não	 no	 Paraíso.	 	 Os	mártires	 cristãos	 são	 glorificados	 no	mundo	

inteiro,	por	eles	repicam	os	sinos	e	celebram-se	festas;	dos	mártires	do	diabo,	ninguém	

mais	 recorda;	 toda	a	glória	que	 receberam	 foi	 vã	e	passageira	e	na	eternidade	nada	

mais	lhes	serve.		

	
Vê,	vê,	Curial,	que	tu	desejes	ser	curial	no	Céu;	segue	as	pegadas	do	pobre	
pescador,	 pois	 a	 ele,	 não	 a	 Assurbanipal	 nem	 a	 Artaxerxes,	 Jesus	 Cristo	
confiou	as	chaves	do	Paraíso.	Olha	os	santos	apóstolos,	os	santos	mártires	e	
confessores,	 cuja	 festa	 é	 celebrada	 no	 Céu	 e	 na	 terra:	 essa	 é	 a	 obra	 que	
perdura.	Descalça-te	e	segue	o	filho	de	Pedro	Bernardone,	o	qual,	ao	fazer-
se	menor		que	os	outros,	fez-se	maior	nos	Céus	e	grande	na	terra.885		
	

																																																													
884	 [Ja	 t'e	 dit:	 totes	 les	 coses	 passen,	 e	 no	 són	 sinó	 fum.	 Digues-me:	 ¿on	 són	 aquells	 grans	 reys	 qui	
senyorejaven	lo	món?	¿On	és	Eletra,	de	la	qual	vengueren	tots	los	reys	de	Troya?	¿On	és	Príam?	¿On	són	
Hèctor,	Paris,	Tròyol,	Deyfebus,	Èlenus	e	trenta	fills	seus	altres?	¿On	és	la	glòria	de	les	sues	nores?	¿On	
és	 lo	ducat	e	 imperi	de	Agamènon?	¿On	són	tots	 los	reys	de	Grècia?	¿Què	 ·ls	sobra	de	 la	victòria	que	
hagueren	dels	troyans,	e	de	la	cautelosa	e	falsa	astúcia	e	trayció	del	cavall,	e	de	la	destrucció	d'aquella	
ciutat	gran?	¿Vols	que	t'o	diga?	Tots	són	en	 infern	e	sots	 la	potestat	del	diable,	e	 lo	seu	guardó	fonch	
que	los	més	e	millors	moriren	en	aquella	obsidió,	e	los	que	romangueren	trobaren	lurs	mullers	ab	fills	de	
altres	hòmens,	e	despuys	los	uns	morien	per	mans	o	tractes	de	lurs	mullers,	los	altres	per	mans	de	lurs	
fills	o	fillastres,	en	manera	que	tots	arreu	feren	mala	fi	e	són	màrtirs	en	los	inferns.	¿On	és	la	festa	que	lo	
món	 fa	 vuy	 d'ells?	 ¿Repiquen	 en	 les	 esgleyes?	 ¿Celebren	 les	 gents	 universalment	 les	 lurs	 festes?	
¿Regnaren	lurs	fills	aprés	de	la	sua	mort?]	(f.156v)	
885	[Ve,	ve,	Curial,	vulles	ésser	curial	en	lo	cel;	segueix	 les	pejades	del	pobre	pescador,	car	Jesuchrist	a	
aquell	e	no	a	Sardanàpolus,	ne	a	Artaxerses,	ha	comanades	les	claus	de	parays.	Mira	los	sants	apòstols,	
los	 sants	màrtirs	 e	 confessors,	 dels	 quals	 se	 celebra	 festa	 en	 lo	 cel	 e	 en	 la	 terra;	 aquesta	 és	 obra	 de	
durada.	Descalça't	e	segueix	lo	fill	d'En	Pere	Bernadó,	lo	qual,	per	fer-se	menor	/f.157/	dels	altres,	és	fet	
gran	en	los	cels	e	gran	en	la	terra]	(f.156v-157)	
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Comentário:	ao	assírio	Assurbanipal	(c.	690-627	a.C.)		e	ao	persa	Artaxerxes886,	

que	 reinaram	 outrora	 na	 Mesopotâmia	 e	 cuja	 glória	 mundana	 se	 esvaiu	

completamente,	 o	 Javali	 contrapõe	 São	 Pedro,	 o	 “pobre	 pescador”	 ao	 qual	 foram	

confiadas	 pelo	 Senhor	 as	 chaves	 do	 Paraíso.887	 Contrapõe	 também	os	mártires	 e	 os	

confessores	 da	 fé,	 glorificados	 verdadeiramente	 tanto	 no	 plano	 celestial	 quanto	 na	

terra,	 pelas	 celebrações	 litúrgicas	 que	 em	 sua	 honra	 se	 fazem	 no	mundo	 inteiro.	 E	

contrapõe,	por	fim,	“o	filho	de	Pedro	Bernardone”,	ou	seja,	seu	fundador	Francisco	de	

Assis,	 que	 conquistou	 glória	 maior	 entre	 os	 santos,	 justamente	 porque	 mais	 se	

humilhou	e,	assim,	mais	se	identificou	com	o	modelo	de	perfeição	que	é	Jesus	Cristo.	

	
Portanto,	todos	os	feitos	são	nada,	a	não	ser	servir	a	Deus	e	ter	misericórdia	
de	Seus	pobres;	abraça	a	virtude	da	caridade,	que	é	muito	agradável	a	Deus.	
E	se	outras	virtudes	não	podes	conseguir,	pelo	menos	consigas	no	momento	
as	 cardeais,	 isto	 é,	 a	 prudência,	 a	 justiça,	 a	 temperança	 e	 a	 fortaleza,	 das	
quais,	 como	 raios	 radiantes,	 conforme	 Macróbio,	 emanam	 a	 razão,	 o	
entendimento,	a	circunspecção,	a	providência,	a	docilidade,	a	precaução,	a	
amizade,	 a	 inocência,	 a	 concórdia,	 a	 piedade,	 a	 religião,	 a	 afeição,	 a	
humanidade,	 a	 modéstia,	 a	 vergonha,	 a	 abstinência,	 a	 castidade,	 a	
honestidade,	 a	 moderação,	 a	 parcimônia,	 a	 sobriedade,	 a	 pudicícia	 e	 a	
firmeza”.888	
	

Comentário:	 A	 frase	 “abraça	 a	 virtude	 da	 caridade,	 que	 é	muito	 agradável	 a	

Deus”	 resume,	 na	 sua	 essência,	 o	 programa	 de	 vida	 que	 o	 Javali	 propõe	 a	 Curial.	 A	

caridade	–	ou	seja,	o	amor	a	Deus	acima	de	todas	as	coisas	e	o	amor	ao	próximo	por	

amor	de	Deus	–	é	a	principal	das	virtudes	cristãs.	Constitui,	com	a	fé	e	a	esperança,	a	

tríade	 das	 virtudes	 chamadas	 teologais,	 que	 se	 referem	 a	 Deus	 e	 só	 chegaram	 ao	

conhecimento	do	homem	por	meio	da	Revelação	divina.	Mas,	 aconselha	o	 Javali,	 se	

tais	 virtudes	 forem	de	momento	 excessivamente	 difíceis	 de	 alcançar	 por	 Curial,	 que	

este	ao	menos	pratique	as	quatro	virtudes	cardeais	(prudência,	justiça,	temperança	e	

																																																													
886	Três	reis	de	nome	Artaxerxes,	integrantes	da	dinastia	Aquemênida,	reinaram	no	Império	Persa,	entre	
c.	550	e	330	a.C.	O	 Javali	provavelmente	aludiu	a	Artaxerxes	II	 (404-358	a.C.),	que	 foi	o	monarca	com	
mais	longo	e	estável	reinado	de	sua	dinastia,	cujos	domínios	chegaram	a	alcançar	cerca	de	8	milhões	de	
quilômetros	quadrados	(quase	a	superfície	atual	do	Brasil),	que	se	estendiam	em	três	continentes	(Ásia,	
Europa	e	África).	
887	Cfr.	Mt	16,17-19.	
888	[	Axí	que	tots	los	fets	són	nichil,	sinó	servir	Déu	e	haver	misericòrdia	dels	pobres	seus–,	e	abraça	la	
virtut	 de	 caritat,	 la	 qual	 és	 molt	 agradable	 a	 Déu.	 E	 si	 altres	 virtuts	 aconseguir	 no	 pots,	 almenys	
aconsegueix	a	present	las	cardinals,	ço	és,	prudència,	justícia,	temperància	e	fortalesa,	de	les	quals,	axí	
com	raigs	 radiants,	 segons	Macrobi,	emanen	rahó,	enteniment,	circumspecció,	providència,	doctilidat,	
caució,	 amicícia,	 ignocència,	 concòrdia,	 piatat,	 religió,	 affecció,	 humanitat,	 modèstia,	 vergonya,	
abstinència,	castedat,	honestat,	moderància,	pa[r]ci(er)tat,	sobrietat,	pudicícia	e	fermetat.]	(f.157)		
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fortaleza),	virtudes	naturais	e	cognoscíveis	pela	mera	razão	humana,	independente	da	

Revelação.	Delas	decorrem	todas	as	demais.	

	
Enquanto	 eles	 assim	 conversavam,	 soou	uma	pequeníssima	 campainha	no	
mosteiro,	a	cujo	som	disse	o	Javali:	“–	Curial,	eu	não	posso	mais	ficar	aqui.	A	
Deus	 te	 recomendo.	Rogo-te	que	 te	 lembres	de	minhas	 rudes	palavras.	Eu	
ainda	gostaria	de	te	falar	um	pouco	sobre	as	outras	virtudes	que	são	muito	
necessárias	 à	 salvação	 da	 alma,	 além	 de	 algumas	 outras	 coisas,	 mas	 a	
obediência	me	 constrange	a	 seguir	 a	 voz	daquela	 campainha”.	 E	dando	as	
costas	se	foi,	dizendo:	“–	Que	nos	encontremos	no	Paraíso”.889	
	

Comentário:	 O	 texto	 da	 novela	 acrescenta	 que	 a	 fala	 do	 Javali	 deixou	 Curial	

“completamente	 perturbado”	 e	 seu	 autor,	 falando	 na	 primeira	 pessoa	 do	 singular,	

declara	 que	 “se	 ele	 tivesse	 ouvido	 muitas	 lições	 como	 aquela,	 creio	 que,	

menosprezando	o	mundo,	teria	seguido	as	pegadas	do	Javali”.890	Mas	atuou	o	diabo,	

que	estimulou	os	companheiros	de	Curial	a	instarem	com	ele	para	que	prosseguissem	

todos	sua	viagem.	Curial	acedeu,	mas	mesmo	assim	permaneceu	alguns	dias	pensativo	

e	arrependido	do	mal	que	praticara	no	passado.	A	fala	do	Javali	o	impressionara,	mas	

foi	 impressão	 de	 pouca	 dura.	 Quando	 entrou	 em	 sua	 galera,	 para	 retomar	 viagem,	

ainda	 se	mantinha	 taciturno,	 “e	os	 jovens	 riam	dele,	dizendo:	–	Oh,	mas	que	beato!	

Oh,	 como	 é	 santo	 o	 nosso	 contramestre!	 E	 todos	 o	 escarneciam,	 de	modo	 que,	 em	

poucos	 dias,	 esquecidas	 as	 admoestações	 do	 Javali,	 ele	 voltou	 a	 ser	 como	 era	

antes.”891	

	

E	assim	se	conclui	o	episódio	do	encontro	de	Curial	com	seu	antigo	desafeto	e	

adversário	Javali.	

	

																																																							*									*									*	

	

																																																													
889	[E	mentre	ells	en	açò	stiguessen,	una	esquella	molt	petita	fonch	sonada	en	lo	monastir,	a	la	veu	de	la	
qual	 lo	 Sanglier	 dix:	—Curial,	 yo	 no	 pusch	 estar	 pus	 ací.	 A	 Déu	 sies	 comanat.	 Prech-te	 que	 les	mies	
grosseres	paraules	te	membren.	És	ver	que	de	les	altres	virtuts	que	són	molt	necessàries	a	la	salvació	de	
la	ànima	te	volia	un	poch	parlar,	e	algunes	altres	coses	te	volia	dir,	emperò	la	obediència	me	constreny	a	
seguir	la	veu	d'aquella	squelleta.	E	girant	la	squena	se	n'anà,	dient:	—En	parays	nos	vejam.]	(f.157)	
890	[si	moltes	liçons	d'aquelles	hagués	haüdes,	yo	·m	pens	que,	menyspreant	lo	món,	haguera	seguides	
les	pejades	del	Sanglier.]	(f.157)	
891	[e	los	jóvens	reyen	d'ell	dients:	—O,	quiny	beguí!	O,	com	és	santa	persona	nostramo.	E	motejàvan-lo	
tots,	 en	 manera	 que,	 dins	 pochs	 dies,	 oblidades	 les	 amonestacions	 del	 Sanglier,	 tornà	 tal	 com	 era	
d'abans.	]	(f.157v)	
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Que	 pensar	 dele?	 Como	 interpretar	 essa	 extemporânea	 manifestação	 de	

espírito	 puramente	 místico	 e	 medieval,	 num	 contexto	 eivado	 de	 humanismo	

renascentista?	O	que	pretendeu	o	autor	de	Curial	e	Guelfa	com	o	episódio	do	Javali?	

Apresentar	 a	 figura	 emblemática	 do	 Javali	 à	 maneira	 de	 um	 fantasma	 dos	 velhos	

tempos,	contraposta	à	de	Curial,	que	representaria	o	homem	dos	tempos	novos,	para,	

dessa	forma,	ridicularizar	a	Idade	Média,	apresentando-a	como	objeto	de	escárnio?		

	

	 É	bem	verdade	que,	como	se	viu	no	capítulo	III	desta	tese,	a	figura	do	Javali	foi	

apresentada	 de	 modo	 assaz	 pejorativo	 no	 início	 do	 relato,	 mas	 pouco	 a	 pouco	 foi	

ganhando	 em	 nobreza	 e	 elevação.	 A	 cena	 em	 que	 se	 portou	 com	 grande	 nobreza,	

reconhecendo	de	público	que	Curial	o	vencera	nas	armas	e	que	só	à	intervenção	do	Rei	

devia	 o	 ainda	 estar	 vivo,	 não	 pode	 deixar	 de	 ter	 impressionado	 profundamente	 a	

quantos	a	presenciaram	ou	dela	ouviram	relatos.	Pouco	depois,	quando	chocou	a	corte	

francesa	ao	aparecer	vestido	com	rude	burel	e	a	pedir	esmolas,	em	meio	a	uma	festa	

de	 casamento,	 igualmente	 impressionados	 ficaram	 os	 circunstantes.	 E	 não	 só	

impressionados,	mas	 também	divididos,	 como	 registra	o	 texto	da	novela	no	capítulo	

II.111:		

	
O	 Javali	 foi	 embora,	 passou	 pelas	 mesas	 pedindo	 esmola,	 e	 só	 aceitava	
pedaços	 de	 pão.	 Andava	 rodeado	 de	 pessoas;	 uns	 choravam,	 outros	 se	
maravilhavam	 e	 atônitos,	 emudeciam;	 outros	 iam	 para	 um	 canto	 e	
meditavam	a	respeito	daquela	novidade.892	

	
A	 atitude	 do	 Javali	 causou	 espanto,	maravilhamento	 e	 até	 choro	 –	 talvez	 de	

emoção,	talvez	de	pena,	talvez	de	tristeza	por	haver	abandonado	a	carreira	das	armas	

um	tão	bravo	guerreiro	–	mas	não	houve	clima	para	zombarias.	Houve,	isso	sim,	choro,	

emudecimento	 e	 reflexão.	 A	 partir	 desse	 episódio,	 todas	 as	 referências	 ao	 Javali	

deixam	de	ser	pejorativas	e	tendentes	ao	caricatural	e	assumem	um	tom	de	seriedade.	

Em	todo	o	episódio	do	reencontro	com	Curial,	no	Sinai,	nada	há	de	destemperado	ou	

																																																													
892	[Lo	Sanglier	se	mudà	d´aquell	loch	e	discorregué	les	taules	demanant	almoyna,	e	no	volia	pendre	sinó	
troços	de	pa.	Anava	carregat	de	gents	qui	l´enuironaven,	e	los	uns	ploraven,	los	altres	se	maravellaven	e	
quasi	torbats	devenien	muts;	altres	se	metien	en	un	racó	e	pensaven	en	aquesta	novitat.]	(f.127v)	
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ridículo	no	Javali,	que,	pelo	contrário,	se	apresenta	digno,	sério	e	perfeitamente	lógico	

em	todo	o	seu	longo,	coerente	e	bem	concatenado	discurso.893	

	

Por	 isso,	 e	 sem	 embargo	 do	 caráter	 satírico	 que	 de	modo	 discreto	 perpassa	

toda	a	novela	e	chega	a	constituir	uma	de	suas	características	marcantes,894	não	nos	

parece	indiscutível	que	a	intenção	do	autor	de	Curial	e	Guelfa	tenha	sido	a	de	pura	e	

simplesmente	ridicularizar	a	posição	do	Javali.	Antes	nos	parece	preferível	deixar	em	

aberto	a	questão	da	 intenção	do	autor	em	relação	ao	personagem.	Até	que	ponto	a	

longa	 alocução	 do	 Javali	 não	 representava,	 naquela	 era	 de	 transição,	 um	 elemento	

que,	embora	em	decadência,	ainda	estava	presente	e	atuante	em	todos	os	espíritos,	

até	mesmo	nos	mais	“modernos”	entre	os	quais	se	encontrava,	sem	a	menor	dúvida,	o	

autor	de	Curial	e	Guelfa?	

	

Não	 se	 pode	 deixar	 de	 recordar,	 ao	 ler	 a	 longa	 prédica	 do	 Javali,	 da	 fala	 do	

Velho	do	Restelo,	o	clássico	personagem	apresentado	por	Luís	Vaz	de	Camões	(c.1524-

1580),	no	seu	poema,	como	“um	velho	de	aspeito	venerando	/	que	ficava	nas	praias,	

entre	 a	 gente”	 que,	 “com	 um	 saber	 só	 de	 experiências	 feito”	 formulou,	 em	 belas	

oitavas	heroicas,	uma	crítica	cabal	aos	empreendimentos	náuticos	portugueses	de	fins	

do	século	XV.895	Até	hoje,	os	estudiosos	do	poema	camoniano	se	perguntam	se	esse	

																																																													
893	O	 discurso	 do	 Javali,	 com	 as	 suas	 duas	 partes	 bem	distintas	 entrecortadas	 por	 duas	 breves	 frases	
interlocutórias	de	Curial,	constitui	o	mais	longo	discurso	da	novela,	maior	até	do	que	a	discussão	entre	
Láquesis	e	sua	mãe,	exposta	nos	capítulos	II.84	a	II.87,	como	registra	Ricardo	da	Costa,	que	acrescenta:	
“Não	deixa	de	ser	um	interessante	paradoxo,	tendo	em	vista	que	Curial	e	Guelfa,	em	muitos	momentos,	
expressa	 os	 novos	 valores	 da	Modernidade“	 (nota	 349	 da	 sua	 tradução	 ao	 português).	 No	 texto	 de	
abertura	 que	 redigiu	 para	 a	 primeira	 edição	 em	português	 da	 novela,	 o	mesmo	 tradutor	 considera	 o	
discurso	do	Javali	como	“o	único	momento	verdadeiramente	transcendente	de	toda	a	novela,	anticlímax	
de	sua	narrativa”	e	um	“belíssimo	discurso-puro	medieval	inserido	na	mundanidade	humanista	cortesã”.		
E	acrescenta:	“Caso	seja	uma	paródia,	como	pensa	Julia	Butiñá	–	ou	apenas	um	contraste	à	mentalidade	
moderna	que	preside	a	muitas	ações	dos	protagonistas,	como	afirma	Antoni	Ferrando	–	o	efeito	 foi	o	
inverso	 do	 pretendido	 pelo	 autor	 da	 novela,	 pois,	 embora	 o	 protagonista	 não	 tenha	 dado	 ouvidos	
àquela	peroração,	as	palavras	proferidas	pelo	Javali	ecoaram	em	minha	mente,	principalmente	em	meu	
coração.	Em	Curial,	elas	foram	o	canto	de	cisne	literário	da	filosofia	medieval,	transcendência	per	se,	que	
deu	 lugar	 à	 transitoriedade	 da	 vida,	 à	 beleza	 pela	 beleza,	 à	 alegria	 vã	 e	 inconsequente	 de	 viver.”	 (A	
experiência	de	traduzir	Curial	e	Guelfa.	Texto	introdutório	de	Curial	e	Guelfa	(Primeira	tradução	para	o	
português	e	notas:	Ricardo	da	Costa	–	Revisão:	Armando	Alexandre	dos	Santos.	Estudo	 introdutório	e	
edição	de	base:	Antoni	Ferrando).	Santa	Barbara	(CA):	EHumanista,	2011)	p.	57-70.		
894	O	caráter	de	fina	ironia	e	sátira	disfarçada	é	inegável.	Abel	Soler	chega	a	dizer	espirituosamente,	no	
citado	artigo	que	publicou	no	Archivio	Storico	per	 le	Province	Napoletane	 (p.	44)	que	Curial	e	Guelfa	é	
uma	novela	“llena	de	guiños	satíricos”,	ou	seja,	“cheia	de	piscadelas”.	
895	Esse	trecho	do	poema	Os	Lusíadas	é	transcrito	em	apêndice	ao	Capítulo	IV	desta	tese.	
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contraponto	anti-épico	colocado	por	Camões	no	centro	de	uma	epopeia	grandiosa,	ao	

invés	de	exprimir	uma	figura	caricata	e	deslocada	daquela	realidade	grandiosa	em	que	

Portugal	se	empenhava,	não	exprimiria	a	voz	da	razão	e	do	bom	senso.	E,	também,	até	

que	 ponto	 ele	 não	 exprimiria	 o	modo	 de	 pensar	 secreto	 e	 inconfessado	 do	 próprio	

Camões.896		

	

Não	terá	o	autor	de	Curial	e	Guelfa	pretendido	mostrar	uma	sociedade	dividida,	

influenciada	 por	 dois	 poderosos	 vetores	 contrários	 que	 atuavam	 sobre	 todos	 os	

personagens?	Qual	seu	real	modo	de	pensar?	Seria	ele	tão	contrário	ao	passado	que	o	

rejeitaria	 in	 totum	 e	 tão	 aberto	 ao	 novo	 que	 o	 aceitaria	 incondicionalmente	 e	 sem	

reservas,	 ou	 pelo	 menos	 sem	 lamentar	 algumas	 coisas	 que	 talvez	 estivessem	 se	

transformando	 de	 modo	 diferente	 do	 que	 desejaria?	 Ou	 estaria,	 talvez,	 à	 procura	

subconsciente	de	uma	solução	intermediária,	à	maneira	de	uma	síntese?	

	

Esse	é	um	mistério	que	continuará	a	desafiar	os	leitores	e	analistas	de	Curial	e	

Guelfa,	como	também	é	um	mistério	a	figura	do	Velho	do	Restelo,	o	contraponto	do	

heroísmo	que	Camões	inseriu	no	âmago	da	sua	epopeia.		

	

Na	 realidade,	 a	 sociedade	 do	 século	 XV	 estava	 em	 profunda	 transformação.	

Nela	 se	 aplicavam	 forças	 diversas,	 em	 sentidos	 também	 diversos.	 Muitos	 eram	 os	

vetores	 que	 atuavam,	 somando	 forças	 ou	 até	 se	 contrapondo	 com	maior	 ou	menor	

intensidade.897	 Parece-nos	 que	 é	 na	 perspectiva	 de	 uma	 sociedade	 dividida	 e	 em	

																																																													
896Cfr.		SANTOS,	A.	A.	dos.	“Camões,	expoente	máximo	e	consolidador	da	Língua	Portuguesa”,	p.	51-68.		
897	 	 Análoga	 divisão	 profunda	 da	 sociedade	 se	 nota	 em	 outro	 ambiente	 ibérico	 contemporâneo	 à	
redação	 de	 Curial	 e	 Guelfa.	 O	 exame	 acurado	 dos	 Conselhos	 da	 monarquia	 portuguesa	 no	 segundo	
quartel	 do	 século	 XV	 mostra	 que	 as	 opiniões	 expressas	 pelos	 conselheiros	 do	 rei	 se	 digladiavam,	
opondo-se	os	que	se	manifestavam	simpáticos	à	expansão	ultramarina	e	os	que	propendiam	a	evitá-la,	
preferindo,	pelo	contrário,	fortificar	e	tornar	mais	desenvolvido	o	próprio	reino.	O	curioso	é	que	alguns	
membros	do	Conselho	Real	que,	numa	sessão,	por	vezes	defendiam	uma	das	posições,	em	outra	ocasião	
defendiam	 parecer	 diametralmente	 oposto.	 Como	 explicar	 essas	 contradições?	 O	 medievalista	
português	Humberto	Baquero	Moreno	(1935-2015)	as	atribui	à	coexistência	de	forças	que,	à	maneira	de	
vetores,	agiam	sobre	o	conjunto	da	sociedade	lusa	em	várias	direções,	revelando	uma	divisão	profunda	
(MORENO,	 Humberto	 Baquero.	 “Os	 vectores	 da	 expansão	 portuguesa	 no	 período	 quatrocentista”.	 In:	
Conferência	Internacional	Os	Portugueses	e	o	Mundo,	vol.	II	–	História,	Filosofia	e	Direito.	Lisboa,	1985,	
Fund.	 Eng.	 António	 de	 Almeida,	 p.	 119.).	 Fenômeno	 análogo	 se	 observara	 no	 século	 XIII,	 quando	
coexistiam	entusiastas	e	críticos	das	Cruzadas	e	em	que	por	vezes	as	mesmas	pessoas	 se	alternavam,	
conforme	as	circunstâncias,	no	juízo	favorável	ou	contrário	que	faziam	acerca	das	expedições	militares	
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transformação	–	composta	por	pessoas	também	internamente	divididas	e	também	em	

transformação	–	que	se	pode	e	se	deve	interpretar	o	discurso	do	Javali	e	perscrutar	a	

intenção	do	redator	de	Curial	e	Guelfa.	

	
De	 qualquer	modo,	 certo	 é	 que	 o	 discurso	 do	 Javali	 tem	 importância	 para	 a	

demonstração	 da	 presente	 tese.	 Lembre-se,	 mais	 uma	 vez,	 que	 a	 profunda	

transformação	moral	do	Javali	se	deu	pela	superação,	nele	e	em	Curial,	do	sentimento	

de	 inveja.	 Ambos	 se	 deixaram	 tomar,	 em	 sentido	 contrário,	 pelo	 sentimento	 de	

admiração	pelo	adversário.	Assim,	também	nesse	episódio	transcendente	da	novela,	a	

inveja	representou	papel	fundamental.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																																																																																																																																																			

cruzadísticas	(cfr.	SANTOS,	A.	A.	dos.	Dialética	pró	e	contra	as	Cruzadas	em	documentos	do	século	XIII.	
Piracicaba:	Equilíbrio	Editora,	2011).	



502	
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Apêndice	ao	capítulo	IV	–	O	velho	do	Restelo	

	

	

Mas	um	velho,	de	aspeito	venerando,	

Que	ficava	nas	praias,	entre	a	gente,	

Postos	em	nós	os	olhos	meneando	

Três	vezes	a	cabeça,	descontente,	

A	voz	pesada	um	pouco	alevantando,	

Que	nós	no	mar	ouvimos	claramente,	

Cum	saber	só	de	experiências	feito,	

Tais	palavras	tirou	do	esperto	peito:	

	

Ó	gloria	de	mandar,	o	vã	cobiça	

Desta	vaidade,	a	quem	chamamos	Fama!	

Ó	frudulento	gosto,	que	se	atiça	

Cuã	aura	popular,	que	honra	se	chama!	

Que	castigo	tamanho	e	que	justiça	

Fazes	no	peito	vão	que	muito	te	ama!	

Que	mortes,	que	perigos,	que	tormentas,	

Que	crueldade	nele	experimentas!		

	

Dura	inquietação	d´alma	e	da	vida,	

Fonte	de	desemparos	e	adultérios,	

Sagaz	consumidora	conhecida	

De	fazendas,	de	reinos	e	de	impérios!	

Chamam-te	ilustre,	chamam-te	subida,	

Sendo	dina	de	infames	vitupérios;	

Chamam-te	Fama	e	Glória	soberana,	

Nomes	com	quem	se	o	povo	néscio	engana.	
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A	que	novos	desastres	determinas	

De	levar	estes	Reinos	e	esta	gente?	

Que	perigos,	que	mortes,	lhe	destinas,	

Debaixo	dalgum	nome	preminente?	

Que	promessas	de	reinos	e	de	minas	

De	ouro,	que	lhe	farás	tão	facilmente?	

Que	famas	lhe	prometerás?	Que	histórias?	

Que	triunfos?	Que	palmas?	Que	vitórias?	...	

	

Não	tens	junto	contigo	o	Ismaelita	

Com	quem	sempre	terás	guerras	sobejas?	

Não	segue	ele	do	Arábio	a	lei	maldita,	

Se	tu	pola	de	Cristo	só	pelejas?	

Não	tem	cidades	mil,	terra	infinita,	

Se	terras	e	riqueza	mais	desejas?	

Não	é	ele	por	armas	esforçado	

Se	queres	por	vitórias	ser	louvado?	

	

Deixas	criar	às	portas	o	inimigo,	

Por	ires	buscar	outro	de	tão	longe,	

Por	quem	se	despovoe	o	Reino	antigo,	

Se	enfraqueça	e	se	vá	deitando	a	longe!	

Buscar	o	incerto	e	incógnito	perigo	

Por	que	a	fama	te	exalte	e	te	lisonje	

Chamando-te	senhor,	com	larga	cópia,	

Da	Índia,	Pérsia,	Arábia	e	de	Etiópia!	

	

(CAMÕES.	 Luís	de.	Os	 Lusíadas.	Edição	organizada	por	Emanuel	Paulo	Ramos.	

Porto:	Porto	Editora,	1977,	canto	IV,	94-101)	
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Conclusões	

	

	

Como	foi	 lembrado	no	início	do	capítulo	 III	desta	tese,	o	objetivo	expresso	do	

autor	de	Curial	e	Guelfa	é	advertir	os	leitores	sobre	“quão	grande	é	o	perigo,	quantas	

são	as	solicitudes	e	angústias	daqueles	que	sofrem	por	amor!”.	O	amor	entre	Curial	e	

Guelfa,	 atrapalhado	 pelos	 ciúmes	 dela	 e	 pelas	 vacilações	 dele,	 e	 posto	 à	 prova	 pela	

intromissão	de	duas	concorrentes,	a	bávara	Láquesis	e	a	moura	Camar,	constitui	o	eixo	

temático	da	novela.	Em	torno	desse	eixo,	porém,	desde	o	 início	até	o	 final,	a	 todo	o	

momento	 se	 faz	 presente	 a	 inveja,	 e	 isso	 a	 tal	 ponto	 que,	 como	 se	 demonstrou	 na	

presente	 tese	 –	 e	 especialmente	 no	 seu	 capítulo	 III	 –,	 ela	 chega	 a	 constituir	 um	

leitmotiv	ou	fio	condutor.	

	

Não	 há	 contradição	 entre	 o	 foco	 que	 adotamos	 em	 nossa	 análise	 e	 o	 tema	

explícito	da	mesma,	que	é	o	amor.	Pois	a	inveja	é	um	vício	que	diretamente	se	opõe	ao	

amor	–	seja	ele	o	amor	virtuoso,	no	sentido	religioso	e	místico	do	termo,	seja	o	amor	

romântico	 –	 digamos	 assim	 –	 entre	 um	 homem	 e	 uma	 mulher,	 no	 sentido	 mais	

corrente	e	usual	do	termo.	

	

A	análise	textual	da	novela	nos	permitiu	concluir	que	seu	autor,	sem	embargo	

de	profundamente	imbuído	pelo	humanismo	e	pelos	valores	da	Antiguidade	Clássica,	e	

sem	 embargo	 ainda	 de	 ter	 figurado	 a	 Inveja	 personificada	 como	 uma	 divindade	

mitológica,	entendia	a	 inveja	claramente	como	a	entendia	a	teologia	cristã	da	época,	

ou	 seja,	 como	 um	 “gran	 pecat”,898	 do	 qual	 o	 demônio	 foi	 não	 apenas	 o	 primeiro	

praticante	quando	invejou	a	Deus	e	ao	primeiro	casal	da	Humanidade,	mas	também	foi	

o	grande	instigador	entre	os	homens,	ao	longo	de	toda	a	História.	Se	dúvida	houvesse	

acerca	de	ser	 tal	visão	 teológica	aquela	compartilhada	pelo	autor	de	Curial	e	Guelfa,	

bastaria	 a	 análise	 teológica	 da	 imprecação	 à	 Inveja	 (ver	 nesta	 tese	 Capítulo	 III.B.8),	

para	de	todo	dirimi-la.		
																																																													

898	Capítulo	II.97.	
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No	que	diz	respeito	especificamente	à	inveja,	não	se	notou,	em	todo	o	texto	da	

novela	 analisado	 com	 rigor,	 que	 o	 seu	 autor	 faça	 referências	 ou	 transliterações	 de	

modo	claro	ou	subentendido	a	autores	clássicos	gregos	ou	romanos;	essas	referências	

e	 transliterações	 são	 frequentíssimas	 em	 múltiplos	 aspectos	 da	 novela	 –	 como	

demonstrou	sobejamente	Julia	Butiñá	em	Tras	los	Orígenes	del	Humanismo:	el	Curial	e	

Güelfa	–	mas	,	mas	no	que	diz	respeito	à	inveja,	parece	que	a	única	referência	presente	

ao	 espírito	 do	 redator	 é	 aquela	 proveniente	 dos	 textos	 bíblicos	 e	 do	 pensamento	

cristão	geralmente	compartilhado	no	seu	 tempo,	expresso	não	apenas	nos	 textos	de	

origem	eclesiástica,	mas	 também	em	 literatos,	 e	 refletido	 até	nas	obras	de	 arte.	 Foi	

essa	a	conclusão	a	que	se	chegou,	após	muitos	meses	de	análise	extremamente	atenta	

do	texto	e	do	contexto	da	novela.	

	

Assim	 sendo,	 recordemos	 como	 a	 inveja	 está	 presente	 na	 novela	 a	 vários	

títulos,	ou	melhor,	ela	se	faz	notar	de	vários	modos	diferentes:	

	

1)	Em	primeiro	lugar,	na	trama,	pelo	papel	fundamental	que	nela	tem	a	inveja,	

sentimento	ou	paixão	que	influenciou	e	de	certo	modo	condicionou	todo	o	desenrolar	

das	aventuras	e	desventuras	de	Curial.	De	fato,	os	ciúmes	e	as	desconfianças	de	Guelfa	

em	 relação	 a	 Curial,	 que	 provocaram	 tantos	 problemas	 e	 dissabores	 a	 ele	 e	

condicionaram	 todo	 o	 desenrolar	 do	 seu	 drama	 ao	 longo	 de	 anos	 a	 fio,	 foram	

diretamente	 causados,	 desde	 o	 início,	 e	 foram	 azedados	 episódica,	 mas	

persistentemente,	 pela	 inveja	 de	 dois	 cavaleiros	 idosos.	 A	 análise	 textual	 da	 novela,	

efetuada	ao	longo	de	todo	o	capítulo	III	desta	tese,	comprova-o.		

	

A	 inveja	 também	 esteve	 na	 raiz	 dos	 três	 grandes	 duelos	 decisivos	 que	

marcaram	as	duas	primeiras	fases	da	vida	de	Curial	–	o	primeiro	deles	travado	na	corte	

imperial,	em	defesa	da	duquesa	Cloto,	que	 fora	 falsamente	 incriminada	de	adultério	

por	 um	 cavaleiro	 invejoso899;	 a	 segunda,	 contra	 Boca	 de	 Far,	 o	 cavaleiro	 napolitano	

que,	 atiçado	 pelos	 invejosos	 inimigos	 de	 Curial,	 rivalizava	 com	 este	 na	 conquista	 do	

																																																													
899	Capítulos	I.20	e	I.21.	
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amor	de	Guelfa900;	a	terceira,	no	combate	mais	paradigmático	de	toda	a	novela,	contra	

o	Javali,	cavaleiro	francês	estimulado	pelos	invejosos	a	competir	com	Curial901.			

	

2)	 Em	 segundo	 lugar,	 pelas	 duas	 passagens	 da	 novela	 em	 que,	 explícita	 e	

formalmente,	 a	 inveja	 é	 bem	 caracterizada.	 Numa	 delas,	 é	 feita	 uma	 imprecação	 à	

inveja902,	na	outra	ela	é	descrita	antropomorficamente,	num	sonho	de	Guelfa903.	Essas	

passagens,	 carregadas	 de	 simbolismo	 evidente,	 revelam	 quando	 bem	 analisadas	 um	

conteúdo	 psicológico,	 filosófico	 e	 até	 teológico	 de	 grande	 profundidade,	 a	 par	 de	

implicações	 de	 caráter	 sociológico,	 e	 podem	 ser	 relacionadas	 de	 modo	 bastante	

próximo	com	o	eixo	temático	da	novela;	em	outras	palavras,	não	são	apenas	episódios	

colaterais	e	acessórios,	colocados	à	maneira	de	digressões	 literárias	ou	enfeites,	mas	

são	algo	de	muito	central	e	de	grande	importância.		

	

3)	 A	 inveja	 também	 aparece,	 por	 vezes	 explicitamente,	 por	 vezes	 de	 modo	

implícito	 –	 subjacente,	 disfarçada	 ou	 encoberta	 por	 outros	 sentimentos	 ou	 paixões,	

como	 ciúmes,	 ambição,	 competitividade	 etc.	 –	 em	 diversas	 outras	 passagens	 do	

enredo,	 referindo-se	 a	 personagens	 não	 centrais	 da	 trama,	 ou	 a	 circunstâncias	

colaterais.	 Ao	 longo	 da	 análise	 textual	 efetuada	 no	 capítulo	 III	 desta	 tese,	 essas	

passagens	foram	apontadas	e	comentadas.	

	

4)	 Nota-se	 ainda	 a	 presença	 da	 inveja	 como	 leitwort	 ou	 palavra-chave,	

sinalizada	pela	reiterada	utilização	do	substantivo	INVEJA,	ou	do	verbo	INVEJAR,	ou	do	

adjetivo	 INVEJOSO(S),	 no	 texto	da	novela,	 apontada	na	 abertura	do	 capítulo	 II	 desta	

tese.		

	

5)	 Poder-se-ia	 também	acrescentar	 uma	passagem	de	 grande	 importância	 na	

novela,	 em	 que	 o	 sentimento	 da	 inveja	 é	 nobre	 e	 mutuamente	 superado	 por	 dois	

antagonistas	 –	 Curial	 e	 o	 Javali.	 As	 consequências	 dessa	 superação	 são	 profundas	 e	

																																																													
900	Capítulos	I.43	e	I.44.	
901	Capítulos	II.101	a	II.103.	
902	Capítulo	II.97.	
903	Capítulo	III.94.	
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envolvem,	a	nosso	ver,	o	conteúdo	mais	recôndito	da	novela.	Foram,	por	isso,	objeto	

de	uma	análise	detida,	feita	à	parte,	no	capítulo	IV.		

	

6)	Ao	 longo	de	 toda	a	novela,	 aparecem	numerosos	exemplos	de	atitudes	de	

pessoas	de	espírito	nobre	e	elevado,	que	não	se	mostram	infectadas	pela	inveja,	mas,	

pelo	contrário,	mostram-se	capazes	de	admirar	sinceramente	outras	pessoas	próximas	

nas	quais	reconhecem	alguma	superioridade	natural	ou	moral.	No	contexto	da	novela,	

a	 presença	 desses	 exemplos	 pontuais	 de	 anti-inveja	 constitui	 uma	 espécie	 de	

confirmação	 à	 rebours	 da	 tese,	 e	 foi	 devidamente	 considerada	 na	 análise	 textual	

efetuada	no	capítulo	III.	

	

Acrescente-se	ainda	que,	uma	vez	identificado	na	pessoa	de	Enyego	D´Àvalos	o	

autor	 da	 novela	 –	 informação	 que	 somente	 nos	 chegou	 após	 estar	 redigida	 em	 sua	

quase	 totalidade	a	presente	 tese	–	 lança	a	biografia	do	mesmo	D´Àvalos	 luzes	novas	

para	 o	 estudo	 da	 inveja	 e	 Curial	 e	 Guelfa,	 sobretudo	 considerando	 o	 caráter	

autobiográfico	que,	em	múltiplas	passagens	da	obra,	revela	seu	autor.	Com	efeito,	foi	

também	 Enyego	 D´Àvalos	 vitimado	 por	 invejosos,	 que	 viam	 com	 maus	 olhos	 sua	

grande	 influência	 na	 corte	 napolitana	 de	 Afonso	 I	 e	 chegou	 a	 sofrer	 um	 atentado	

pessoal	contra	sua	vida.904	É	possível	que	nas	ardilosas	investidas	que	Curial	sofreu,	a	

partir	dos	dois	invejosos	cavaleiros	que	o	perseguiram	anos	a	fio	estejam	reproduzidas	

análogas	 perseguições	 feitas	 ao	 próprio	 D´Àvalos.	 É	 possível	 que,	 para	 o	 círculo	 de	

relações	mais	íntimo	do	autor,	aqueles	aos	quais	ele	presumivelmente	leu	sua	novela,	

os	dois	 cavaleiros	 invejosos	não	 fossem	apenas	personagens	de	uma	obra	de	 ficção,	

mas	fossem	pessoas	de	carne	e	osso,	identificadas	e	bem	conhecidas.		

	

Tais	são	as	conclusões	principais	desta	tese.	

	

																																																													
904	SOLER,	Abel.	”Inico	d’Avalos.	La	«caballería	humanística»	y	el	Nápoles	de	Alfonso	I:	Curial	e	Güelfa”.	
Archivio	Storico	per	le	Province	Napoletane,	p.	48-50.		
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A	 elas,	 podem	ainda	 ser	 acrescentadas	 algumas	observações	 e	 considerações	

sugeridas	pela	análise,	 já	não	diretamente	relacionadas	à	 inveja,	mas	de	ordem	mais	

geral.		

	

Um	 aspecto	 que	 chama	 muito	 a	 atenção,	 na	 leitura	 atenta	 da	 novela,	 é	 a	

extraordinária	riqueza	de	tipos	humanos	bem	definidos,	representativos	das	paixões	e	

interesses	 em	 jogo,	 que	 apresenta	 ao	 longo	 de	 suas	 páginas.	 Sem	 dúvida,	 o	 grande	

modelo	 humano	 focalizado	 é	 o	 do	herói,	 Curial,	mas	 há	 também	 figuras	 de	homens	

notáveis,	 idealizados	pelo	autor	e,	como	tais,	 representativos	de	valores	humanos:	o	

bom	Melchior	de	Pandó,	tipicamente	o	vassalo	nobre	leal	e	reto,	bem	intencionado	e,	

acima	de	tudo,	honesto;	o	rei	de	Aragão,	figura	arquetípica	do	rei-cavaleiro	medieval,	

que	 sem	 descer	 da	 sua	majestade	 régia	 coloca-se,	 entre	 seus	 guerreiros,	 como	 um	

mero	primus	inter	pares,	no	bom	estilo	herdado	da	lendária	Távola	do	ciclo	arturiano;	

o	fogoso	e	valoroso	Aznar,	companheiro	de	armas	de	Curial	num	momento	decisivo	de	

sua	 vida;	 Galceran,	 que	 como	 Aznar	 também	 era	 aragonês,	 fiel	 companheiro	 do	

cativeiro	e,	depois,	dos	triunfos	de	Curial.	Todos	esses,	aos	quais	se	deve	acrescentar	a	

figura	discreta,	mas	constantemente	lembrada	do	marquês	de	Montferrat,	cada	qual	a	

seu	 modo,	 compõem	 o	 universo	 masculino	 que	 se	 poderia	 chamar	 exemplar,	 na	

novela.	Essa	lista	de	personagens	simpáticos	estaria	 incompleta	se	nela	não	figurasse	

também	 o	 Javali,	 de	 início	 inimigo	 feroz,	 depois	 amigo	 e	 por	 fim	 até	 conselheiro	

espiritual	do	herói.	

	

Homens	 ruins,	 ilustrativos	dos	defeitos	e	vícios	da	humanidade,	 também	os	há	

bem	 caracterizados	 na	 novela.	 Entre	 todos	 sobressaem	 os	 dois	 velhos	 cavaleiros	

invejosos,	 que	 tanto	 prejudicaram	 a	 Curial	 no	 decurso	 de	 anos	 inteiros.	 Faraig,	 o	

mouro	de	quem	Curial	foi	escravo,	igualmente	é	representativo	de	tudo	quanto	podia	

representar	 o	mouro,	 eterno	 inimigo	 dos	 filhos	 de	 Deus	 e	 da	 Cristandade,	 na	 visão	

cristã-europeia	 da	 época.	 Vários	 cavaleiros	 falsos,	 representando	 os	 vícios	 e	 as	

deformações	 do	 espírito	 de	 cavalaria,	 igualmente	 perpassam	 a	 novela,	 todos	

devidamente	 punidos	 e	 escarmentados	 por	 Curial	 –	 e,	 acrescente-se,	 vários	 deles	

identificados	 por	 Abel	 Soler	 na	 investigação	 que	 fez	 para	 o	 levantamento	 biográfico	

minucioso	do	autor	de	Curial	e	Guelfa.	
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O	 universo	 feminino	 tem,	 nesse	 romance	 quatrocentista,	 uma	 importância	

enorme.	 Acima	 de	 tudo,	 destaca-se	 a	 tríade	 das	 mulheres	 que	 amaram	 a	 Curial:	

Guelfa,	Láquesis	e	a	desditosa	Camar.	Do	ponto	de	vista	psicológico,	cada	uma	das	três	

mereceria	 uma	 análise	 pormenorizada.	 A	 abadessa	 amiga	 de	Guelfa	 é	 também	uma	

figura	 feminina	 notável,	 representativa	 dos	 conventos	 mundanizados	 e	 pouco	

fervorosos	 do	 seu	 tempo.	 Arta,	 a	 dama	 de	 companhia	 e	 de	 confiança	 de	 Guelfa,	

desempenha	papel	coadjuvante,	mas	de	grande	importância	ao	longo	da	narrativa,	por	

vezes	 chamada	 pelo	 seu	 nome	 real,	 por	 vezes	 transmutada	 na	 misteriosa	 Festa.	 A	

rainha	 da	 França	 e	 a	 mãe	 de	 Láquesis	 também	 marcam,	 embora	 de	 modo	 menos	

acentuado,	 sua	 presença	 em	 certas	 passagens.	 Lembramos	 aqui	 esses	 nomes,	 sem	

esquecer	 que	 poderíamos	 nos	 estender	 também	 sobre	 um	 “universo”	 feminino	 de	

outra	dimensão:	o	das	deusas	Juno,	Fortuna,	Vênus	etc.		

	

Um	 aspecto	 que	 chama	 a	 atenção	 do	 leitor	 são	 os	 silêncios	 da	 novela.	 Por	

exemplo,	é	digna	de	nota	a	total	ausência	de	descrições	de	ambientes	sociais	fora	da	

alta	nobreza.	Na	novela,	tudo	acontece	no	mundo	da	nobreza,	há	apenas	umas	poucas	

e	 breves	 referências	 de	 passagem	 a	 mercadores,	 e	 nada	 mais.	 Sobre	 os	 restantes	

elementos	constitutivos	do	corpo	social,	o	silêncio	é	total.	Nem	de	camponeses,	nem	

de	artesãos,	nem	de	outros	membros	do	terceiro	estado	a	novela	trata,	ainda	que	de	

passagem.	 Nas	 viagens,	 muitas	 vezes	 Curial	 deve	 ter-se	 alojado	 em	 hospedarias	

populares	e	não	pode	deixar	de	 se	 ter	entretido	em	conversas	 com	 tipos	populares,	

mas	 nada,	 absolutamente	 nada	 se	 lê	 acerca	 disso.	 Chaucer,	 que	 como	 D´Àvalos	

também	era	humanista	e	cortesão,	nos	Contos	de	Cantuária	se	entretém	na	descrição	

pormenorizada	 de	membros	 do	 corpo	 social	 inglês	 dos	mais	 variados	 níveis,	 até	 os	

mais	modestos,	mas	em	Curial	e	Guelfa	a	ablação	destes	últimos	é	total.905		

																																																													
905Sobre	as	classes	menos	favorecidas,	do	ponto	de	vista	econômico,	e	sobre	pessoas	que	por	motivos	
vários	 viviam	 à	 margem	 da	 sociedade	 medieval,	 ver:	 LE	 ROY-LADURIE,	 Emmanuel.	 História	 dos	
Camponeses	Franceses	da	Peste	Negra	à	Revolução.	Vol.	II.	Rio	de	Janeiro:	Editora	Civilização	Brasileira,	
2007;	e	MOLLAT:	Michel.	Les	pauvres	au	Moyen	Âge.	Étude	sociale.	Paris:	Hachette,	1978.	Ver	também:	
LE	 GOFF,	 Jacques.	 O	 maravilhoso	 e	 o	 quotidiano	 no	 Ocidente	 medieval.	 Lisboa:	 Edições	 70,	 1985,	
capítulo	“Os	marginalizados	no	Ocidente	medieval”,	p.	175-183;	e	SCHMITT,	Jean-Claude.	L´histoire	des	
marginaux.	In	:	LE	GOFF,	Jacques	(org.).	La	Nouvelle	Histoire.	Paris:	Éditions	Complexe,	1988,	p.	277-305.	
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Igualmente	 não	 se	 vê	 nenhuma	 alusão,	 nem	 mesmo	 de	 passagem,	 a	 um	

elemento	muito	presente	ao	longo	do	século	XV,	que	é	a	confrontação	crescente	entre	

o	poder	real	já	tendente	ao	absolutismo	e	a	alta	nobreza.	Outro	silêncio	tão	evidente	

que	 quase	 se	 diria	 gritante	 diz	 respeito	 aos	 outros	 reinos	 da	 Península	 Ibérica,	

especialmente	 o	 de	 Portugal,	 reino	 que	 foi	 durante	 séculos,	 no	 equilíbrio	 das	

monarquias	cristãs	peninsulares,	o	aliado	quase	constante	de	Aragão	na	oposição	ao	

eixo	 Leão-Castela.	 Um	 silêncio	 ainda	 curioso	 é	 a	 total	 ausência	 de	 referências	 a	

comidas,	 na	 novela.	 Muitas	 são	 as	 descrições	 de	 festas,	 de	 roupas	 e	 de	 joias,	 em	

banquetes,	mas	não	se	encontra	a	menor	referência	ao	que	se	comia	nessas	festas.	

	

Cabe	 ainda	 fazer	 uma	 última	 observação,	 de	 caráter	 linguístico.	 Ao	 longo	 do	

trabalho	de	pesquisa	e	elaboração	da	presente	tese	–	e	já	antes	disso	no	prolongado	

período	 em	que	 tivemos	 o	 privilégio	 de	 colaborar	 com	o	 orientador	 brasileiro	 desta	

tese	na	primeira	tradução	que	fez	de	Curial	e	Guelfa,	diretamente	do	catalão	medieval	

para	o	português	moderno	–	foram	notadas	muitas	particularidades	comuns	a	ambos	

os	idiomas,	do	ponto	de	vista	sintático	e,	mais	ainda,	do	ponto	de	vista	semântico,	com	

o	 emprego	 de	 palavras	 cognatas	 diversas	 das	 habitualmente	 utilizadas	 em	 outras	

línguas	neolatinas.	Embora	não	estivesse	no	foco	principal	do	nosso	estudo	aprofundar	

os	 aspectos	 linguísticos	 da	 novela	 em	 seu	 texto	 original	 ou	 em	 sua	 tradução	 para	 o	

idioma	 de	 Camões,	 já	 assinalamos	 em	 notas,	 ao	 longo	 do	 capítulo	 III,	 muitas	

observações	a	respeito.	No	tocante	ao	uso	reiterado	dos	gerúndios,	apontamos	que	o	

catalão	arcaico	da	novela	 se	aproxima	muito	mais	do	português	do	Brasil	do	que	do	

português	falado	hoje	em	Portugal,	o	qual	nesse	particular	se	afastou	mais	da	matriz	

latina.		

	

Do	ponto	de	 vista	da	 sintaxe,	 há	 também	uma	observação	que	não	pode	 ser	

omitida,	nestas	conclusões	finais	da	tese.	Chamou-nos	a	atenção	que	a	ordenação	dos	

membros	da	 frase,	no	português	atual	e	no	catalão	arcaico	da	novela	 se	aproximem	

muito.	Qualquer	tradução	para	o	português,	a	partir	do	castelhano,	do	italiano	e	ainda	

mais	do	francês,	exige	todo	um	remanejamento	na	ordenação	dos	termos,	enquanto	

na	 tradução	 de	 Curial	 e	 Guelfa	 para	 o	 português	 atual	 esse	 remanejamento	 é	

desnecessário;	 em	 outras	 palavras,	 basta	 ir	 traduzindo	 palavra	 por	 palavra	 e	 o	
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resultado	 estará	 muito	 próximo	 de	 um	 texto	 redigido	 originalmente	 em	 português.	

Talvez	isso	se	deva	ao	fato	de	ambos	os	idiomas	terem	evoluído	a	partir	da	fala,	na	sua	

vertente	mais	popular,	que	visa	à	clareza	(e,	portanto,	à	ordem	direta	na	distribuição	

dos	 termos	 da	 frase:	 sujeito,	 verbo,	 objeto	 direto,	 objeto	 indireto,	 complemento	

circunstancial	 etc.),	mais	 do	 que	 ao	 requinte	 estilístico,	 como	 acontece	 com	 línguas	

que	 evoluíram	 a	 partir	 de	 obras	 literárias	 consagradas	 como	 matrizes	 idiomáticas.	

Talvez	isso	se	deva,	também,	a	certo	caráter	de	língua-ponte	que	poderia	ter,	inclusive	

por	razões	geográficas,	o	idioma	catalão,	entre	o	latim	e	as	demais	línguas	ibéricas.906	

	

Também	por	razões	geográficas,	foi	a	Língua	Portuguesa,	designada,	pelo	poeta	

brasileiro	Olavo	Brás	Martins	dos	Guimarães	Bilac	 (1865-1918),	como	“Última	flor	do	

Lácio,	inculta	e	bela”.907		

	

Queira	Deus,	a	Quem	foi	desde	o	início	dedicada	a	tese	que	aqui	se	conclui,	que	

ela	possa	ser	um	 instrumento	para	tornar	mais	conhecida	e	admirada,	pelos	que	em	

Portugal	 e	 no	 Brasil	 falam	 a	 “última	 flor	 do	 Lácio”,	 a	 imensa	 riqueza	 da	 literatura	

catalã,	de	que	Curial	e	Guelfa	é	exemplo	tão	insigne.	

	
	
	
	

	
	
	

																																																													
906	Esse	caráter	de	língua-ponte,	sugerido	por	Antonio	Badia	Margarit	em	Gramática	Histórica	Catalana	
(Barcelona:	 Editorial	 Noguer,	 1951),	 foi	 bem	 acolhido	 em	 Portugal	 por	 José	 Gonçalo	 Herculano	 de	
Carvalho,	da	Faculdade	de	Letras	da	Universidade	de	Coimbra,	que	considerou	a	ideia	de	ser	o	catalão	a	
língua-ponte	 ibérica	 “até	 agora	 a	mais	 justa	 e	 equilibrada	dentro	 de	 uma	questão	 tão	debatida,	 nem	
sempre	com	a	necessária	serenidade	crítica.”	(Estudos	Linguísticos.	Coimbra:	Atlântida	Editora,	1973.	1º.	
Volume,	p.	274).	No	tocante	à	evolução	da	língua	portuguesa,	veja-se:	BUENO,	Francisco	da	Silveira.	A	
formação	 histórica	 da	 Língua	 Portuguesa.	 São	 Paulo:	 Edição	 Saraiva,	 1967;	 	 DIAS,	 Syntaxe	 Histórica	
Portuguesa.	 Porto:	 Livraria	 Clássica	 Editora,	 1970;	 SCHNEIDER,	 Luiz	 Alberto.	 “Ensaio	 sobre	 a	
historicidade	da	Língua	Portuguesa”.	Revista	do	Instituto	Histórico	e	Geográfico	de	São	Paulo,	Ano	CXXII,	
volume	 C,	 2016,	 p.	 69-75.	 Em	 sentido	 mais	 genérico,	 abrangendo	 também	 outras	 línguas	 de	 Mais	
genericamente,	 a	 evolução	 das	 línguas	 provenientes	 do	 Latim,	 veja-se:	 IORDAN,	 Iorgu.	 Introdução	 à	
Línguística	Românica.	Lisboa:	Fundação	Calouste	Gulbenkian,	1962.	
907	BILAC,	Olavo.	Poesias.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	1977,	p.	268.	
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RESUMEN	EN	ESPAÑOL	DE	LA	TESIS1	
	

Introducción	general	
	
La	novela	de	caballería	Curial	 y	Güelfa,	obra	maestra	de	 la	 literatura	catalana	

del	 siglo	 XV,	 hasta	 hace	 poco	 considerada	 por	 todos	 como	 de	 autor	 anónimo	 y	 con	
autoría	 hoy	 más	 bien	 atribuida	 a	 Enyego	 D'Àvalos	 (1414-1484),	 permaneció	 oculta	
hasta	 el	 último	 cuartel	 del	 siglo	 XIX,	 cuando	 su	 existencia	 fue	 divulgada	 por	Manuel	
Milà	 i	 Fontanals	 (1818-1884).	 La	 primera	 edición	 del	 texto	 completo	 del	 único	
manuscrito	 conocido	 de	Curial	 y	Güelfa	 (manuscrito	 número	 9750,	 depositado	 en	 la	
Biblioteca	Nacional	 de	 España,	 sin	 título,	 prólogo	o	 índice,	 con	 algunas	 enmiendas	 y	
espacios	dejados	en	blanco	para	ser	posteriormente	rellenados,	sin	ninguna	indicación	
de	 autor)	 vino	 a	 la	 luz	 en	 1901,	 por	 obra	 de	 Antoni	 Rubió	 y	 Lluch.	 Tan	 sólo	 en	 los	
últimos	30	años	pasó	a	ser	estudiada	sistemáticamente	en	 los	medios	académicos,	y	
viene	 despertando	 creciente	 interés	 en	 investigadores	 de	 varios	 países,	 gracias	 al	
IVITRA,	promotor	de	traducciones	para	diversos	idiomas.	

	
Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 característicos	 de	 Curial	 y	 Güelfa	 es	 su	

“interculturalidad”	–	si	es	que	se	puede	usar	tal	neologismo.	A	este	título,	ninguna	otra	
obra	literaria	clásica	conocida	del	gran	público	revela	tanto	y,	al	mismo	tiempo,	oculta	
tanto.	Ninguna	otra	ofrece	posibilidades	para	 tantas	 reflexiones	y,	 simultáneamente,	
induce	a	tantas	indagaciones	y	cuestionamientos.	Su	texto	revela	influencias	múltiples,	
tanto	desde	el	punto	de	vista	lingüístico,	como	en	lo	tocante	a	los	personajes	citados	
(algunos	 reales,	 otros	 nítidamente	 inspirados	 en	 personas	 reales,	 otros	 puramente	
imaginados).	 El	 tiempo	 y	 el	 espacio	 también	 son	múltiples,	 de	modo	 que	 la	 novela	
desafía	a	los	analistas	que	quieran	profundizar	su	contenido	y	su	significado.	Además,	
en	 la	 trama,	 ella	 parece	 sorprendentemente	moderna	 y	 precursora	 del	 futuro,	 pues	
muestra	 aspectos	 culturales	 e	 incluso	 anticipa	 criterios	 de	 conducta	 social	 y	 familiar	
que	 sólo	 en	 los	 siglos	 siguientes	 se	 generalizarían	 en	 Europa	 Occidental	 (como	 el	
acentuado	protagonismo	femenino).	Por	eso,	Curial	y	Güelfa	es	una	obra	sui	generis,	
extremadamente	instigadora	de	críticas	y	reflexiones,	a	tal	punto	que	se	llegó	a	poner	
en	 duda	 su	 autenticidad,	 porque,	 a	 algunos	 autores,	 pareció	 que	 la	multiplicidad	 de	
influencias	culturales	y	lingüísticas	y	sobre	todo	su	perspectiva	temporal	moderna,	sólo	
podrían	ser	explicadas	por	una	autoría	apócrifa	muy	posterior,	quizás	del	propio	Milà	i	
Fontanals.	

	
Estudios	 académicos	 profundos	 demostraron	 que	 la	 hipótesis	 de	 una	

falsificación	 debía	 ser	 desde	 luego	 descartada,	 pero	 la	 autoría	 de	 la	 novela	 siguió	
misteriosa.	 Algunos	 autores,	 en	 las	 últimas	 décadas,	 profundizaron	 estudios	
importantes	 sobre	 recortes	 temáticos	de	 la	obra.	Antoni	 Ferrando	estudió	 la	posible	
intencionalidad	política	de	la	novela,	las	referencias	y	las	fuentes	literarias	e	históricas	
italianas	en	ella	presentes,	y	llegó	incluso	a	trazar	un	perfil	hipotético	muy	aproximado,	

																																																													
1	Extensión	de	este	resumen,	incluyendo	esta	nota:	5.321.	



de	su	autor;	Julia	Butiñá	analizó	en	detalle	los	aspectos	de	la	novela	que	hacen	de	ella	
un	ejemplo	significativo	de	la	modernidad	humanística	naciente	en	el	siglo	XV;	y	María	
Teresa	Ferrer	Mallol	(1940-2017)	situó	la	obra	y	el	contexto	de	la	novela	en	el	reino	de	
Nápoles	y	también	planteó	una	hipótesis	acerca	de	la	identidad	de	su	autor.	

	
Tales	estudios	permitieron	que	se	constituyera	un	corpus	de	certezas	parciales	

y	bien	demostradas	acerca	de	la	novela,	insuficientes,	cada	una	de	ellas	aislada,	para	la	
identificación	 del	 autor,	 pero	 altamente	 fecundas	 y	 productivas	 para	 alguien	 que	
consiguiera	 montar	 las	 piezas	 de	 ese	 inmenso	 puzzle.	 El	 profesor	 Abel	 Soler,	 de	 la	
Universidad	de	Valencia,	reunió	todas	las	informaciones	dispersas	y,	en	un	trabajo	de	
investigación	 paciente	 llegó	 a	 identificar	 el	 verdadero	 autor	 de	 Curial	 y	 Güelfa.	 Sus	
estudios,	que	tomaron	la	configuración	de	una	tesis	de	doctorado	en	Filología	Catalana	
presentada	en	2016	en	la	misma	Universidad	de	Valencia,	bajo	orientación	de	Antoni	
Ferrando,	 concluyeron,	 tras	 minucioso	 análisis	 heurístico	 y	 hermenéutico	 del	
manuscrito	 de	 Curial	 y	 Güelfa,	 que	 el	 autor	 de	 la	 novela	 fue	 muy	 probablemente	
Enyego	 D'Àvalos,	 caballero	 de	 alta	 cultura	 que	 nació	 en	 Toledo	 y	 fue	 criado	 en	
Valencia,	en	donde	absorbió	la	cultura	local,	y	más	tarde	vivió	en	Nápoles,	como	gran	
camarlenc	del	rey	Alfonso	el	Magnánimo,	allí	conviviendo	con	elementos	de	la	nobleza	
valenciana.	La	tesis,	que	se	titula	La	cort	napolitana	de	Alfons	el	Magnànim:	el	contexto	
de	"Curial	y	Güelfa",	es	de	proporciones	inmensas	(cerca	de	5.200	páginas)	y	se	publicó	
en	 4	 tomos,	 en	 coedición	 de	 la	Universidad	 de	Valencia,	 de	 la	 Institución	Alfonso	 el	
Magnánimo	y	del	Institut	de	Estudis	Catalans.		

	
Como	 se	 hizo	 eco	 la	 prensa	 valenciana	 (El	 País,	 Valencia,	 28/feb/2017),	 el	

volumen	 I,	 titulado	 Enyego	 d'Àvalos	 i	 el	 Nàpols	 alfonsí,	 contiene	 una	 amplia	
descripción	 del	 ambiente	 social	 y	 cultural	 de	 la	 corte	 de	 Alfonso	 el	 Magnánimo.	
Registra	datos	biográficos	personalizados	de	más	de	200	nobles	que	 vivieron	en	esa	
corte	 y	 tuvieron	 relación	 con	 literatura,	 analizándolos	 uno	 a	 uno,	 y	 traza	 una	 larga	
biografía	de	Enyego	D'Àvalos,	propuesto	como	el	autor	de	la	novela.	El	volumen	II,	que	
tiene	por	título	Les	fonts	literarias	de	la	novela,	confirma	que	esas	fuentes	coinciden	de	
modo	 bastante	 significativo	 con	 aquellas	 comprobadamente	 correspondientes	 a	 los	
gustos	 de	 D'Àvalos,	 como	 hombre	 de	 letras	 y	 bibliófilo.	 El	 volumen	 III	 (L'Europa	
cavalleresca	i	la	ficción	literaria),	en	dos	tomos,	hace	un	detenido	análisis	ambiental	de	
la	 novela,	 en	 múltiples	 aspectos,	 e	 identifica	 numerosos	 personajes	 históricos	 que	
figuran	 en	 la	 novela,	 de	modo	 elogioso	 o	 satirizado,	 en	 los	 personajes	 ficticios	 que	
aparecen	 en	 ella.	 Toda	 la	 caudalosa	 documentación	 adjunta	 por	Abel	 Soler	 confluye	
para	la	conclusión	de	su	tesis,	sobre	la	probabilísima	identidad	del	autor	y	el	contexto	
en	que	escribió	Curial	y	Güelfa.	La	datación	de	la	obra	también	parece	deberse	situar,	
según	las	investigaciones	aducidas	en	la	misma	tesis,	hacia	el	cuatrienio	1445-1448.	La	
narrativa	de	la	novela	permite	situar	los	acontecimientos	no	sólo	en	el	espacio,	que	es	
casi	siempre	explícitamente	nombrado	a	lo	largo	del	texto,	sino	también	en	el	tiempo:	
los	 acontecimientos	 evocados	 en	 la	 novela	 se	 sitúan	 en	 el	 reinado	 de	 Pedro	 III	 de	
Aragón,	el	Grande,	es	decir,	entre	1240	y	1285.		

	
La	identificación	de	la	autoría	de	la	obra	es	todavía	muy	reciente	y	aún	está	en	

fase	 de	 asimilación	 por	 la	 comunidad	 universitaria,	 pero	 por	 cierto	 representará	 un	
verdadero	salto	cualitativo	en	el	desarrollo	de	los	estudios	universitarios	sobre	Curial	y	



Güelfa,	 pues	abre	perspectivas	nuevas	para	un	número	 indefinido,	pero	 ciertamente	
inmenso	de	nuevos	enfoques	temáticos.	

	
El	tema	de	la	tesis	

	
En	las	últimas	décadas,	en	publicaciones	científicas	y	universitarias,	numerosos	

artículos	 fueron	 divulgados,	 en	 diversas	 disciplinas,	 con	 profundizaciones	 que	 han	
permitido	 conocer	 mejor	 los	 locales	 y	 el	 tiempo	 en	 que	 se	 desarrolla	 la	 trama	
narrativa,	 revelando	 una	 realidad	 extremamente	 rica	 y	 sugestiva.	 Muchos	 otros	
enfoques	todavía	están	por	hacer;	 la	complejidad	de	la	obra	está	muy	lejos	de	haber	
sido	suficientemente	explotada.	Estudios	históricos,	literarios,	filosóficos,	psicológicos,	
lingüísticos	 ya	 vienen	 siendo	 hechos,	 pero	 abren	 un	 abanico	 muy	 amplio	 de	
indagaciones,	muchas	de	las	cuales	todavía	no	respondidas.	

																								
Un	 aspecto	 que	 aún	 no	 ha	 sido	 debidamente	 explotado,	 en	 el	 estudio	 de	 la	

novela,	es	el	papel	central	–	ad	instar	de	un	 leitmotiv	–	que	en	ella	ocupa	la	envidia.	
El	propósito	de	esta	tesis	fue	estudiar,	en	Curial	y	Güelfa,	el	papel	de	la	envidia	como	
hilo	 conductor	 de	 su	 trama,	 a	 partir	 de	 la	 noción	 teológico-moral	 prevalente	 en	 la	
época	 en	 que	 la	 novela	 fue	 escrita.	 Tal	 enfoque,	 que	 no	 nos	 consta	 haya	 sido	
contemplado	 en	 otro	 trabajo	 académico,	 nos	 pareció	 de	 gran	 interés	 para	 la	
comprensión	de	la	novela,	de	la	sociedad	retratada	en	ella,	así	como	de	la	época,	dos	
siglos	posteriores,	de	su	elaboración.	

	
Delimitaciones	del	tema,	en	el	tiempo	e	en	el	espacio	

	
Fue	 indispensable,	 desde	 el	 principio,	 proceder	 a	 un	 recorte	 temático,	

cronológico	y	 geográfico	de	nuestro	estudio.	 El	 tema	de	 la	envidia	es	amplísimo.	No	
era	objetivo	de	nuestra	tesis	producir	una	obra	completa	y	cabal	acerca	de	la	envidia,	
en	 todos	 sus	 múltiples	 aspectos	 y	 manifestaciones	 y	 con	 las	 innumerables	
profundizaciones	 que	 el	 asunto	 tuvo	 en	 los	 últimos	 siglos,	 sobre	 todo	 después	 del	
desarrollo	 de	 la	 Psicología	 y	 el	 surgimiento	 del	 Psicoanálisis	 y	 los	 avances	 de	 la	
Antropología,	de	la	Sociología,	de	la	Administración,	de	la	Economía	y	de	otras	ciencias	
relacionadas.		

	
El	 recorte	cronológico	especialmente	enfocado	en	esta	 tesis	es	el	de	 la	época	

de	la	escritura	de	la	novela,	o	sea,	mediados	del	siglo	XV	–	si	bien	que,	tratándose	de	
acontecimientos	 imaginados	 en	 época	 anterior,	 algunas	 remisiones	 a	 los	 siglos	
anteriores	se	hicieron	inevitables.	Como	recorte	espacial,	se	tuvo	toda	el	área	cubierta	
por	 la	 novela,	 es	 decir,	 el	 Norte	 de	 Italia,	 Francia,	 algunas	 regiones	 del	 Imperio,	 el	
Mediterráneo,	la	Tierra	Santa	y	el	Norte	de	África.	

	
Desarrollo	y	contenido	de	la	tesis	

	
En	 el	 capítulo	 I	 se	 conceptualizó	 y	 caracterizó	 la	 envidia	 en	 una	 perspectiva	

humana	 atemporal,	mostrando	 su	 importancia,	 su	 psicología	 y	 el	modo	 de	 actuar	 y	
actuar	 de	 los	 envidiosos,	 y	 el	 capítulo	 II	 trató	 de	 enfocar	 la	 visión	 teológico-moral	
compartida,	acerca	de	la	envidia,	en	el	tiempo	en	que	fue	escrita	la	novela.	Para	ello,	



fue	necesario	exponer	el	pensamiento	cristiano	acerca	de	la	envidia,	prevalente	en	el	
siglo	XV,	con	enfoque	en	los	textos	bíblicos,	y	en	autores	cristianos	como	Santo	Tomás	
de	 Aquino	 (1225-1274)	 y	 Ramón	 Llull	 (1232-1316),	 y	 mostrar	 ejemplos	 de	 cómo	 la	
envidia	era	vista	por	los	artistas	y	literatos	de	la	época.		

	
En	 el	 inicio	 del	 trabajo	 de	 investigación,	 partimos	 de	 la	 suposición	 de	 que,	

siendo	Curial	y	Güelfa	una	obra	nítidamente	inspirada	en	el	humanismo	renacentista,	
debería	 ser	 muy	 grande,	 y	 fácilmente	 reconocible,	 la	 influencia	 en	 la	 novela	 de	 los	
clásicos	 griegos	 y	 romanos	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 envidia.	 Iniciamos	 nuestra	
investigación,	 así,	 en	 el	 estudio	 minucioso	 de	 lo	 que	 escribieron	 filósofos,	
historiadores,	poetas	y	autores	teatrales	clásicos	sobre	la	envidia,	catalogando	un	gran	
número	de	citas	y	referencias	que	esperábamos	desarrollar	en	el	capítulo	II	de	la	tesis.	
Este	planteamiento,	sin	embargo	(que	quizás	sea	por	nosotros	utilizado	en	otra	futura	
obra	sobre	la	envidia	en	la	perspectiva	de	la	antigüedad	clásica)	se	reveló	sin	utilidad	
para	 la	 presente	 tesis	 –	 porque	 constatamos,	 después	 de	 un	 análisis	 extremamente	
minucioso,	 que	 los	 referenciales	 del	 autor	 de	 Curial	 y	 Güelfa	 sobre	 la	 envidia	 no	
parecían	provenir	de	su	inmensa	cultura	clásica,	pero	sí	eran	precisamente	aquellos	de	
la	tradición	religiosa	occidental,	proveniente	de	los	Padres	de	la	Iglesia,	de	los	teólogos	
y	 filósofos	 medievales	 y	 compartida	 generalmente	 al	 tiempo	 en	 que	 la	 novela	 fue	
escrita.	 Decidimos,	 así,	 concentrar	 el	 foco	 de	 la	 exposición	 en	 la	 tradición	 bíblica	 y	
eclesiástica,	pues	fue	aquella	que,	según	pudimos	concluir,	en	el	punto	concreto	de	la	
envidia,	influía	sobre	el	autor	de	la	novela.	

	
El	tercer	y	más	largo	capítulo,	que	constituye	propiamente	la	demostración	de	

la	 tesis	 de	 que	 la	 envidia	 constituye	 el	 hilo	 conductor	 de	 Curial	 y	 Güelfa,	 fue	
consagrado	 al	 análisis	 del	 contenido	 textual	 de	 la	 novela.	 Fue	 indispensable	 una	
exposición	minuciosa	 y	 descriptiva	 para	 ir,	 paso	 a	 paso,	mostrando	 cómo	 la	 envidia	
estuvo	 presente	 e	 interfirió	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 trama.	 En	 este	 capítulo	 III,	
introducimos,	 aunque	 colateralmente,	 un	 levantamiento	 cuantitativo	 sobre	 la	
presencia	 de	 la	 envidia	 en	 la	 novela,	 por	 la	 iteración	 del	 substantivo	 ENVIDIA,	 del	
adjetivo	ENVIDIOSO(S)	e	del	verbo	ENVIDIAR.		

	
Por	 fin,	 como	 complemento	 del	 tercero,	 vino	 un	 último	 capítulo,	 en	 que	 se	

analizó	y	comentó,	en	la	perspectiva	psicológica	de	la	transición	de	la	Edad	Media	para	
la	 Modernidad,	 un	 episodio	 específico	 de	 la	 novela,	 el	 cual	 toca	 en	 el	 tema	 de	 la	
envidia	 al	 revés,	 es	 decir,	 muestra	 el	 triunfo	 de	 la	 razón	 y	 de	 la	 voluntad	 humanas	
sobre	la	envidia.	

	
Metodología	de	análisis		

	
En	el	análisis	del	contenido	de	la	novela,	se	buscó	seguir	las	normas	de	la	crítica	

interna	 de	 los	 textos,	 respetando	 al	máximo	 su	 lógica	 y	 su	 interpretación	 literal,	 sin	
olvidar	 los	 elementos	 simbólicos	 y	 la	 utilización	 de	 recursos	 y	 figuras	 de	 lenguaje,	
característicos	de	su	estilo.	Privilegiamos	la	interpretación	literal	del	texto,	cuando	éste	
estaba	 linealmente	claro,	considerando	analogías	y	posibles	omisiones	o	distorsiones	
intencionales	o	accidentales,	y	sobre	todo	buscando,	en	la	interpretación,	ayuda	en	la	
consideración	 del	 contexto	 en	 que	 la	 obra	 fue	 escrita,	 tanto	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 al	



tiempo	 y	 local,	 como	 también	 en	 las	 referencias	 culturales	 reveladas	 por	 el	 autor	 y	
manifestadas	por	los	personajes.	Tal	contextualización	fue	indispensable	y	sin	ella	toda	
interpretación	 forzosamente	 sería	 superficial	 e	 incurriría	 en	 simplificaciones	 y	
anacronismos.	De	ahí	también	el	carácter	necesariamente	interdisciplinario	de	nuestro	
análisis.	

	
En	 cuanto	 a	 las	 palabras	 de	 los	 dos	 caballeros	 envidiosos	 que	 persiguieron	 a	

Curial	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 trama	 de	 la	 novela,	 fue	 necesario	 un	 alejamiento	 de	 la	
interpretación	 textual,	en	 la	percepción	de	 las	 reales	 intenciones	de	 los	oradores,	ya	
que	sus	discursos	eran	claramente	malevolentes	y	más	buscaban	ocultar	que	revelar	la	
realidad.	

	
Conclusiones	

	
Pasemos	a	los	resultados	de	nuestra	investigación	y	a	las	conclusiones	a	las	que	

hemos	llegado.	
	
Como	se	 recordó	al	principio	del	 capítulo	 III	de	esta	 tesis,	el	objetivo	expreso	

del	autor	de	Curial	y	Güelfa	es	advertir	a	los	lectores	sobre	"cuán	grande	es	el	peligro,	
cuántas	son	las	solicitudes	y	angustias	de	aquellos	que	sufren	por	amor."	(Proemio	del	
Libro	Primero)	El	amor	entre	Curial	y	Güelfa,	dificultado	por	los	celos	y	la	suspicacia	de	
ella	tanto	como	por	las	vacilaciones	de	él,	y	puesto	a	prueba	por	la	intromisión	de	dos	
competidoras	–	la	bávara	princesa	Láquesis	y	la	musulmana	Camar	–	constituye	el	eje	
temático	de	 la	novela.	 En	 torno	de	ese	eje,	 sin	 embargo,	desde	el	 principio	hasta	el	
final,	en	todo	momento	se	hace	presente	la	envidia,	y	eso	a	tal	punto	que,	como	se	ha	
demostrado	en	el	capítulo	III	de	la	presente	tesis,	ella	llega	a	constituir	un	 leitmotiv	o	
hilo	conductor.	

	
El	 enfoque	 que	 adoptamos	 en	 nuestro	 análisis	 está	 relacionado	 con	 el	 tema	

explícito	 de	 la	 novela,	 que	 es	 el	 amor.	 Porque	 la	 envidia	 es	 un	 vicio	 que	 se	 opone	
directamente	al	amor	–	ya	sea	el	amor	virtuoso,	en	el	sentido	religioso	y	místico	de	la	
palabra,	ya	sea	el	amor	romántico	(digamos	así)	entre	un	hombre	y	una	mujer,	en	el	
sentido	más	corriente	y	usual.	

	
El	análisis	textual	de	la	novela	nos	permitió	concluir	que	su	autor,	sin	embargo	

de	 profundamente	 imbuido	 por	 el	 humanismo	 y	 por	 los	 valores	 de	 la	 Antigüedad	
clásica,	 y	 sin	 embargo	 aún	 de	 haber	 figurado	 la	 Envidia	 personificada	 como	 una	
divinidad	mitológica,	entendía	la	envidia	claramente	como	la	entendía	la	teología	de	la	
época,	 o	 sea,	 como	un	 “gran	pecat”	 (capítulo	 II.97),	 del	 cual	 el	 diablo	 fue	no	 	 sólo	 el	
primer	practicante	cuando	envidió	a	Dios	y	a	la	primera	pareja	de	la	humanidad,	sino	
que	también	fue	el	gran	instigador	entre	los	hombres,	a	lo	largo	de	toda	la	historia.	Si	
cualquier	duda	hubiese	sobre	ser	tal	visión	teológica	aquella	compartida	por	el	autor	
de	Curial	y	Güelfa,	bastaría	el	análisis	teológico	de	la	Imprecación	a	la	Envidia	(capítulo	
II.97),	para	de	todo	dirimirla.	

	
En	lo	que	se	refiere	específicamente	a	la	envidia,	no	se	notó,	en	todo	el	texto	

de	 la	 novela	 analizado	 con	 rigor,	 que	 su	 autor	 haya	 hecho	 referencias	 o	



transliteraciones	de	modo	claro	o	subentendido	a	autores	clásicos	griegos	o	romanos;	
las	referencias	y	transliteraciones	son	frecuentes	en	múltiples	aspectos	de	la	novela	–
como	 demostró	 sobradamente	 Julia	 Butiñá	 en	 Tras	 los	 Orígenes	 del	 Humanismo:	 el	
Curial	y	Güelfa	–	pero,	en	lo	que	se	refiere	a	la	envidia,	parece	que	la	única	referencia	
presente	 al	 espíritu	 del	 redactor	 es	 la	 que	 provenía	 de	 los	 textos	 bíblicos	 y	 del	
pensamiento	cristiano	generalmente	compartido	en	su	tiempo,	expresado	no	sólo	en	
los	 textos	 de	 origen	 eclesiástico,	 sino	 también	 en	 literatos,	 y	 reflejado	 hasta	 en	 las	
obras	de	arte.	Fue	esa	 la	conclusión	a	 la	que	se	 llegó,	después	de	muchos	meses	de	
análisis	extremamente	atento	del	texto	y	del	contexto	de	la	novela.	

	
Así	pues,	fijemos	cómo	la	envidia	está	presente	en	la	novela	a	varios	títulos,	o	

mejor,	como	ella	se	hace	notar	de	varios	modos	diferentes:	
	
En	 primer	 lugar,	 en	 la	 trama,	 por	 el	 papel	 fundamental	 que	 en	 ella	 tiene	 la	

envidia,	 sentimiento	 o	 pasión	 que	 influenció	 y	 de	 cierto	 modo	 condicionó	 todo	 el	
desarrollo	 de	 las	 aventuras	 y	 desventuras	 de	 Curial.	 De	 hecho,	 los	 celos	 y	 las	
desconfianzas	 de	Güelfa	 en	 relación	 a	 Curial,	 que	 le	 provocaron	 tantos	 problemas	 y	
disgustos	y	condicionaron	su	drama	existencial	a	lo	largo	de	años,	fueron	directamente	
causados	desde	el	principio,	y	 fueron	envenenados	episódica	pero	persistentemente,	
por	la	envidia	de	Ansaldo	y	Ambrosio,	los	dos	caballeros	ancianos	que	han	concebido	
verdadero	odio	en	relación	a	Curial.	El	análisis	textual	de	la	novela,	efectuado	a	lo	largo	
del	capítulo	III	de	esta	tesis,	lo	comprobó	suficientemente,	per	longum	et	latum.	

	
La	envidia	 también	estuvo	en	 la	 raíz	de	 los	 tres	grandes	duelos	decisivos	que	

marcaron	las	dos	primeras	fases	de	la	vida	de	Curial	–	el	primero	de	ellos	en	la	corte	
imperial,	en	defensa	de	la	duquesa	Cloto,	falsamente	incriminada	de	adulterio	por	un	
caballero	envidioso	(capítulos	I.	20	y	I.21.);	el	segundo,	contra	Boca	de	Far,	el	caballero	
napolitano	que,	atizado	por	los	envidiosos	enemigos	de	Curial,	rivalizaba	con	éste	en	la	
conquista	del	amor	de	Güelfa	 (capítulos	 I.43	e	 I.44);	y	el	 tercero,	en	el	combate	más	
paradigmático	de	toda	la	novela,	contra	el	Jabalí,	caballero	francés	estimulado	por	los	
envidiosos	a	competir	con	Curial	(capítulos	II.101	a	II.103).	

	
En	 segundo	 lugar,	 por	 los	 dos	 pasajes	 de	 la	 novela	 en	 que	 la	 envidia	 está	

explícita	 y	 formalmente	 bien	 caracterizada:	 en	 el	 capítulo	 97	 del	 Libro	 Segundo,	
cuando	 se	 hace	 una	 Imprecación	 a	 la	 Envidia,	 y	 en	 el	 capítulo	 94	 del	 Libro	 Tercero,	
cuando	 la	Envidia	es	descrita	antropomórficamente	y	 con	 colores	 impresionantes	en	
un	sueño	que	tuvo	Güelfa.	Los	dos	pasajes,	cargados	de	simbolismo	evidente,	revelan	
cuando	bien	analizados	un	contenido	psicológico,	filosófico	e	incluso	teológico	de	gran	
profundidad,	 a	 la	 par	 de	 implicaciones	 de	 carácter	 sociológico,	 y	 pueden	 ser	
relacionados	 de	modo	 bastante	 próximo	 con	 el	 eje	 temático	 de	 la	 novela;	 en	 otras	
palabras,	 no	 son	 sólo	 episodios	 colaterales	 y	 accesorios,	 colocados	 a	 manera	 de	
digresiones	literarias	o	adornos,	pero	son	algo	de	muy	central	y	de	grande	importancia.	

	
La	envidia	también	aparece,	a	veces	explícitamente,	a	veces	de	modo	implícito	

(disfrazada	 o	 encubierta	 por	 otros	 sentimientos	 o	 pasiones,	 como	 celos,	 ambición,	
competitividad,	 rivalidad,	 emulación,	 etc.)	 en	 varios	 otros	 pasajes	 de	 la	 novela,	
refiriéndose	a	personajes	no	centrales	o	a	circunstancias	colaterales	de	la	trama.	A	lo	



largo	del	análisis	textual	efectuado	en	el	capítulo	III	de	esta	tesis,	esos	pasajes	fueron	
apuntados	y	comentados.	

	
Se	 notó	 además	 la	 presencia	 de	 la	 envidia	 como	 leitwort	 o	 palabra	 clave,	

señalada	por	 la	 reiterada	utilización,	 apuntada	en	 la	apertura	del	 capítulo	 III	 de	esta	
tesis,	del	substantivo	ENVIDIA,	del	verbo	ENVIDIAR,	o	del	adjetivo	ENVIDIOSO(S)	en	el	
texto	de	Curial	y	Güelfa.	

	
A	lo	largo	de	toda	la	novela,	aparecieron	numerosos	ejemplos	de	actitudes	de	

personas	de	espíritu	noble	y	elevado,	que	no	se	mostraron	 infectadas	por	 la	envidia,	
sino	 que,	 por	 el	 contrario,	 se	 mostraron	 capaces	 de	 admirar	 sinceramente	 a	 otras	
personas	 cercanas	 en	 las	 que	 reconocían	 alguna	 superioridad	 natural	 o	moral.	 En	 el	
contexto	 de	 la	 novela,	 la	 presencia	 de	 esos	 ejemplos	 puntuales	 de	 anti-envidia	
constituye	 una	 especie	 de	 confirmación	 à	 rebours	 de	 la	 tesis,	 y	 fue	 debidamente	
considerada	en	el	análisis	textual	efectuado	en	el	capítulo	III.	

	
Se	 reservó	 el	 capítulo	 IV	 para	 analizar	 más	 detenidamente	 un	 episodio	 de	

grande	importancia	en	la	novela,	y	que	a	nuestro	ver	toca	su	contenido	más	profundo	
y	recóndito:	el	reencuentro	de	Curial	con	el	Jabalí	en	el	Monasterio	de	Santa	Catalina,	
en	el	desierto	de	Sinaí.	Los	dos	habían	triunfado	noblemente	sobre	el	sentimiento	de	
envidia	cuando	se	habían	confrontado	y	poco	después	 reconciliado	en	Paris.	Cuando	
más	tarde	se	reencontraron,	quedó	clara	la	profunda	diferencia	de	mentalidades	entre	
los	 dos	 antiguos	 adversarios.	 En	 la	 confrontación	 de	 las	 dos	 mentalidades	 está	
delineada	a	modo	de	parábola	la	oposición	entre	la	Edad	Media	y	los	tiempos	nuevos	
del	 Renacimiento.	 El	 contraste	 entre	 el	 teocentrismo	 medieval	 predominante	 en	 el	
Jabalí	y	el	humanismo	renacentista	más	presente	en	Curial	constituye,	desde	el	punto	
de	vista	doctrinal	y	axiológico,	uno	de	 los	aspectos	más	 instigadores	en	todo	el	texto	
de	la	novela.	

	
En	el	campo	de	lucha	física,	se	habían	enfrentado	los	dos,	con	nítida	victoria	de	

Curial.	En	la	reconciliación	pública	de	los	dos,	se	manifestaron	ambos	con	nobleza	de	
alma,	 superando	 la	envidia	y	manifestando	sincera	admiración	mutua.	Más	 tarde,	 se	
reencontraron	 y	 nuevamente	 se	 enfrentaron	 los	 dos,	 de	 esta	 vez	 en	 un	 nivel	
existencial,	confrontando	opciones	y	concepciones	de	vida:	el	Jabalí	se	había	decidido	
decididamente	por	el	retorno	a	los	padrones	místicos	y	religiosos	del	Medievo,	en	una	
de	 sus	 concepciones	 más	 radicales	 que	 es	 el	 franciscanismo,	 mientras	 que	 Curial	
permanecía	dividido	y,	al	 final,	optó	por	el	 camino	opuesto,	o	 sea	el	del	humanismo	
renacentista.	

	
La	grande	 interrogación	que	nos	ha	quedado,	del	análisis	de	este	episodio,	es		

relativa	 a	 las	 reales	 intenciones	 del	 autor	 en	 relación	 a	 la	 figura	 emblemática	 y	
enigmática	 del	 Jabalí.	 Su	 figura,	 de	 inicio	 descrita	 de	modo	 intemperado	 y	 caricato,	
ganó,	a	partir	del	episodio	de	la	reconciliación,	innegable	grandeza.	En	el	episodio	del	
reencuentro	 con	Curial,	 en	el	 Sinaí,	nada	hay	de	 intemperado	o	 ridículo	en	el	 Jabalí,	
que,	por	el	contrario,	se	presenta	digno,	serio	y	perfectamente	lógico	en	todo	su	largo,	
coherente	y	bien	concatenado	discurso.	Ese	discurso,	analizado	detenidamente	en	el	
capítulo	IV	de	la	tesis,	constituye	el	más	largo	de	la	novela.	Aunque	choque	de	modo	



frontal	el	humanismo	que	sin	duda	la	 inspira,	y	sin	embargo	del	carácter	satírico	que	
de	 modo	 discreto	 atraviesa	 toda	 la	 novela	 y	 llega	 a	 constituir	 una	 de	 sus	
características,	no	nos	parece	indiscutible	que	la	intención	del	autor	de	Curial	y	Guelfa	
fue	 la	 de	 pura	 y	 simplemente	 ridiculizar	 la	 posición	 del	 Jabalí.	 Antes	 nos	 parece	
preferible	dejar	abierta	la	cuestión	de	la	 intención	del	autor	en	relación	al	personaje.	
¿Hasta	 qué	 punto	 la	 larga	 alocución	 del	 Jabalí	 no	 representaba,	 en	 una	 era	 de	
transición,	 un	 elemento	 que,	 aunque	 en	 decadencia,	 todavía	 estaba	 presente	 y	
actuante	 en	 todos	 los	 espíritus,	 incluso	 en	 los	 más	 "modernos"	 entre	 los	 cuales	 se	
encontraba,	sin	la	menor	duda,	el	autor	de	Curial	y	Güelfa?		

¿No	 tendrá	 ese	 autor	 pretendido	mostrar	 una	 sociedad	dividida,	 influenciada	
por	dos	poderosos	vectores	contrarios	que	actuaban	sobre	todos	los	personajes?	¿Cuál	
es	 su	 verdadero	 modo	 de	 pensar?	 ¿No	 estaría	 él,	 quizás,	 buscando	 de	 modo	
subconsciente	una	solución	intermedia,	a	la	manera	de	una	síntesis?	

	
Este	 es	 un	 misterio	 que	 continuará	 desafiando	 a	 los	 lectores	 y	 analistas	 de	

Curial	 y	 Güelfa.	 En	 realidad,	 la	 sociedad	 del	 siglo	 XV	 estaba	 en	 profunda	
transformación.	 En	 ella	 se	 aplicaban	 fuerzas	 diversas,	 en	 sentimientos	 también	
diversos.	 Muchos	 eran	 los	 vectores	 que	 actuaban,	 sumando	 fuerzas	 o	 hasta	
contraponiéndose	con	mayor	o	menor	intensidad.	Nos	parece	que	es	en	la	perspectiva	
de	 una	 sociedad	 dividida	 y	 en	 transformación,	 compuesta	 por	 personas	 también	
internamente	 divididas	 y	 también	 en	 transformación,	 que	 se	 puede	 y	 se	 debe	
interpretar	el	discurso	del	Jabalí	e	intentar	perquirir	la	intención	del	redactor	de	Curial	
y	Güelfa.	

	
Tales	 son	 las	 conclusiones	 principales	 de	 esta	 tesis.	 A	 ellas,	 pueden	 añadirse	

algunas	observaciones	y	consideraciones	sugeridas	por	el	análisis,	ya	no	directamente	
relacionadas	con	la	envidia,	sino	de	orden	más	general.	

	
Llama	la	atención,	en	el	análisis	de	la	novela,	la	extraordinaria	riqueza	de	tipos	

humanos	 bien	 definidos,	 representativos	 de	 las	 pasiones	 e	 intereses	 en	 juego,	 que	
presenta	a	lo	largo	de	sus	páginas.	Sin	duda,	el	gran	modelo	humano	focalizado	es	el	
del	héroe,	Curial,	pero	hay	también	figuras	de	otros	hombres	notables,	idealizados	por	
el	 autor	 y,	 como	 tales,	 representativos	 de	 valores	 humanos:	 el	 buen	 Melchior	 de	
Pandó,	típicamente	el	vasallo	noble	leal	y	recto,	bien	intencionado	y	honesto;	el	rey	de	
Aragón,	 figura	 arquetípica	 del	 rey	 caballero	 medieval,	 que	 sin	 descender	 de	 su	
majestad	regia	se	sitúa,	entre	sus	guerreros,	como	un	mero	primus	 inter	pares,	en	el	
estilo	 de	 la	 legendaria	 Tavola	 arturiana;	 el	 fogoso	 y	 valeroso	 Aznar,	 compañero	 de	
armas	 de	 Curial	 en	 un	 momento	 decisivo	 de	 su	 vida;	 Galcerán,	 que	 como	 Aznar	
también	era	aragonés,	fiel	compañero	del	cautiverio	y	luego	de	los	triunfos	de	Curial.	
Todos	 estos,	 a	 los	 que	 se	 debe	 añadir	 la	 figura	 discreta,	 pero	 constantemente	
recordada	 del	marqués	 de	Montferrat,	 cada	 cual	 a	 su	modo,	 componen	 el	 universo	
masculino	 que	 se	 podría	 llamar	 ejemplar,	 en	 la	 novela.	 Esta	 lista	 de	 personajes	
simpáticos	estaría	incompleta	si	en	ella	no	figurara	también	el	Jabalí,	de	inicio	enemigo	
feroz,	después	amigo	y	por	fin	hasta	consejero	espiritual	del	héroe.	

	
Los	 hombres	 malos,	 ilustrativos	 de	 los	 defectos	 y	 vicios	 de	 la	 humanidad,	

también	 los	 hay	 bien	 caracterizados	 en	 la	 novela.	 Entre	 todos	 sobresalen	 Ansaldo	 y	



Ambrosio,	 los	dos	viejos	caballeros	envidiosos,	que	persiguieron	Curial	en	el	curso	de	
años	enteros.	Faraig,	el	moro	de	quien	Curial	fue	esclavo,	también	es	representativo	de	
todo	lo	que	podía	representar	el	islamita,	eterno	enemigo	de	los	hijos	de	Dios	y	de	la	
Cristiandad,	 en	 la	 visión	 cristiana-europea	 de	 la	 época.	 Varios	 caballeros	 falsos,	
representando	 los	 vicios	 y	 las	 deformaciones	 del	 espíritu	 de	 caballería,	 también	
atraviesan	 la	 novela,	 todos	 debidamente	 castigados	 y	 escarmentados	 por	 Curial	 –	 y,	
dicho	sea	de	paso,	varios	de	ellos	identificados	por	Abel	Soler	en	la	investigación	que	
hizo	para	el	levantamiento	biográfico	minucioso	del	autor	de	Curial	y	Güelfa.	

	
El	 universo	 femenino	 tiene,	 en	 esa	 novela	 precursora	 de	 tiempos	modernos,	

una	importancia	enorme.	Por	encima	de	todo,	se	destaca	la	tríada	de	las	mujeres	que	
amaron	 a	 Curial:	 Güelfa,	 Láquesis	 y	 la	 infeliz	 Camar.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	
psicológico,	 cada	una	de	 las	 tres	merecía	un	análisis	detallado.	 La	abadesa	amiga	de	
Güelfa	(cuyo	nombre	es	de	todo	omitido	en	el	texto	de	la	obra)	es	también	una	figura	
femenina	notable,	 representativa	 de	 los	 conventos	mundanizados	 y	 poco	 fervorosos	
de	 su	 tiempo.	 Arta,	 la	 dama	 de	 compañía	 y	 de	 confianza	 de	 Güelfa,	 desempeña	 un	
papel	secundario,	pero	significativo	a	 lo	 largo	de	 la	narrativa,	a	veces	 llamada	por	su	
nombre	 real,	 a	 veces	 transmutada	 en	 la	 misteriosa	 Fiesta.	 La	 reina	 de	 Francia	 y	 la	
madre	de	Láquesis	también	marcan,	aunque	de	modo	menos	acentuado,	su	presencia	
en	 ciertos	 pasajes.	 Recordamos	 aquí	 esos	 nombres,	 sin	 olvidar	 que	 podríamos	
extendernos	también	sobre	un	"universo"	femenino	de	otra	dimensión:	el	de	las	diosas	
Juno,	Fortuna,	Venus,	etc.	

	
Un	aspecto	que	llama	la	atención	del	 lector	son	los	silencios	de	 la	novela.	Por	

ejemplo,	 es	 digna	 de	 nota	 la	 total	 ausencia	 de	 descripciones	 de	 ambientes	 sociales	
fuera	 de	 la	 alta	 nobleza.	 En	 la	 novela,	 todo	 sucede	 en	 el	mundo	 de	 la	 nobleza,	 hay	
apenas	unas	pocas	y	breves	referencias	de	paso	a	mercaderes,	y	nada	más.	Sobre	los	
restantes	 elementos	 constitutivos	 del	 cuerpo	 social,	 el	 silencio	 es	 total.	 Ni	 de	
campesinos,	ni	de	artesanos,	ni	de	otros	miembros	del	 tercer	estado	 la	novela	 trata,	
aunque	 sea	 de	 paso.	 En	 los	 viajes,	 muchas	 veces	 Curial	 debe	 haberse	 alojado	 en	
hostales	 populares	 y	 no	 puede	 dejar	 de	 haberse	 entretenido	 en	 conversaciones	 con	
tipos	 populares,	 pero	 nada,	 absolutamente	 nada	 se	 lee	 acerca	 de	 eso.	 Geoffrey	
Chaucer	(c.	1343-1300),	que	como	D'Àvalos	también	era	humanista	y	cortesano,	en	los	
Cuentos	 de	 Canterbury	 se	 entretiene	 en	 la	 descripción	 detallada	 de	 miembros	 del	
cuerpo	 social	 inglés	 de	 los	 más	 variados	 niveles,	 hasta	 los	 más	 modestos,	 pero	 en	
Curial	y	Güelfa	la	ablación	de	estos	últimos	es	total.		

	
Igualmente	no	se	ve	ninguna	alusión,	ni	siquiera	de	paso,	a	un	elemento	muy	

presente	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	 XV,	 la	 confrontación	 creciente	 entre	 el	 poder	 real	 ya	
tendente	al	absolutismo	y	la	alta	nobleza.	Es	también	notable	el	silencio	acerca	de	los	
otros	 reinos	 ibéricos,	 especialmente	 de	 Portugal,	 que	 ha	 sido	 durante	 siglos,	 en	 el	
equilibrio	de	 los	reinos	cristianos	peninsulares,	el	aliado	casi	constante	de	Aragón	en	
oposición	al	eje	León-Castilla.	Este	silencio	es	aún	más	incomprensible	si	se	considera	
que	Pedro	III,	el	monarca	tan	destacado	e	alabado	en	el	texto	de	la	novela,	mantuvo	
excelentes	 relaciones	 con	 Portugal	 y	 fue	 una	 hija	 suya,	 la	 infanta	 Isabel	 de	 Aragón	
(1271-1336),	quien	se	casó	con	el	rey	portugués	Dom	Dinis	(1261-1325)	y	se	convirtió	
en	la	reina	más	famosa	y	querida	de	la	Historia	de	Portugal,	venerada	como	la	"Reina	



Santa"	y	canonizada	por	la	Iglesia	Católica.	Otro	silencio	curioso	es	la	total	ausencia	de	
referencias	a	lo	que	se	comía,	en	la	novela.	Muchas	son	las	descripciones	de	fiestas,	de	
ropas	 y	 de	 joyas,	 en	 banquetes,	 pero	 no	 se	 encuentra	 la	 menor	 referencia	 a	 los	
alimentos	servidos	en	esas	fiestas.	

	
También	 cabe	 hacer	 unas	 cuantas	 observaciones	 de	 carácter	 lingüístico.	 A	 lo	

largo	de	los	trabajos	de	investigación	y	preparación	de	esta	tesis	–	e	incluso	antes	de	
eso,	en	el	 largo	periodo	en	el	que	 tuvimos	el	privilegio	de	 trabajar	con	el	orientador	
brasileño	de	esta	tesis,	en	 la	primera	traducción	que	hizo	del	catalán	antiguo	para	el	
portugués	 moderno	 de	 Curial	 y	 Güelfa	 –	 se	 han	 notado	 muchas	 particularidades	
comunes	 a	 ambos	 idiomas,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 sintáctico	 y,	más	 aún,	 desde	 el	
punto	 de	 vista	 semántico,	 con	 el	 empleo	 de	 palabras	 cognatas	 diversas	 de	 las	
habitualmente	 utilizadas	 en	 otras	 lenguas	 neolatinas.	 Aunque	 no	 estaba	 en	 el	 foco	
principal	 de	 nuestro	 estudio	 profundizar	 los	 aspectos	 lingüísticos	 de	 la	 novela	 en	 su	
texto	original	o	en	su	traducción	para	el	portugués,	ya	señalamos	en	notas,	a	lo	largo	
del	capítulo	III,	muchas	observaciones	al	respecto.		

	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 sintaxis,	 hay	 también	 una	 observación	 que	 no	

puede	 omitirse,	 en	 estas	 conclusiones	 finales	 de	 la	 tesis.	 Llamó	 la	 atención	 que	 la	
ordenación	 de	 los	 miembros	 de	 las	 oraciones	 en	 el	 texto	 arcaico	 catalán	 y	 en	 el	
portugués	moderno	se	acerque	de	modo	notable.	Cualquier	traducción	al	portugués,	a	
partir	 del	 castellano,	 del	 italiano	 y	 más	 aún	 del	 francés,	 exige	 que	 se	 haga	 una	
reubicación	 en	 el	 orden	 de	 los	 términos,	mientras	 que	 en	 la	 traducción	 de	 Curial	 y	
Güelfa	 a	 la	 lengua	 portuguesa	 esta	 reubicación	 es	 prácticamente	 desnecesaria;	 en	
otras	 palabras,	 es	 suficiente	 traducir	 palabra	 por	 palabra,	 y	 el	 resultado	 estará	muy	
cerca	de	un	texto	escrito	originalmente	en	portugués.	Tal	vez	esto	se	deba	al	hecho	de	
que	ambos	idiomas	han	evolucionado	a	partir	del	habla,	en	su	vertiente	más	popular,	
que	prefiere	la	clareza	(y,	por	lo	tanto,	tiende	al	orden	directo	en	la	distribución	de	los	
términos	 de	 la	 frase:	 sujeto,	 verbo,	 objeto	 directo,	 objeto	 indirecto,	 complemento	
circunstancial,	etc.),	en	 lugar	de	preferir	el	 refinamiento	estilístico,	como	sucede	con	
lenguas	 que	 evolucionaron	 a	 partir	 de	 obras	 literarias	 consagradas	 como	 matrices	
idiomáticas.	 Tal	 vez	 esto	 se	 deba,	 también,	 a	 cierto	 carácter	 de	 lengua-puente	 que	
podría	 tener,	 incluso	 por	 razones	 geográficas,	 el	 idioma	 catalán,	 entre	 el	 latín	 y	 las	
demás	lenguas	ibéricas.	
	

Por	 último,	 regístrese	 que	 una	 vez	 identificado	 en	 la	 persona	 de	 Enyego	
D'Àvalos	 el	 autor	 de	 la	 novela	 –	 información	 que	 sólo	 nos	 llegó	 después	 de	 estar	
redactada	en	su	casi	totalidad	la	presente	tesis	–	lanza	la	biografía	del	mismo	D'Àvalos	
luces	nuevas	para	el	estudio	de	la	envidia	en	Curial	y	Güelfa,	sobre	todo	considerando	
el	 carácter	 autobiográfico	 que,	 en	múltiples	 pasajes	 de	 la	 obra,	 revela	 su	 autor.	 En	
efecto,	también	fue	Enyego	D'Àvalos	víctima	de	envidiosos,	que	veían	con	malos	ojos	
su	 grande	 influencia	 en	 la	 corte	 napolitana	 de	Alfonso	 I	 y	 llegó	 a	 sufrir	 un	 atentado	
personal	contra	su	vida.	Es	posible	que	en	las	maldosas	embestidas	que	Curial	sufrió,	a	
partir	 de	 los	 dos	 envidiosos	 caballeros	 que	 lo	 persiguieron	 durante	 años,	 se	
reprodujeron	análogas	persecuciones	hechas	al	propio	D'Àvalos.	Es	posible	que,	para	
el	círculo	de	relaciones	más	 íntimo	del	autor,	aquellos	a	 los	que	él	presumiblemente	
habrá	 leído	 en	 secreto	 su	 novela,	 los	 dos	 caballeros	 envidiosos	 no	 fuesen	 sólo	



personajes	 de	 una	 obra	 de	 ficción,	 sino	 que	 fuesen	 personas	 de	 carne	 y	 hueso,	
identificadas	y	bien	conocidas	por	los	oyentes...	

	




