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Fernão Lopes 

A verdade é que pouco se sabe sobre a vida de Fernão Lopes. Com base nas melhores 
fontes, ele nasceu entre os anos de 1378 e 1383, na cidade de Lisboa, em Portugal. 
Faleceu já bem idoso, lá pelo ano de 1460. Ele foi criado por uma família de camponeses. 

A verdade é que Fernão Lopes foi extremamente influente, mas não há como saber ao 
certo muitas coisas que ocorreram na vida pessoal do historiador e cronista português. 

Porém, o que sabemos com toda a certeza é que a sua fama começou quando ele foi 
nomeado o guarda-mor da famosa Torre do Tombo, ou melhor, o maior responsável por 
preservar os arquivos reais em um espaço que seria algo como um cartório naquela 
época, sendo localizado em uma das maiores torres do castelo de Lisboa. Isso tudo 
ocorreu no ano de 1418. 

 

Depois disso, ele foi também o tabelião geral de todo o reino português, além de cronista 
particular de grandes reis de Portugal, entre eles o Rei D. João I, D. Duarte e D. 
Fernando. 

Para ter uma ideia, muitos foram os historiadores que deram um apelido no mínimo 
audacioso para Fernão Lopes: “pai” de toda a história portuguesa. O ousado título 
concedido a Fernão Lopes foi dado pelo fato de que ele escreveu uma série de crônicas 
fatídicas e cruas sobre tudo o que acontecia em Portugal durante os anos em que 
esteve vivo. 

A cronologia do historiador 

Fernão Lopes passou por uma série de cargos que traziam a sua profissão ainda mais à 
tona: historiador, contador de histórias: ou melhor, cronista das artimanhas dos principais 
reinados portugueses. 

Vamos para uma breve trajetória da vida de Fernão: 

• No ano de 1418 ele foi nomeado como o guarda-mor da Torre do Tombo, guardando 
todos os arquivos reais em uma das mais importantes torres do castelo de Lisboa; 

• Um ano depois, ele se tornou o escrivão dos livros do rei D. Duarte, e não tardou para 
que assumisse a mesma função com o Rei D. João I. Foi certamente durante essa fase de 
sua carreira que ele começou a escrever as crônicas sobre os primeiros sete reis da nação 
portuguesa; 

• Já em 1422 o cronista assume também como escrivão do infante D. Fernando, o que foi 
um dos grandes ‘ápices’ de sua carreira; 



• Em 1434, sua atuação, sempre de se ‘tirar o chapéu’, fez com que ele se tornasse 
também o cronista-mor do Reino Português. Com esse novo cargo, ele se tornava também 
o redator oficial de todas as histórias narradas pelos principais reis de Portugal. 

• Entre os anos de 1942 e 1945 – não se sabe bem ao certo – manuscritos foram 
encontrados envolvendo a crônica sobre os primeiros sete reis de Portugal. O seu título 
era “Crônica de Portugal de 1419” e assim que encontrados, todos os manuscritos foram 
atribuídos a Fernão Lopes. 

Nos dias de hoje, o que nos chegou de mais próximo sobre a sua autoria foram três 
famosas obras: a Crônica de D. Pedro, a Crônica de D. João I e a Crônica de D. Fernando, 
sendo a segunda delas publicada em duas partes. 

Suas principais características 

Fernão Lopes foi uma das grandes e maiores influências em uma época em que Portugal 
ainda não sabia ao certo o que seria uma crônica – pelo menos, uma crônica bem 
estruturada e elaborada conforme os feitos da época. 

Sendo assim, é certo de que o historiador foi o responsável por trazer a Portugal um 
verdadeiro e novo conceito sobre história, que foi marcada principalmente por conta da 
imparcialidade que Fernão Lopes tanto se esforçou para manter: Portugal nunca foi a 
melhor nação do mundo, conforme os olhos do renomado autor português. 

Além disso, as suas crônicas ficaram conhecidas principalmente por transbordarem 
em formatos visuais e por uma grande riqueza de detalhes. Sendo assim, o realismo, 
a dramatização, a presença de descrições extremamente minuciosas e muitos 
detalhes eram algumas das características mais marcantes das obras e crônicas do 
autor Fernão Lopes. Além disso, tudo isso estava diretamente relacionado com uma 
verdadeira simplicidade no uso da língua portuguesa, fazendo com que todos os 
públicos adorassem o que era escrito pelo mesmo. 

Por fim, outra característica bem marcante das obras escritas por Fernão Lopes era o seu 
dom de quebrar de vez toda e qualquer barreira do tempo. Para ele, seria simples reviver o 
passado em suas crônicas, permitindo aos seus leitores (principalmente da corte 
portuguesa, naquela época) viverem com o autor uma série de acontecimentos que, na 
maioria das vezes, não poderíamos nem imaginar que um dia chegaram a acontecer de 
verdade. 

 
 
Foi, dessa maneira, que Fernão Lopes conquistou muitos admiradores em seu 
tempo. O escritor português ficou muito conhecido por 
suas crônicas históricas. 
... 
Dentre elas, destacam-se: 

• Pedro I (1434) 

• Fernando (1436) 

• João I (1443) 

 



 
 
 
 
 
 
 
Gil Vicente 
 

Gil Vicente é considerado o pai do teatro português. Foi poeta, dramaturgo e por diversas 
vezes, também ator. Suas peças iniciaram a apresentação dos espetáculos diretamente 
em um palco com a utilização de cenários, algo inédito em Portugal até então. 

 

Faz parte do Humanismo, movimento literário que perdurou em Portugal, entre o século 15 
e o início do século 16. Gil Vicente foi o principal representante do período renascentista 
em Portugal, antes mesmo de Camões. O dramaturgo viveu em um período de transição 
entre a Idade Média e o Renascimento, o que preencheu suas obras com riqueza de 
informações sobre a sociedade da época, hábitos e suas transformações. 

A Corte Portuguesa era ávida apreciadora de suas peças. “Auto da Visitação”, por 
exemplo, que foi sua primeira peça de sucesso, foi escrita para a Rainha D. Maria, em 
homenagem ao príncipe D. João III, quando este nasceu. Outras obras famosas de Gil 
Vicente são: “A Farsa de Inês Pereira” e a trilogia “Auto da Barca do Inferno”, “Auto 
da Barca do Purgatório” e “Auto da Barca da Glória”. 

Logo após a apresentação de “Auto da Visitação”, Gil Vicente foi encarregado de preparar 
novas peças teatrais para exibição no palácio. A peça que escreveu logo em seguida foi 
“Auto Pastoril Castelhano”, na qual também trabalhou como ator. 

Presume-se que Gil Vicente tenha estudado na Universidade de Salamanca, na Espanha. 
Foi casado com Branca Bezerra, com quem teve Gaspar Vicente, em 1488, e Belchior 
Vicente, em 1504. Após enviuvar, casou-se uma segunda vez com Melícia Rodrigues, de 
quem teve a filha Paula Vicente, nascida em 1519. 

São algumas de suas obras: 

Auto da Visitação (1502); Auto Pastoril Castelhano (1502); Auto dos Reis Magos (1503); 
Auto da Sibila Cassandra; Auto da Fé (1510); Auto dos Quatro Tempos; Auto de Mofina 
Mendes (1534); Auto Pastoril Português (1523); Auto da Feira (1527); Auto da Alma 
(1508); Auto da Barca do Inferno (1516); Auto da Barca do Purgatório (1518); Auto da 
Barca da Glória (1519); Auto da História de Deus (1527); Diálogo de uns Judeus e 



Centúrios sobre a Ressurreição de Cristo; Auto da Cananea (1534) e Auto de São 
Martinho (1504). 

Estilo 

Embora não haja qualquer precisão, os historiadores defendem com base em dados da 
própria obra do dramaturgo, que Gil Vicente teria nascido por volta de 1465. Dentre as 
possíveis cidades que se destacariam como o “berço” do escritor, estão: Beiras, Lisboa, 
Barcelos, e Guimarães, esta última que muitos consideram a mais provável. 

A obra vicentina é composta por textos dramáticos, de linguagem coloquial e que 
mostram a cultura de vários personagens e também as diferenças sociais. O autor 
era considerado um grande observador da sociedade e sua obra mistura o popular, 
o arcaico, o moderno e o elitizado em uma única peça. 

 

Na verdade, o tema pastoril (campo) se faz presente em muitas de suas obras. 
Outros temas abordados por Gil Vicente são também: autos narrativos, narrativas 
bíblicas e alegoria religiosa. 

Características da obra 

Para Gil Vicente, o mundo a ser retratado era repleto de falsidades. O que para muitos é 
uma angústia interminável, para o autor, se transformou em vasta matéria prima para seus 
livros. 

Assim, com refinada comicidade, Gil Vicente observava bem os costumes de sua 
época e através das palavras detalhava um a um em tom satírico, conforme a 
máxima de Moliére “Ridendo castigat mores” – rindo se castigam os costumes. Em 
44 peças, é comum observar a criação de personagens inspirados na sociedade da 
época. Eram ciganos, camponeses, marinheiros e até mesmo fadas e demônios – o 
que dá o tom de grande imaginação e originalidade jamais visto naquele tempo. 

Outro detalhe importante é a semelhança com a obra filosófica platonista, na qual se 
observam os dois mundos: o da glória, da serenidade, do amor divino, atributos que 
agregam paz e tranquilidade interior à vida; em contraste com o mundo das 
falsidades, da avareza, dos interesses mesquinhos, repletos de falsidade e de 
amargura. O mundo das trevas. 

Desta forma, elementos cênicos em sua obra, tais como a luz em contraste com a 
sombra, não mostram um conflito, mas uma união na qual uma depende da outra. 
Os autos de Natal, por exemplo, mostram o nascimento de Jesus emoldurado pela 
escuridão das trevas, que se harmonizam com a serenidade, o nascimento, o 
perdão, enfim, a glória divina. Nem poderia ser diferente, afinal, o que seria da luz 
sem a escuridão? 

 

 
 

Auto da Barca do Inferno 
 



O Auto da Barca do Inferno ou Auto da Moralidade é uma obra de dramaturgia 
que foi escrita em 1517 pelo escritor humanista português Gil Vicente. 
Essa peça é uma das mais emblemáticas do dramaturgo, considerado o “pai do 
teatro português”. 

Foi encenada em 1531 e faz parte da Trilogia das Barcas, ao lado do Auto da 
Barca do Purgatório e o Auto da Barca da Glória. 

Lembre-se que “auto” é um gênero que surgiu na Idade Média. São textos 
curtos de temática cômica e geralmente formados por um único ato. 

Resumo e Análise da Obra 
Por meio da presença de dois barqueiros, o Anjo e o Diabo, eles recebem as 
almas dos passageiros que passam para o outro mundo. 

A cena passa-se num porto e portanto, um dos barcos vai em direção ao céu, e 
outro para o inferno. 

A maioria dos personagens vão para a barca do inferno. Durante suas vidas 
não seguiram o caminho de Deus, foram trapaceiros, avarentos, interesseiros e 
cometeram diversos pecados. 

Por outro lado, quem seguia os preceitos de Deus e viveu de maneira simples 
vai para a barca de Deus. São eles: Joane, o parvo, e os quatro cavaleiros. 

O Auto da Barca do Inferno é um grande clássico da literatura portuguesa. Ele 
possui diversas sátiras envolvendo a moralidade. 

Pelo destino das almas de alguns personagens, a obra satiriza o juízo final do 
catolicismo, além da sociedade portuguesa do século XVI 

A alegoria do juízo final é um recurso utilizado pelo dramaturgo através de seus 
personagens (diabo e anjo). 

Além disso, cada personagem possui uma simbologia associada à falsidade, 
ambição, corrupção, avareza, mentira, hipocrisia, etc. 

. 

Personagens e seus Pecados 
• Diabo: capitão da barca do Inferno. 
• Anjo: capitão da barca do Céu. 
• Fidalgo: tirano e representante da nobreza. Teve uma vida voltada para o luxo 

e vai para o inferno. 
• Onzeneiro: homem ganancioso, agiota e usurário. Por ter sido um grande 

avarento na vida ele vai para o inferno. 
• Joane, o parvo: personagem inocente que teve uma vida simples. Portanto, 

ele vai para o céu. 
• Sapateiro: homem trabalhador, mas que roubou e enganou seus clientes. 

Assim, ele vai para o inferno. 



• Frade: representante da Igreja, que vai para o inferno. Isso porque ele tinha 
uma amante, Florença, e não seguiu os princípios do catolicismo. 

• Brígida Vaz: alcoviteira condenada por bruxaria e prostituição que vai para o 
inferno. 

• Judeu: personagem que foi recusado pelo Diabo e pelo Anjo por não ser 
adepto ao Cristianismo. Por fim, ele vai para o inferno. 

• Corregedor e Procurador: representantes da lei. Ambos vão para o inferno, 
pois foram acusados de serem manipuladores e utilizarem das leis e da justiça 
para o bem e interesses pessoais. 

• Cavaleiros: grupo de quatro homens que lutaram para disseminar o 
cristianismo em vida e portanto, são absolvidos dos pecados que cometeram e 
vão para o céu. 

Trechos da Obra 
Para compreender melhor a linguagem utilizada pelo escritor, confira abaixo 
alguns trechos a obra: 

Trecho 1 
“DIABO À barca, à barca, houlá! 
que temos gentil maré! 
- Ora venha o carro a ré! 
COMPANHEIRO Feito, feito! 
Bem está! 
Vai tu muitieramá, 
e atesa aquele palanco 
e despeja aquele banco, 
pera a gente que virá.” 

Trecho 2 
“FRADE Tai-rai-rai-ra-rã; ta-ri-ri-rã; 
ta-rai-rai-rai-rã; tai-ri-ri-rã: 
tã-tã; ta-ri-rim-rim-rã. Huhá! 
DIABO Que é isso, padre?! Que vai lá? 
FRADE Deo gratias! Som cortesão. 
DIABO Sabês também o tordião? 
FRADE Porque não? Como ora sei! 
DIABO Pois entrai! Eu tangerei 
e faremos um serão. 
Essa dama é ela vossa? 
FRADE Por minha la tenho eu, 
e sempre a tive de meu, 
DIABO Fezestes bem, que é fermosa! 
E não vos punham lá grosa 
no vosso convento santo? 
FRADE E eles fazem outro tanto! 
DIABO Que cousa tão preciosa...” 

Trecho 3 
“ANJO Ó cavaleiros de Deus, 
a vós estou esperando, 
que morrestes pelejando 
por Cristo, Senhor dos Céus! 



Sois livres de todo mal, 
mártires da Santa Igreja, 
que quem morre em tal peleja 
merece paz eternal.” 
 

Exercícios de Vestibular  
1. (PUC) 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. 
 
2. (Fuvest-SP) Indique a afirmação correta sobre o Auto da Barca do Inferno, 
de Gil Vicente: 
a) é intricada a estruturação de suas cenas, que surpreendem o público com a 
inesperado de cada situação. 
b) o moralismo vicentino localiza os vícios, não nas instituições, mas nos 
indivíduos que as fazem viciosas. 
c) é complexa a critica aos costumes da época, já que o autor primeiro a 
relativizar a distinção entre Bem e o Mal. 
d) a ênfase desta sátira recai sobre as personagens populares mais 
ridicularizadas e as mais severamente punidas. 
e) a sátira é aqui demolidora e indiscriminada, não fazendo referência a 
qualquer exemplo de valor positivo. 
 
3. (Fuvest-SP) Diabo, Companheiro do Diabo, Anjo, Fidalgo, Onzeneiro, Parvo, 
Sapateiro, Frade, Florença, Brígida Vaz, Judeu, Corregedor, Procurador, 
Enforcado e Quatro Cavaleiros são personagens do Auto da Barca do Inferno, 
de Gil Vicente. 
Analise as informações abaixo e selecione a alternativa incorreta cujas 
características não descrevam adequadamente a personagem. 

a) O Onzeneiro idolatra o dinheiro, é agiota e usurário; de tudo que juntara, 
nada leva para a morte, ou melhor, leva a bolsa vazia. 
b) O Frade representa o clero decadente e é subjugado por suas fraquezas: 
mulher e esporte; leva a amante e as armas de esgrima. 
c) O Diabo, capitão da barca do inferno, é quem apressa o embarque dos 
condenados; é dissimulado e irônico. 
d) O Anjo, capitão da barca do céu, é quem elogia a morte pela fé; é austero e 
inflexível. 
e) O Corregedor representa a justiça e luta pela aplicação integra e exata das 
leis; leva papéis e processos. 



 


