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Literatura 

Humanismo e Classicismo  

Teoria 

 

Humanismo: contexto e literatura  

 

 

DA VINCI, Leonardo. O Homem Vitruviano. 

 

O movimento humanista consiste em um período de transição entre o final da Idade Média e o início do 

Renascimento, ou seja, entre o século XV e XVI. Nele, temos manifestações tanto literárias quanto artísticas. 

Aqui estudaremos o Humanismo português que, apesar de importar o nome do Humanismo italiano, 

distingue-se deste porque não busca retomar a antiguidade clássica tão a fundo. Apesar desta diferença entre 

ambos, o que fundamenta o Humanismo como um todo é a centralização do homem, como a representação 

de seus comportamentos, sentimentos e posições sociais.  

 

Portugal, neste momento, busca reflorescer sua cultura. Isso porque, nos últimos 100 anos anteriores ao 

Humanismo, não foi elaborada qualquer produção poética. A partir disso, dá-se início à Poesia Palaciana, 

parte das obras presentes neste contexto humanista, que apresentava um contraste com os textos 

trovadores: não tinha um caráter popular, não era musicalizada e se tratava de poéticas mais elaboradas.  

 

Além disso, concomitante a este momento, passa a ocorrer um maior amadurecimento do Estado português, 

em busca de um caráter mais nacionalista. Isso se dá devido ao contexto, marcado pelas Grandes 

Navegações.  

 

Outra novidade também surge no movimento humanista português: o desenvolvimento dos textos prosaicos, 

valendo destacar Fernão Lopes (cronista e historiador) e Gil Vicente (dramaturgo). 
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O teatro de Gil Vicente 

O escritor Gil Vicente (1465-1536) introduziu o teatro leigo em Portugal. Tal gênero auxiliou na ampliação da 

arte no país, afinal, algumas de suas produções (como as Encenações Profanas) distanciaram-se de 

elementos teocêntricos. Confira, abaixo, algumas características gerais atribuídas a seus textos.  

 

● Caráter moralizante e reformador; 

● Críticas ao homem corrupto;  

● Busca da transformação do indivíduo; 

● Denúncia das fraquezas humanas (egoísmo, falsidade, orgulho, vaidade...); 

● Culpa aos apelos da carne e dinheiro;  

● Alto teor satírico direcionado a todos os grupos sociais; 

● Crítica à sociedade mercantil e emergente. 

 

Renascentismo e Classicismo 

O Classicismo é o nome atribuído à produção artística que surge neste período do Renascimento. Um dos 

nomes desta etapa, na literatura, é o poeta italiano Petrarca, e a forma fixa soneto é inserida a partir deste 

artista. Não à toa, quando estilos de época posteriores retomam a estética clássica, os poemas tendem a 

seguir tal modelo.  

 

Veja, a seguir, o que estava acontecendo na Europa durante o período renascentista: 

● Mercantilismo: Grandes Navegações; 

● Protestantismo 

● Desenvolvimento da imprensa 

● Avanços científicos 

 

Cabe frisar que tais avanços científicos supramencionados possuem relação direta com as Grandes 

Navegações, afinal, é a partir deles que surgem conhecimentos sobre os navios, armas e outras tecnologias 

úteis para o contexto exploratório do momento.  

 

Em termos estéticos, a literatura do Classicismo consiste na(o): 

● Adoção do “doce estilo novo”: ou seja, a adoção da medida poética nova, que se trata do soneto e dos 

versos decassílabos; 

● Antropocentrismo: que consiste na ideia do homem como centro, estabelecendo uma oposição ao viés 

teocêntrico; 

● Racionalismo: estabelecendo distanciamento de um caráter mais emocional da literatura; 

● Valorização da cultura greco-romana, retomando a antiguidade clássica;  

● Universalismo: busca de uma verdade e beleza universais; 

● Representação de uma figura feminina mais tangível. 

 

 



 

 

 

3 

 

Literatura 

Camões e suas líricas 

Um dos principais nomes da literatura portuguesa, autor que marca 

presença no Classicismo e influencia vários artistas até a 

contemporaneidade, é Luís Vaz de Camões (1524 – 1580). Ele foi, dentre 

várias outras ocupações, um poeta e viveu experiências na guerra, como 

soldado, o que contribuiu na construção de seus textos. Sua vasta 

produção literária faz parte do gênero lírico (com diversos sonetos, tal qual 

alguns exemplos mais abaixo, nos Textos de apoio) e épico (por meio da 

sua famosa obra Os Lusíadas).Suas obras dividem-se em: 

 

 

 

 

 

● Lírica épica  

▪ Os Lusíadas: Grandes navegações, espírito nacionalista, grandes feitos da nação portuguesa; 

▪ Vasco da Gama, seu personagem principal: representação da trajetória, com enfrentamento de 

perigos e adversidades típicos do gênero épico; 

▪ Cabe prestar atenção para a metonímia principal da obra: Vasco da Gama representa todos os 

portugueses daquele período histórico. 

 

● Lírica amorosa 

▪ Partida do ser amado; 

▪ Solidão; 

▪ Sofrimento amoroso; 

▪ Ambientação rural; 

▪ Mulher inalcançável; 

▪ Uso da medida velha (redondilhas menores e maiores). 

 

● Lírica filosófica 

▪ Uso da medida nova (sonetos e versos decassílabos); 

▪ Neoplatonismo amoroso, que restringe o amor perfeito ao campo das ideias, afastando-se, 

portanto, do eu lírico sofredor visto na lírica amorosa; 

▪ Desencontro do homem;  

▪ Desconcerto do mundo. 
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Textos de Apoio 

 

Texto I 

Auto da Barca do Inferno 

Vem o Fidalgo e, chegando ao batel infernal, diz: 

Fildalgo — Esta barca onde vai ora, que assim 

está apercebida? 

Diabo — Vai para a ilha perdida, e há-de partir logo 

ess'ora. 

Fildalgo — Para lá vai a senhora? 

Diabo — Senhor, a vosso serviço. 

Fildalgo — Parece-me isso cortiço... 

Diabo — Porque a vedes lá de fora. 

Fildalgo — Porém, a que terra passais? 

Diabo — Para o inferno, senhor. 

Fildalgo — Terra é bem sem-sabor. 

Diabo — Quê?... E também cá zombais? 

Fildalgo — E passageiros achais para tal 

habitação? 

Diabo — Vejo-vos eu em feição para ir ao nosso 

cais... 

Fildalgo — Parece-te a ti assim!... 

Diabo — Em que esperas ter guarida? 

Fildalgo — Que leixo na outra vida quem reze 

sempre por mim. 

Diabo — Quem reze sempre por ti?!.. 

Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi!... 

E tu viveste a teu prazer, 

cuidando cá guarnecer 

por que rezam lá por ti?!... 

Embarca — ou embarcai... 

que haveis de ir à derradeira! 

Mandai meter a cadeira, 

que assim passou vosso pai. 

Fildalgo — Quê? Quê? Quê? Assim lhe vai?! 

Diabo — Vai ou vem! Embarcai prestes! 

Segundo lá escolhestes, assim cá vos contentai. 

Pois que já a morte passastes, haveis de passar o 

rio. 

Fildalgo — Não há aqui outro navio? 

Diabo — Não, senhor, que este fretastes, e 

primeiro que expirastes me destes logo sinal. 

Fildalgo — Que sinal foi esse tal? 

Diabo — Do que vós vos contentastes. 

Fildalgo — A estoutra barca me vou. 

Hou da barca! Para onde is? 

Ah, barqueiros! Não me ouvis? 

Respondei-me! Houlá! Hou!... 

(Pardeus, aviado estou! 

Cant'a isto é já pior...) 

Oue jericocins, salvador! 

Cuidam cá que são eu grou? 

Gil Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

 

Literatura 

Texto II 

Soneto 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

muda-se o ser, muda-se a confiança; 

todo o Mundo é composto de mudança, 

tomando sempre novas qualidades. 

 

Continuamente vemos novidades, 

diferentes em tudo da esperança; 

do mal ficam as mágoas na lembrança, 

e do bem (se algum houve), as saudades. 

 

O tempo cobre o chão de verde manto, 

que já coberto foi de neve fria, 

e, enfim, converte em choro o doce canto. 

 

E, afora este mudar-se cada dia, 

outra mudança faz de mor espanto, 

que não se muda já como soía. 

Luís de Camões 

 

Texto III 

Soneto 

Transforma-se o amador na cousa amada, 

por virtude do muito imaginar; 

não tenho logo mais que desejar, 

pois em mim tenho a parte desejada. 

 

Se nela está minha alma transformada, 

que mais deseja o corpo de alcançar? 

Em si somente pode descansar, 

pois consigo tal alma está liada. 

 

Mas esta linda e pura semidéia, 

que, como o acidente em seu sujeito, 

assim co’a alma minha se conforma, 

 

está no pensamento como ideia; 

[e] o vivo e puro amor de que sou feito, 

como matéria simples busca a forma. 

Luís de Camõe 
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Texto IV 

Os Lusíadas 

Canto I 

As armas e os Barões assinalados 

Que da Ocidental praia Lusitana 

 

Por mares nunca de antes navegados 

Passaram ainda além da Taprobana, 

Em perigos e guerras esforçados 

Mais do que prometia a força humana, 

E entre gente remota edificaram 

Novo Reino, que tanto sublimaram; 

 

E também as memórias gloriosas 

Daqueles Reis que foram dilatando 

A Fé, o Império, e as terras viciosas 

De África e de Ásia andaram devastando, 

E aqueles que por obras valerosas 

Se vão da lei da Morte libertando, 

Cantando espalharei por toda parte, 

Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

 

Cessem do sábio Grego e do Troiano 

As navegações grandes que fizeram; 

Cale-se de Alexandro e de Trajano 

A fama das vitórias que tiveram; 

Que eu canto o peito ilustre Lusitano, 

A quem Neptuno e Marte obedeceram. 

Cesse tudo o que a Musa antiga canta, 

Que outro valor mais alto se alevanta. 

 

E vós, Tágides minhas, pois criado  

Tendes em mi um novo engenho ardente, 

Se sempre em verso humilde celebrado 

Foi de mi vosso rio alegremente, 

Dai-me agora um som alto e sublimado, 

Um estilo grandíloco e corrente, 

Por que de vossas águas Febo ordene 

Que não tenham enveja às de Hipocrene. 

 

Dai-me üa fúria grande e sonorosa, 

E não de agreste avena ou frauta ruda, 

Mas de tuba canora e belicosa, 

Que o peito acende e a cor ao gesto muda; 

Dai-me igual canto aos feitos da famosa 

Gente vossa, que a Marte tanto ajuda; 

Que se espalhe e se cante no universo, 

Se tão sublime preço cabe em verso. (...) 

Luís de Camões
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Exercícios 

 

1. Sobre o Humanismo, identifique a alternativa falsa: 

a) Em sentido amplo, designa a atitude de valorização do homem, de seus atributos e realizações. 

b) Configura-se na máxima de Protágoras: “O homem é a medida de todas as coisas”. 

c) Rejeita a noção do homem regido por leis sobrenaturais e opõe-se ao misticismo. 

d) Designa tanto uma atitude filosófica intemporal quanto um período específico da evolução da 

cultura ocidental. 

e) Fundamenta-se na noção bíblica de que o homem é pó e ao pó retornará, e de que só a 

transcendência liberta o homem de sua insignificância terrena. 

 

 

2. O argumento da peça A Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, consiste na demonstração do refrão 

popular “Mais quero asno que me carregue que cavalo que me derrube”. Identifique a alternativa que 

não corresponde ao provérbio, na construção da farsa.  

a) A segunda parte do provérbio ilustra a experiência desastrosa do primeiro casamento.  

b) O escudeiro Brás da Mata corresponde ao cavalo, animal nobre, que a derruba.  

c) O segundo casamento exemplifica o primeiro termo, asno que a carrega. 

d) O asno corresponde a Pero Marques, primeiro pretendente e segundo marido de Inês.  

e) Cavalo e asno identificam a mesma personagem em diferentes momentos de sua vida conjugal. 
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3. A questão seguinte baseia-se no poema épico Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, do qual se 

reproduzem, a seguir, três estrofes. 

 

Mas um velho, de aspeito venerando, (= aspecto) 

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, 

 

C’um saber só de experiências feito, 

Tais palavras tirou do experto peito: 

 

“Ó glória de mandar, ó vã cobiça 

Desta vaidade a quem chamamos Fama! 

Ó fraudulento gosto, que se atiça 

C’uma 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 crueldades neles experimentas! 

 

Dura inquietação d’alma e da vida 

Fonte de desamparos e adultérios, 

Sagaz consumidora conhecida 

De fazendas, de reinos e de impérios! 

Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 

Sendo digna de infames vitupérios; 

Chamam-te Fama e Glória soberana, 

Nomes com quem se o povo néscio engana.” 

 

Os versos de Camões foram retirados da passagem conhecida como O Velho do Restelo. Nela, o velho 

a) abençoa os marinheiros portugueses que vão atravessar os mares à procura de uma vida melhor. 

b) critica as navegações portuguesas por considerar que elas se baseiam na cobiça e busca de fama. 

c) emociona-se com a saída dos portugueses que vão atravessar os mares até chegar às Índias. 

d) destrata os marinheiros por não o terem convidado a participar de tão importante empresa. 

e) adverte os marinheiros portugueses dos perigos que eles podem encontrar para buscar fama em 

outras terras. 
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4. Então se despediu da Rainha, e tomou o Conde pela mão, e saíram ambos da câmara a uma grande 

casa que era diante, e os do Mestre todos com ele, e Rui Pereira e Lourenço Martins mais acerca. E 

chegando-se para o Mestre com o Conde acerca duma fresta, sentiram os seus que o Mestre lhe 

começava a falar passo, e estiveram todos quedos. E as palavras foram entre eles tão poucas, e tão 

baixo ditas, que nenhum por então entendeu quejandas eram. Porém afirmam que foram desta guisa: 

--- Conde, eu me maravilho muito de vós serdes homem a que eu bem queria, e trabalhardes-vos de 

minha desonra e morte! 

--- Eu, Senhor? disse ele. Quem vos tal cousa disse, mentiu-vos mui grã mentira. 

O Mestre, que mais tinha vontade de o matar, que de estar com ele em razões, tirou logo um cutelo 

comprido e enviou-lhe um golpe à cabeça; porém não foi a ferida tamanha que dela morrera, se mais 

não houvera. 

Os outros todos, que estavam de arredor, quando viram isto, lançaram logo as espadas fora, para lhe 

dar; e ele movendo para se acolher à câmara da Rainha, com aquela ferida; e Rui Pereira, que era mais 

acerca, meteu um estoque de armas por ele, de que logo caiu em terra, morto. 

Os outros quiseram-lhe dar mais feridas, e o Mestre disse que estivessem quedos, e nenhum foi ousado 

de lhe mais dar.” 

O texto transcrito é de Fernão Lopes e pertence à Crônica de D. João I. As crônicas de Fernão Lopes 

caracterizam-se por tentarem reproduzir a verdade histórica como se esta tivesse sido testemunha. 

Por outro lado, é com este cronista que a língua portuguesa inicia o percurso de sua modernidade. 

Nestes termos, assinale a opção que melhor caracteriza a crônica acima transcrita: 

a) Narração realista e dinâmica que quase nos faz visualizar os acontecimentos; 

b) Fidelidade absoluta aos acontecimentos históricos; 

c) Utilização de uma linguagem elevada, de acordo com a reprodução dos fatos históricos; 

d) Preocupação em mencionar os nomes de todos os personagens presentes na cena da morte do 

Conde; 

e) Exaltação do feito heroico do Mestre ao matar o inimigo do Reino. 

 

 

5. (PUC – SP) Considerando a peça “Auto da Barca do Inferno” como um todo, indique a alternativa que 

melhor se adapta à proposta do teatro vicentino. 

a) Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, 

lembrando-lhe que tem uma alma para salvar.  

b) As figuras do Anjo e do Diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem a divisão maniqueísta do 

mundo entre o Bem e o Mal.  

c) As personagens comparecem nesta peça de Gil Vicente com o perfil que apresentavam na terra, 

porém apenas o Onzeneiro e o Parvo portam os instrumentos de sua culpa.  

d) Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa da época, porém poupa, por questões 

ideológicas e políticas, a Igreja e a Nobreza.  

e) Entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente, destaca-se o fato de ele seguir 

rigorosamente as normas do teatro clássico.  
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Gabarito 

 

1. E  

O Humanismo não se fundamenta na religiosidade, mas sim na ciência. Deus perde importância diante 

do homem.  

 

2. E 

O cavalo representa o Brás: bonito, mas pobre, incapaz de dar conforto à protagonista. Já o asno 

representa Pero Marques: feio, mas rico, capaz de sustentar a protagonista. 

 

3. B  

O velho relativiza a glória que Portugal teria atingido com as navegações, afirmando que a real motivação 

de tudo era a cobiça e questionando o fato de que as navegações seriam positivas para o povo 

português. 

 

4. A 

Devido ao caráter historiográfico de suas obras, tendo em vista que o cronista relata as situações 

referentes ao reino de Portugal, Fernão Lopes traz uma narração que procura reproduzir a realidade e 

utiliza de uma linguagem acessível, dinâmica, mais próxima da coloquialidade. 

 

5. A 

A produção vicentina está fortemente arraigada a valores cristãos e, além da visão maniqueísta, traz um 

caráter didático e moralizante.  

 


