
 

 

Tarefa Mínima 15 – 8º Ano – Arte 

Prof. Karlla 
 
01. O Auto é uma composição teatral que surgiu na Espanha em meados do século XII. 
 
02. Texto normalmente curto e com linguagem simples, com tema religioso ou satírico e possui uma intenção 

claramente moralizadora.  
 

03. O Auto da Barca do Inferno é uma complexa alegoria dramática de Gil Vicente, representada pela primeira 
vez em 1517. É a primeira parte da chamada trilogia das Barcas (sendo que a segunda e a terceira são 

respetivamente o Auto da Barca do Purgatório e o Auto da Barca da Glória). 
Os especialistas classificam-na como moralidade, mesmo que muitas vezes se aproxime da farsa. Ela 
proporciona uma amostra do que era a sociedade lisboeta das décadas iniciais do século XVI, embora 
alguns dos assuntos que cobre sejam pertinentes na atualidade. 

Diz-se "Barca do Inferno", porque quase todos os candidatos às duas barcas em cena – a do Inferno, com 
o seu Diabo, e a da Glória, com o Anjo – seguem na segunda. De facto, contudo, ela é muito mais o auto 
do julgamento das almas. 
Sobre Gil Vicente, é considerado o primeiro grande dramaturgo português, além de poeta de renome. 
Primo de Valentim Gonçalves, e enquanto homem de teatro, parece ter também desempenhado as tarefas 
de músico, ator e encenador. É considerado o pai do teatro português, ou mesmo do teatro ibérico, já que 
também escreveu em castelhano - partilhando a paternidade da dramaturgia espanhola com Juan del 

Encina. 
 
04. Uma das primeiras manifestações do teatro no Brasil ocorreu no século XVI como forma de catequização. O 

teatro era utilizado pelos jesuítas para instruir religiosamente os índios e colonos. O padre Anchieta é um 

dos principais jesuítas que utilizou estes tipos de representações que eram chamadas de teatro de 
catequese. Esse teatro possuía uma preocupação muito mais religiosa do que artística, os atores eram 
amadores e não existiam espaços destinados à atividade teatral, as peças eram encenadas em praças, 

ruas, colégios entre outros. 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gil_Vicente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auto_da_Barca_do_Purgat%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auto_da_Barca_da_Gl%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farsa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inferno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diabo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anjo

