
Humanismo
séc. XIV - XV



CONTEXTO HISTÓRICO
Humanismo: movimento intelectual ocorrido na transição da era medieval ao 
renascimento. Propõe-se à realizar:

1. Volta às origens do cristianismo, através de uma crítica à igreja medieval: 

        >> Repúdio ao autoritarismo da Igreja Medieval (dogmas).

        >> Não queriam romper, mas regenerá-la.

2. Revalorização do legado cultural greco-latino e oriental.

        >> Pesquisa nas obras legadas aos intelectuais.

        >> Contato com os pensadores da antiguidade:



>> Pesquisa nascente nas áreas de filosofia, geometria, astronomia, física e 
anatomia.

3. Os intelectuais humanistas assumem uma atitude de liberdade intelectual oposta 
à da escolástica (verdade nos textos sagrados).

    >> Descobertas: abalaram a ideia de teocentrismo, como a valorização e a busca 
por conhecer o homem e a natureza a fundo.

4. Embate de ideologias (tese - antítese): 

    > Teocentrismo: Deus é o centro, negação da matéria, luta contra a degradação 
da alma pela natureza, domínio dos instintos e desejos.

    > Humanismo: a natureza é testemunho da grandeza de Deus, logo, deve ser 
estudada racion. pelo homem; reconhecimento das faculdades superiores do



homem: a intuição, o entendimento, a razão (Kant), a ação sobre a natureza e a 
história: ele constroi o seu destino >>>> germes do antropocentrismo.

 
     Adendo Kant: o conhecimento humano está alicerçado em dois troncos: a sensibilidade e o entendimento. 

        >>Sensibilidade: são-nos dados os objetos, 

        >> Entendimento: esses objetos são pensados.  

Assim podemos dizer que o nosso conhecimento é formado com a contribuição das intuições que são fornecidas pela 
nossa sensibilidade. Contudo, essas intuições precisam ser articuladas por esquemas a priori que são constitutivos da 
própria racionalidade humana, da própria condição do conhecimento. Isto significa que o conhecimento é adquirido, em 
parte pela experiência da relação entre o sujeito e o objeto, e em parte por algo que é produzido pelo próprio sujeito. O 
conhecimento então, para Kant, não é reprodução passiva de um objeto por meio do sujeito, mas construção ativa do 
objeto por parte do sujeito.

Só a sensibilidade nos fornece intuições com as quais o entendimento trabalha. Assim, uma definição mais primária 
de conhecimento em Kant é “dar forma a uma matéria dada.” Mas Kant vai mais além e introduz o conceito de intuição pura, 
ou seja, forma pura da sensibilidade. Essas intuições puras são o espaço e o tempo. Resta-nos então, entendermos o que 
significam esses conceitos.



Assim a sensibilidade é o elemento passivo no processo do conhecimento, já o entendimento é o elemento ativo, pois 
nele se pode pensar o objeto da intuição sensível. Contudo não há uma primazia de um sobre o outro, são eles de igual 
importância nesse processo. Por isso Kant, (2011) afirma: “Pensamentos sem conteúdos são vazios; intuições sem conceitos 
são cegas.” O conhecimento para Kant então acontece na relação entre o sujeito e o objeto passando pelas formas puras da 
sensibilidade: o espaço e o tempo, bem como sua constituição dada por matéria e forma.

Representantes da literatura: 

● Dante Alighieri (1265-21): A Divina Comédia (1304-21). 

>> Convergência de épico e teológico

>> escrito em língua vulgar (florentino)

>> descreve-se uma jornada espiritual pelos 3 reinos do além túmulo, ondeocorrem diversos 
acontecimentos.

>> cosmovisão medieval: Universo dividido em círculos concêntricos

>> poema dividido em 3 partes > cantos > tercetos> cada parte 33 cantos > 3 (santíssima trindade) >> 
Dante (homem), Beatriz (fé), Virgílio (razão).  >> cada lugar tem 9 círculos = 27 (3 el. à 3). Os três livros rimam 
no último verso (stelle).



Humanismo em Portugal
● Nomeação de Fernão Lopes à guarda-mor da Torre do Tombo (1418). Termina 

com a chegada de Sá de Miranda da Itália (1527).
● Momento de ascensão da Dinastia de Avis: episódio da Revolução de Avis 

historiografado por Fernão Lopes.

Produção literária:

1. Fernão Lopes: crónicas históricas: Crônica de El-Rei D. Pedro I, Crônica de El-Rei D. Fernando e 
Crônica de El-Rei D. João I.

2. Poesia palaciana: o Cancioneiro Geral (1516) de Garcia de Resende.
3. Teatro de Gil Vicente.



PROSA HISTORIOGRÁFICA
● A palavra crônica tem aqui sentido diverso daquele que hoje lhe atribuímos. Na Idade Média, 

crônica era o nome que se dava à narração dos feitos da nobreza, ou de acontecimentos, dispostos 
em ordem cronológica, confor-me a sequência linear do tempo.

● Características: Imparcialidade, pelo trabalho rigoroso de pesquisa e investigação dos fa-tos e 
documentos

● Fernão Lopes buscava uma visão de conjunto da sociedade portuguesa, valorizando as massas 
popula-res, concebendo o povo como co-agente das mudanças his-tóricas.

● Critica e documenta tanto as intrigas palacianas, quanto a dura vida dos trabalhadores nas aldeias 
e nas cidades, as festas popu-lares, a decadência da aristocracia, a Revolução de Avis. Sua 
simpatia pela Nova Geração, a Casa de Avis, não im-pede a crítica aos desmandos da monarquia, 
nem o faz per-der a noção dos limites humanos do poder real.

● Aparece para nós o conceito de Nação já se articulando a visão de mundo da época.



POESIA PALACIANA
● 380 poemas reunidos no Cancioneiro Geral, de Garcia de Resende.
● Poesia palaciana (termo):

> trata-se de poesia aristocrática.

> expressão de uma nobreza ociosa > perda dos privilégios feudais > dependencia da Coroa.

> poesia separa-se da música: leitura individual, adoção de novas métricas: red. maiores e red. 
menores de influência castelhana (divers. trov. se perde).

DIVISÃO:

1. Poesia lírica: saudade e melancolia em meio à natureza.
2. Poesia satírica: desagregação da ordem.

 



“Vilancete seu”, Bernadim Ribeiro
● Estrutura: 

> vilancete: um mote (exposição), duas glosas (desenvolvimento). [racional] 

● tematiza o estranhamento de si: engano e desengano (eu x outro).
● O eu lírico se fende: divide-se em partes discordantes.
● Tópica: questionamento filosófico: conflito dualista tratado de forma 

maniqueísta (bem x mal). 
● Não há esboço de reação ao mal que acomete (“assim me tem, assim estou”).
● Cisão interna: impasse sem solução > eu se entrega a conformidade e 

paralisia.
● Ele não se dá conta: não é possivel mais unificar o homem num mundo de 

sentido; a contradição lhe é essencial. (ele é bom e mau).



TEATRO DE GIL VICENTE
● Viveu entre os anos de 1465 e 1537.
● organizar os espetáculos palacianos, como festejos de casamento, nascimento, recepção de membros 

da realeza e comemoração de datas cristãs, como a Páscoa e o Natal.
● Valendo-se do prestígio que adquiriu na corte foi que Gil Vicente pode satirizar, através das obras 

teatrais, os vícios do clero e da nobreza. 
● O dramaturgo realiza uma síntese ibérica e original das tradições medievais do teatro, retomando 

os “milagres”, os “mistérios”, com consciência moral renovadora

> Teatro popular: deriva do teatro religioso. [explicar]

> Autos e Farsas

● Trilogia das sátiras que compõem o “Auto das Barcas”: “Auto da Barca do Inferno” (1516), “Auto da 
Barca do Purgatório” (1518) e “Auto da Barca do Paraíso” (1519). 



.
● Em “Auto da Barca do Inferno”, a mais conhecida de suas peças, as cenas ocorrem à margem de um 

rio, onde estão ancoradas duas barcas: uma é dirigida por um anjo e leva as almas que, de acordo 
com seu julgamento, irão para o céu; a outra é dirigida pelo diabo, que conduzirá as almas para o 
inferno.

● A peça apresenta uma verdadeira galeria de tipos sociais: 
> um nobre, um frade, um sapateiro, uma alcoviteira, um judeu, um enforcado, entre outros, que 

vão compor um rico painel das fraquezas humanas. 
> Para o céu, só vão um bobo e 4 cavalheiros cruzado. Todos os outros são condenados ao inferno.

http://www.infoescola.com/teatro/auto-da-barca-do-inferno/

