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Humanismo (1434-1527)

“O homem é a medida 

de todas as coisas” (Protágoras)

Contexto Histórico

Surgimento da Burguesia 

Em conseqüência: 

Esse novo grupo passa a 

investir em cultura o que 

levou à redescoberta da 

Antiguidade Clássica.

Concluindo:

Trovadorismo 

Humanismo 

Classicismo

Visão 

Teocêntrica

Bifrontismo

Visão 

Antropocêntrica
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A Produção Literária:

Poesia Palaciana

Crônicas Históricas

Teatro – Gil Vicente

Poesia Palaciana

Separação entre música e poesia 

Surge a figura do poeta 

Uso da medida velha (Métrica regular)

Amor é apresentado de forma mais real 

Crônicas – Fernão Lopes

Pesquisa documental 

Imparcialidade

Espírito crítico 
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Apelidado o Heródoto Português, por ter sido o “pai”, o fundador da historiografia
portuguesa, Fernão Lopes distingue-se de seus contemporâneos
pela imparcialidade, pelo trabalho rigoroso de pesquisa e investigação dos fatos e
documentos, levantados junto ao arquivo da Torre do Tombo, aos cartórios e
registros paroquiais, sepulturas etc. Nesse sentido, antecipa uma concepção
moderna de História, que visa ao relato objetivo e sem partidarismos. Antes de
Fernão Lopes, os cronistas limitavam-se à idealização dos feitos da nobreza que os
patrocinava, restringindo-se ao biografismo e às informações baseadas na tradição
oral. Como funcionário real, dentro do contexto do nascente absolutismo, a
concepção de História em Fernão Lopes é regiocêntrica, isto é, está centralizada na
figura dos reis e dividida em períodos correspondentes aos seus reinados. Contudo,
a preocupação maior do historiador não é a exaltação das virtudes do monarca,
nem são os heróis individualizados. Fernão Lopes buscava uma visão de conjunto da
sociedade portuguesa, valorizando as massas populares, concebendo o povo como
co-agente das mudanças históricas. Além dos fatos políticos, registra a importância
dos fatores econômicos na vida dos protagonistas e na evolução dos fatos históricos

FERNÃO LOPES / HISTORIADOR

Observa, analisa, critica e documenta tanto as intrigas palacianas, quanto a dura
vida dos trabalhadores nas aldeias e nas cidades, as festas populares, a decadência
da aristocracia, a Revolução de Avis. Sua simpatia pela Nova Geração, a Casa de Avis,
não impede a crítica aos desmandos da monarquia, nem o faz perder a noção dos
limites humanos do poder real. Seu espírito crítico, seu conhecimento dos autores
da Antiguidade clássica e sua visão da importância do homem como agente da
história revelam a aproximação com o espírito do Humanismo, que coube a ele
introduzir em Portugal. Contemporâneo das primeiras conquistas ultramarinas, a
morte impediu Fernão Lopes de ser o cronista dos primeiros triunfos marítimos
lusitanos no Mar Tenebroso, o que caberia ao seu sucessor, Gomes Eanes de Zurara.
Mas coube a Fernão Lopes ter sido o primeiro escritor que sentiu, em toda a sua
profundidade e amplitude, o conceito de Nação e o exprimiu em uma prosa
vibrante, repleta de qualidades estilísticas, teatrais e poéticas, muitas vezes próxima
da epopeia, e que foi a melhor literatura que se fez em seu tempo, em Portugal. A
pesquisa documental, o espírito crítico, a imparcialidade, a visão de conjunto, o
humanismo e o nacionalismo resumem as principais qualidades de Fernão Lopes
como historiador. (fonte:https://www.coladaweb.com/literatura/fernao-Lopes)

FERNÃO LOPES / HISTORIADOR

As crônicas de Fernão Lopes unem à excelência da concepção histórica a

excelência da realização artística. Por isso, interessam também à Literatura.

Expressando-se em um estilo elegante, elaborado, mas sóbrio, sem

maneirismos ou afetações, Fernão Lopes é também o primeiro prosador

português de quem se pode dizer que o estilo identifica o homem. As marcas

dessa individualização revelam-se: na expressão vibrante e arrebatadora,

próxima da epopeia; na plasticidade das descrições, que permitem uma

visualização palpitante das cenas; na capacidade de prender a atenção do

leitor em um suspense contínuo, com ações simultâneas, cortes abruptos na

narrativa, digressões; na habilidade dos diálogos que conferem

dramaticidade às ações e revelam qualidades teatrais; na densidade dos

retratos psicológicos das personagens que presentificam na imaginação do

leitor os vultos históricos do passado; na combinação de feitos individuais e

de movimentos de massa na mesma unidade de ação, fazendo convergir

acontecimentos múltiplos para um desfecho; no ardor polêmico em que se

alternam o tom colérico, indignado e o tom irônico, depreciativo; tudo isso

revestido de uma linguagem sóbria, cuidada, às vezes próxima do coloquial.
(fonte:https://www.coladaweb.com/literatura/fernao-Lopes)

FERNÃO LOPES / ESCRITOR

Teatro Vicentino

A produção foi, 

sobretudo de:

Auto 

Farsa

Intenção religiosa / moralizante

Dimensão satírica e polêmica

Tipos sociais e psicológicos

Poderosa arma crítica 

Aproximação ao lema das 

comédias gregas – “rindo 

corrige-se os defeitos”.

Redondilha maior:

Olá, ó demo barqueiro           (A)

Sabeis vós no que me fundo  (B)

Quero lá tornar ao mundo (B)

E trarei o meu dinheiro (A)

Aqueloutro marinheiro (A)

Porque me vê ver sem nada (C)

Dá-me tanta borregada (C)

Como arrais lá do barreiro (A)

1    2    3    4     5      6      7

O/ lá,/  ó / de/ mo / bar / queiro           

1     2     3     4   5     6    7

Sa/beis/vós/no/que/me/fundo 

Quero lá tornar ao mundo

E trarei o meu dinheiro

Aqueloutro marinheiro

https://www.coladaweb.com/literatura/humanismo-e-renascimento

