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                   O Humanismo, período caracterizado 
por mudanças sociais, econômicas e políticas que 
afetaram também as artes e a Literatura, teve 
início com a nomeação de Fernão Lopes para 
cronista-mor do reino de Portugal. 
                  No século XV, a estrutura feudal 
enfraqueceu em razão do desenvolvimento do 
comércio e das cidades ocasionando o 
esvaziamento dos campos e o fortalecimento da 
figura do rei e de um recém-formado grupo de 
comerciantes, a burguesia. 
                   Além disso, o homem começou a 
atribuir a si e não a Deus a responsabilidade pelos 
seus feitos, como as conquistas marítimas de 
Portugal e a Espanha. Despertou-se, assim, o 
antropocentrismo em oposição ao teocentrismo 
vigente. 
 

➢ A Literatura no Humanismo 

• Prosa 
                  Fernão Lopes foi cronista-mor por mais 
de 20 anos e escreveu a história dos reis de 
Portugal e do povo português, tornando-se o 
representante mais importante desse estilo. 
Dos seus escritos sobreviveram as obras Crônica de 
El-Rei D. Pedro I, Crônica de El-Rei D. Fernando e 
Crônica de El-Rei D. João. 

• Poesia 
                  Garcia de Resende é o maior nome da 
poesia humanista. Ele fazia o que se denominou 
poesia palaciana (por retratar a corte). 
                  Resende foi responsável pela coletânea 
O cancioneiro geral reunindo 880 poemas escritos 
entre os séculos XV e XVI. 
                 O aumento no hábito da leitura e a 
invenção da imprensa impulsionaram a escrita da 
poesia na língua de Portugal. 
 

• O teatro vicentino 
                  Gil Vicente escreveu mais de 40 autos e 
farsas com conteúdo moralizante e educativo, 
popularizando o gênero dramático em Portugal. 
Nessas manifestações teatrais, não faltavam 
críticas aos comportamentos condenáveis de 
nenhum setor da sociedade. Os autos eram 

originalmente, peças que tratavam de aspectos 
religiosos e moralistas polarizando o bem e o mal. 
                   O Auto da barca do inferno combina 
alegorias da vida mundana e do comportamento 
humano. Nele, uma barca conduz à salvação e 
outra à condenação da alma. Em obras como Auto 
da Índia, Auto da Lusitânia e Trilogia das barcas, os 
personagens definem classes sociais como o 
sapateiro, o fidalgo etc. 
                  As farsas também tinham caráter 
moralista e eram escritas em versos. A Farsa de 
Inês Pereira, a mais famosa farsa de Gil Vicente, 
apresenta um caso de traição como algo não 
censurável _ forte influência humanista. 
 
                  A obra de Gil Vicente mantém-se viva até 
hoje e influenciou grandes nomes da Literatura 
brasileira, como Ariano Suassuna, autor de Auto da 
Compadecida, e João Cabral de Melo Neto, autor 
de Morte e vida Severina. 
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• Contexto histórico 

                Gil Vicente testemunhou o processo de 
expansão ultramarina, viveu o período áureo de 
Portugal. Foi contemporâneo das grandes navegações 
de Vasco da Gama e observou como o país ficou 
abandonado porque a atenção fora voltada para o 
exterior, para as colônias. 

               O autor teceu profundas críticas à desordem 
da sociedade portuguesa de outrora: aos valores, à 
moralidade, ao homem corrompido, à instituição 
religiosa católica. Gil Vicente não era propriamente 
contra a igreja, mas era contra o que faziam dela (o 
falso celibato de padres e freiras, por exemplo). 

               Criticou os vícios da sociedade medieval e 
moderna, colocou o dedo na ferida para denunciar a 
estrutura opressora e fechada em si própria. Foi o porta- 
voz que delatou a hipocrisia social: frades sem vocação, 
a justiça corrupta que comungava com a nobreza, a 
exploração dos trabalhadores rurais. 

 

Fonte: https://www.culturagenial.com/auto-da-barca-
do-inferno-de-gil-vicente/ 
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• O Auto da barca do inferno 
 

 
 
Personagens 

Diabo _ Conhecido como Belzebu, conduz uma barca 

em direção ao inferno. 

Anjo _ Conduz a barca da Glória, rumo ao paraíso.              

Fidalgo _Anda sempre com um pajé e carrega um rabo 

muito comprido além de uma cadeira de espaldas. 

Acaba pegando a barca rumo ao porto de Lúcifer.   

Onzeneiro _ O onzeneiro, uma espécie de agiota, faz 

companhia ao fidalgo na barca do inferno. 

Parvo _ Encontra a paz na simplicidade e é 

encaminhado para a barca do paraíso.                              

Sapateiro _ O sapateiro acredita que, por ter cumprido 

os rituais religiosos em terra, entraria na barca do 

paraíso. Porém, como enganou seus clientes, não 

ganhou o direito de subir na nau do anjo. 

Frade _ Acompanhado de uma moça, o frade não tem 

direito a entrar no paraíso. 

Brízida Vaz _ Por ser bruxa, prostituta e alcoviteira, não 

recebe autorização para entrar na barca da Glória. 

Judeu _ Não pode embarcar no sentido do paraíso 

porque não é cristão. 

Corregedor _ Ao contrário do que era suposto, o 

corregedor só defende seus próprios interesses sendo 

condenado imediatamente à barca do inferno. 

Procurador _ Corrupto, pensa apenas em si e, como 

consequência, segue direto para a nau de Belzebu. 

Cavaleiros _ Os Cavaleiros de Deus, mártires da Santa 

Igreja, que dedicaram a vida a causa cristã, são 

premiados com a paz eterna na barca do paraíso. 

Fonte: https://www.culturagenial.com/auto-da-barca-

do-inferno-de-gil-vicente/ 

 
 

CLASSICISMO 
 

➢ O Renascimento: a valorização do homem 
                       O Renascimento caracterizou-se por profundas  
transformações culturais, sociais e políticas ocorridas  entre 
os séculos XIV e XVI. 
                      Com o início das grandes navegações, o 
fortalecimento da aliança entre reis e a burguesia, o 
desenvolvimento do comércio e das cidades e o 
enfraquecimento do poder da igreja, cresceu no homem um 
sentimento de valorização de suas conquistas. Esse 
antropocentrismo, que teve início no Humanismo, tomou 
definitivamente o lugar do teocentrismo medieval na visão de 
mundo do homem renascentista, que passou a valorizar os 
bens materiais e a desfrutar do que o dinheiro podia 
oferecer. 
                     Com a ascensão da burguesia, cresceu também o 
interesse por textos literários e filosóficos. Assim, a cultura 
tornou-se um bem precioso para os novos ricos, que 
passaram a patrocinar músicos e artistas visuais. Surgiu a 
figura dos mecenas, comerciantes que acumulavam grandes 
riquezas e investiam nas artes, e assim fizeram da Itália o 
berço do Renascimento, financiando a produção artística de 
nomes como Botticelli, Da Vinci, Raphael, Donatello e 
Michelangelo, durante os séculos XIV e XV. 
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• O nascimento de Vênus, de Sandro 
Botticelli. 

 

 
 

             O Nascimento de Vênus (Nascita di Venere, em 
italiano) é uma obra do artista renascentista Sandro 
Botticelli (1445-1510). 

              Produzida entre 1484 e 1486, trata-se de uma 
das pinturas mais emblemáticas do Renascimento 
italiano. 

              Na época, ela foi encomendada por um rico 
banqueiro e político italiano: Lorenzo di Pierfrancesco. A 
ideia dele era decorar sua casa com belas pinturas. 

               Atualmente, a obra está exposta na Galleria 
degli Uffizi, em Florença, na Itália. Segue sendo uma 
das mais famosas do mundo e com inúmeras 
reproduções. 
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                 Inspirada na mitologia romana, Vênus 
aparece nua no centro da pintura sobre uma grande 
concha, que por sua vez, está repousada sobre a água 
do mar. Observe que Vênus está banhada de luz 
exaltando a pureza da alma da deusa. 

                Mediante traços bem delineados e finamente 
requintados podemos notar a busca pela beleza 
clássica e ideal. 

               De seu lado esquerdo (direito na figura), temos 
a presença de uma mulher segurando um manto de 
estampa floral e que está prestes a cobrir a deusa. Ela 
representa a deusa Flora, relacionada com a primavera 
e de tudo o que floresce. 

               Do lado direito da Vênus (esquerdo da pintura) 
temos supostamente duas figuras voando e levemente 
cobertos por tecidos que demostram esses movimentos. 

              Inspirados também na mitologia romana estão 
o deus alado Zéfiro, personificação do vento do Oeste, 
segurando docemente a ninfa Clóris. Enquanto ele 
assopra com o intuito de empurrar a deusa para as 
margens das águas, diversas flores envolvem o casal. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/o-nascimento-
de-venus/ 

• Classicismo: uma nova forma de arte 
 

               A arte passou a ser produzida por jovens 
artistas e filhos de comerciantes patrocinados pelos 
mecenas. Isso, atrelado ao desenvolvimento da 
imprensa, levou ao aumento do número de 
universidades que logo se tornaram centros culturais 
muito frequentados. A encomenda de livros e obras de 
arte exibia o poder dos mecenas diante da nobreza. 
               No Classicismo, o modelo de perfeição é greco-
romano e suas obras exibem o valor da natureza, 
buscam a simetria e a harmonia e utilizam personagens 
mitológicos. As principais características da produção 
literária do período são: 

✓ Tentativa de explicar racionalmente os 
sentimentos humanos. 

✓ Valorização do homem e desejo de 
conhecer a natureza humana. 

✓ Estudos dos movimentos e da anatomia do 
corpo humano para representá-lo com 
perfeição. 

✓ Amor idealizado e culto à natureza como 
sinônimo de equilíbrio e felicidade como 
temáticas centrais da poesia. 

✓ Resgate da estrutura dos sonetos e uso de 
antíteses e paradoxos como forma de 
interpretar mais racionalmente o amor. 
 
 
 
 

• Classicismo em Portugal 
              Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas, é o 
nome mais importante do Classicismo português. 
 

 
 

❖ A poesia épica de Camões 
             A obra Os Lusíadas seguiu os modelos 
clássicos de Virgílio e Homero, mas, 
diferentemente das epopeias gregas e romanas, 
nela não há um herói individual, mas sim coletivo, 
o povo português. 
Com dez cantos e 1102 estrofes, a obra está 
dividida em cinco partes: 

✓ Proposição: apresentação do tema da obra 
_ os grandes feitos do povo português. 

✓ Invocação: pedido de inspiração às ninfas. 
✓ Dedicatória: o poema é dedicado ao rei de 

Portugal, D. Sebastião. 
✓ Narração: desenvolvimento do tema e 

relatos de episódios. 
✓ Epílogo: finalização do poema, quando o 

autor pede às ninfas que calem a voz de sua 
lira, uma vez que está desiludido com a 
decadência de Portugal. 
 

❖ A poesia lírica de Camões 
             Camões compôs poemas  tanto na medida velha 
quanto na medida nova, em que há versos decassílabos 
e a estrutura clássica do soneto italiano. 
            Suas temáticas eram: o amor platônico, o 
sofrimento amoroso, a saudade, o desconcerto do 
mundo e a mutabilidade das situações. 
            Para Camões, o conflito entre o amor profano e o 
amor idealizado angustiava o home. Sua concepção de 
amor idealizado é influenciada pelo neoplatonismo, ou 
seja, é o amor que basta por si só, como em Platão. 
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