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RESUMO 

 

 Esta pesquisa, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Amazonas – FAPEAM, por meio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, foi desenvolvida pelo Grupo de Estudos 

e Pesquisas em Literaturas de Língua Portuguesa – GEPELIP, na área de 

concentração “Estudos de Literatura Portuguesa”. 

 A proposta é a análise literária do Auto da Barca do Inferno, de Gil 

Vicente direcionada ao desvelamento da crítica social à sociedade medieval 

portuguesa da época de transição entre Idade Média e Humanismo. Para isso, 

constitui ferramenta essencial a leitura do contexto histórico – social, 

econômico, político envolvidos ao religioso – de Portugal entre 1401 e 1517 

(publicação da obra). Além da reflexão inicial sobre o contexto português, 

elaborou-se um estudo referente às alegorias e tipos vicentinos contidos na 

referida obra, além dos diálogos entre as personagens, verificando o uso da 

ironia e sátira considerando o objetivo geral deste projeto.  

 Sem deixar de lado o pós-Gil Vicente, fez-se uma breve comparação 

entre o Auto da Barca do Inferno e o Auto da Compadecida, de Ariano 

Suassuna para estabelecer ligações entre as ideologias vicentinas e o 

pensamento referente à crítica social no século XX. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Gil Vicente (1465? – 1536?), poeta-dramaturgo português, desenvolveu 

o teatro de sua terra, já que na época, havia elementos ainda rudimentares em 

relação à complexidade do gênero dramático. Sua obra, composta de 

aproximadamente 47 autos, contem o objeto de pesquisa deste projeto: o Auto 

da Barca do Inferno. 

 O objetivo da obra era criticar a sociedade medieval portuguesa de 

forma satírica e irônica. Entretanto, era a alegoria o fator determinante do 

caráter de literário da obra. Em se tratando de alegoria, o conceito de 

significação abstrata e ideal, fica claro o conteúdo do pensamento vicentino, 

uma ideologia medievalista em contrapartida às consequências do 

desenvolvimento português referente ao período das Grandes Navegações. 

 É bem verdade que Gil Vicente alia-se às teorias do Humanismo, no que 

diz respeito à coleta dos tipos da sociedade moderna, as representações da 

coletividade, dos grupos sociais, assim como seus costumes, características 

físicas e comportamentais. Faz isso para alcançar todo o povo português, não 

só os que detinham vícios e maus costumes, mas também aqueles que por 

meio das virtudes, sendo a principal delas a fé cristã, conseguiriam a 

absolvição no juízo final. 

 Desse modo, fica clara a necessidade de analisar o diálogo entre as 

personagens vicentinas ou como se comportam em cena. É através delas que 

entramos em contato com a linguagem irônica e retórica1 com a qual Gil 

Vicente constrói o auto, além de verificar as alegorias, citadas anteriormente, 

como ferramentas indispensáveis na compreensão do pensamento de crítica 

social vicentino. 

 Diante das necessidades estabelecidas – da leitura do contexto 

português no período de transição entre Idade Média e Humanismo, análise 

dos diálogos entre as personagens, elucidando a ironia retórica, sátira e a 

alegoria - fixar-se-á, primeiro, a leitura do contexto social português, tão 

importante no entendimento do auto vicentino, pois, para se compreender um 

tipo, é evidente que se tenha um olhar atento ao passado e que se observe o 
                                                           
1 DUARTE, 2006, p. 20. 
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comportamento desses grupos sociais para, então, seguir com a leitura e 

análise das alegorias e seu modo de construção poética. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 De caráter bibliográfico, esta pesquisa enfrentou alguns problemas em 

relação à fundamentação teórica. Uma delas, a pobreza de acervo na 

Universidade, será discutida no tópico destinado às conclusões, contudo, a 

divergência entre as referências revelaram a complexidade de se estudar Gil 

Vicente.  

 Considerando tal naturalidade desse aspecto bibliográfico, separou-se a 

bibliografia consultada em obrigatória, básica e complementar, 

respectivamente, listada regularmente nas Referências, no que diz respeito à 

análise do Auto da Barca do Inferno. 

 Em primeiro lugar, propõe-se a leitura acerca da sociedade medieval 

portuguesa, ou o período de transição entre Idade Média e Humanismo, bem 

como sobre o início do período das Grandes Navegações. Tal estudo é 

propiciado pelo primeiro volume2 da obra História de Portugal, de Antônio 

Mattoso. Sugerida na avaliação do pré-projeto de pesquisa pela Comissão do 

PIBIC, a obra é crucial quanto à compreensão das profundas transformações 

passadas por Portugal nos séculos XV e XVI. Com ela, entendeu-se que os 

tipos vicentinos estabeleciam relações íntimas com as classes sociais 

componentes da sociedade nessa época, bem como com seus costumes e 

vícios, consequências do desenvolvimento pelo qual Lisboa passava, visando 

burlar as leis sociais e religiosas para alcançar benefícios próprios, revelando o 

individualismo. 

 Feliciano Ramos em sua História da Literatura Portuguesa, oferece-nos 

dados gerais sobre Gil Vicente. Além de apresentar explicações do próprio 

texto vicentino, oferece-nos dados da vida pessoal deste poeta dramaturgo, 

viável à compreensão do seu plano de construção de crítica social, suas 

influências pessoais e contextuais. Também, analisa a obra vicentina de acordo 

com as teorias defendidas: Humanismo e Medievalismo. Após isso, aborda o 

tema da crítica social nos diversos textos do autor português, inferindo sobre os 

motivos que levaram a composição de cada auto. Este teórico defende a tese 

de que cada auto era movido por motivos específicos além da moralidade, 
                                                           
2 A História de Portugal é dividida em dois volumes. 
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sendo o do Auto da barca do inferno o “motivo ultramarino” (RAMOS, 1967, p. 

242). Então, além da crítica referente à moralidade, nos textos vicentinos, com 

especial atenção à barca do inferno, há aquelas características componentes 

do texto literário universal, como nacionalismo, ufanismo e patriotismo, tendo 

em vista as funções da literatura. 

 Tal idéia de motivos ultramarinos é encontrada em A literatura 

portuguesa e a expansão ultramarina, de Hernani Cidade. Esse autor afirma 

ser Gil Vicente defensor além dos mais altos sentimentos de nobreza, de um 

sentimento de “cruzadismo tradicional” (CIDADE, 1968, p. 87). Desta forma, 

para uma análise rica desse texto vicentino, a extração de significados dele se 

torna imprescindível. 

 Outra obra do mesmo autor é Noções de cultura e literatura 

portuguesas. Com ela, perceberam-se aspectos de Gil Vicente como seu 

autodidatismo, conhecedor das profundas almas sociais do povo português e 

capaz de retratá-las numa obra tocante no imaginário religioso, bem como nos 

valores morais. 

 Laurence Keates em O teatro de Gil Vicente na Corte oferece-nos dados 

sobre a aceitação pessoal e cultural de Gil Vicente na Corte Portuguesa bem 

como o aval dado a ele pela Dinastia de Avis, não só em se tratando do 

trabalho como ourives real, mas como organizador dos festejos da Corte. 

 Em seguida, partindo para a parte literária em si, tem-se o Manual de 

teoria e técnica literária, de Orlando Pires. Obtiveram-se os conceitos de tipo e 

alegoria fixados por esta obra para depois iniciar a explanação referente às 

alegorias vicentinas. 

Em seu livro Ironia e humor na literatura, Lélia Parreira Duarte nos 

apresenta inicialmente definições de aspectos usados por Gil Vicente em seu 

auto. A primeira delas é a de ironia sendo a possibilidade de sentido visando a 

lição de moral que se deseja propagar. Este é afinal o propósito do texto 

vicentino. A segunda é a de ironia retórica tida como “arte do discurso 

partidário” (DUARTE, 2006, p. 20) importantíssima na análise de autos com 

vistas a ideologia contida neles. Depois contextualiza esta última levando-a 

para a literatura portuguesa, em se tratando da dualidade ou pluralidade de 

idéias, a maior delas moralistas. O que nos interessa, desta forma, é a 
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aplicação desses conceitos ao auto vicentino em questão para verificar a 

proposta de crítica social. 

 Paul Harvey, em seu Dicionário de literatura clássica grega e latina, 

fornece-nos aparato fundamental à compreensão do texto vicentino. Levando 

em consideração o fato de os textos de Gil Vicente serem considerados 

tragicomédias, é possível identificar as influências da literatura greco-latina 

sobre a sua escrita, sob o aspecto da definição dos termos tragédia e comédia, 

visando, portanto, a compreensão de sua estrutura textual, embora tenha se 

percebido que tal tema – elementos da Antiguidade Clássica – era bastante 

freqüente na época de transição entre Idade Média e Humanismo. 

 Extraiu-se o conceito de personagem tipo na obra Como analisar 

narrativas, de Cândida Vilares Gancho. Nela, quanto à caracterização, o tipo é 

um personagem plano, uma vez que são seus traços, seja física ou social, de 

fácil identificação, que o revelam representante de um grupo da coletividade. 

 Procurando estabelecer inicialmente, ainda, o conceito de alegoria, 

recorreu-se ao Dicionário de Termos Literários, de Massaud Moisés. Retirou-se 

dela tal conceito e aplicou-se à obra vicentina, buscando compreender o 

fenômeno alegórico e suas representações abstratas. 

 Moisés também nos oferece dados biográficos sobre o dramaturgo 

português nas obras A literatura portuguesa através dos textos e A literatura 

portuguesa enriquecendo o entendimento da vida de Gil Vicente, servindo de 

referencial complementar a tais estudos. 

 Também, recorreu-se a dois artigos componentes de outros dicionários 

de literatura. O primeiro, do Vocabulário de Hermenêutica, trata da diferença 

entre alegoria e símbolo feita por Murilo Cardoso de Castro. O segundo, 

retirado da Revista Matraga de Estudos Literários da UERJ, refere-se ao 

conceito de alegoria sem deixar, também, de contrapô-lo ao conceito de 

símbolo. Tal dualidade tem sido estudada a fundo por Walter Benjamin no 

século XX, que considera a alegoria uma “revelação de uma verdade oculta”. 

(MATRAGA, 1998, s/p.). 

 Depois, foram encontradas e adquiridas nas pesquisas de livros em 

sebos eletrônicos as seguintes obras: O elemento pastoril no teatro de Gil 

Vicente e O judeu em Gil Vicente. Na primeira obra, ficou clara a influência por 



10 

 

Juan Del Encina, dramaturgo castelhano sobre Gil Vicente. Daquele, Vicente 

apropriou-se do elemento rústico, bem como seus costumes naturais e sua 

linguagem característica e o desenvolveu, transformando-o na figura do parvo, 

cuja linguagem é a mais chula e simplória, revelando seu status social. Na 

segunda, tomou-se conhecimento das características culturais do judeu. Este 

aparece como pecador e, ao mesmo tempo, como “bode expiatório” dos 

pecados da humanidade em relação à aliança estabelecida entre Deus e o 

povo judeu. Tais obras, consideradas raras, são indispensáveis na 

compreensão das alegorias contidas nesses dois tipos. 

 Não só a obra Gil Vicente: estabelecimento do texto, mas também a 

Presença da literatura portuguesa I – Era Medieval, ambas de Segismundo 

Spina, constituem referências básicas além de conterem comentários sobre o 

contexto da produção vicentina, suas ideologias, suas personagens etc. O mais 

importante: refere-se a duas barcas, sendo três os destinos possíveis dos 

julgados. Isso fez surgir uma terceira barca, a do Purgatório, deixando explícito 

o fato de a trilogia ser acidental. 

 Sátiras Sociais: Gil Vicente, uma publicação da editora Europa-América, 

cuja introdução e notas foram estabelecidas por Maria de Lourdes Saraiva, 

revelam o estado da produção teatral de Gil Vicente, afirmando interessar 

“muito mais a vida de Gil Vicente depois de 1502 que a do período anterior, só 

relevante na medida em que ajuda a compreender e a situar a obra teatral” 

(1975, p. 10), entrando em divergência com Francisco Rebello em cuja obra, 

História do Teatro Português, evidencia a clara importância dos elementos 

rudimentares já existentes para a compreensão do drama vicentino. 

 No estudo crítico de Álvaro Cardoso Gomes intitulado Gil Vicente: 

literatura comentada, tem-se uma breve explanação acerca dos temas 

recorrentes no auto vicentino, como a máxima ridendo castigat mores, e crítica 

social, constituindo bibliografia básica. 

 Ainda, sobre os temas recorrentes, buscaram-se na História da 

Literatura Portuguesa de Joaquim Ferreira aspectos pertinentes aos estudos 

para este projeto. O principal deles é a definição de Gil Vicente como detentor 

da “arte de bem traduzir a verdade humana” (s/d, p. 233). Outro aspecto é a 

construção sadia da crítica social direcionada às classes corruptas da época 
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medieval portuguesa, velada por elementos estruturais inventivos e cheios de 

sarcasmo. A leitura desta obra torna-se, então, obrigatória aos nossos estudos. 

 Encontraram-se opiniões claras a respeito do teatro de Gil Vicente na 

História da literatura portuguesa de Antônio Saraiva e Oscar Lopes quando 

tratam do contexto da produção literária. Considera-se, em se tratando de 

compêndio de literatura, um tanto quanto insuficiente, a fundamentação destes 

autores. 

Na História do teatro português, Luiz Francisco Rebello nos oferece 

também vários dados sobre a obra vicentina de olhar específico do teatro. 

Afirma alguns textos vicentinos serem censurados pela Inquisição, caindo no 

esquecimento assim como nos mostra o jogo de dualidades contidas nos autos 

vicentinos, quer na temática (moral ou profana), quer na estrutural (em 

contrariedade dos autos pastoris) e linguística (idioma pátrio ou castelhano; 

linguagem padrão ou coloquial, popular) além da ideológica (a serviço do Rei, 

denúncia contra os corruptos). Ressalva, portanto, a qualidade dos textos 

vicentinos com vistas à sua estrutura complexa, aos jogos de oposições e às 

influências que temos desse teatro até hoje. 

Em se tratando da produção vicentina, há um autor que se destaca. Y. 

Fujyama na obra Noções de literatura portuguesa afirma ser dividida em três 

fases a obra de Gil Vicente. A primeira sob influência do dramaturgo castelhano 

Juan Del Encina; a segunda, “superada já a influência dos autores castelhanos 

e preocupados com problemas sociais suscitados pela pela revolução oriunda 

da expansão marítima” (1966, p. 18-19), refere-se ao desenvolvimento dos 

elementos dos castelhanos e o emprego da sátira social; e a terceira é a da 

maturidade intelectual e dramática, imbuída de crítica social através dos tipos. 

Assim, é notável a importância deste autor, visto a predisposição em dividir a 

produção vicentina. 

Na revista Semear, da Cátedra Padre António Vieira de estudos 

portugueses, cujos artigos que o compõem são de extrema importância para os 

estudos vicentinos, há dois deles que chamam atenção pela relação que 

estabelecem com a proposta deste projeto de pesquisa. O primeiro é De 

clérigos, cônegos e frades, cuja intenção é verificar a crítica social relacionada 

à corrupção praticada pelo clero na sociedade medieval portuguesa. O 
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segundo, O comediógrafo, seu público, seu ofício, trata do humor, elemento 

estrutural da comédia e como esse elemento aparece no texto vicentino, além 

da alegoria, caracterizadora desse texto. A verificação de tais aspectos se 

torna fundamental quando no auto vê-se a presença de figuras comuns e 

simples, como o parvo, e figuras como o anjo e diabo, caracterizando o texto 

alegórico. 

Outro texto que merece atenção é um ensaio intitulado A sátira da 

mudança no teatro de Gil Vicente: o peso da História e a leveza da arte. Nele, 

diferente das abordagens vistas, afirma não se conseguir identificar as figuras 

teatrais vicentinas como históricas. Tal fato não fica no nível de personagens. É 

estendido ao nível das classes sociais vistas tanto no teatro vicentino quanto 

no desenrolar da História. Para esse problema, o autor desse ensaio, José 

Augusto Cardoso Bernardes aconselha a considerar as ideologias do autor, 

suas aspirações quanto àquela sociedade, estilo próprio (estética) para, enfim, 

poder tirar conclusões acerca da representação que Gil Vicente faz da 

sociedade medieval portuguesa através, neste caso, do Auto da barca do 

inferno. 

Tratando-se de instrumento de pesquisa, foram lidas duas edições do 

Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente. A primeira, texto original, consta na 

Compilaçam de Todolas obras de Gil Vicente. A segunda é uma edição de 

2010 com notas, comentários e introdução de Jane Tutikian, baseada na obra 

original. 

Finalizando a fundamentação teórica e para alcançar o segundo objetivo 

específico, fez-se a leitura da obra Auto da Compadecida além do artigo 

intitulado A irreverência social nas obras Auto da Barca do Inferno de Gil 

Vicente e Auto da Compadecida de Ariano Suassuna observando seus pontos 

divergentes e convergentes além da influência do teatro português sobre o 

brasileiro. 
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3. Desenvolvimento 

 3.1. Objetivo Geral:  

Analisar literariamente como a crítica social se apresenta no Auto da 

barca do inferno, por meio de elementos, tais como a ironia, a sátira e a 

alegoria. 

 3.2. Objetivos Específicos:  

Refletir sobre o contexto histórico e o ideal medieval português 

influenciadores do texto vicentino em questão; 

Relacionar a crítica social inerente no texto vicentino aos tempos atuais. 

 

 3.3. Resultados Alcançados 

 

1. A sociedade e o contexto portugueses medievais: motivos da crítica 

vicentina. 

 

 Portugal, em 1401, possuía um modelo comercial inexpressivo ao passo 

que o centro europeu, formado por Itália, França, Alemanha e Inglaterra 

passavam por profundo desenvolvimento econômico, sendo ainda mais 

valorizado quando os Estados monárquicos se expandiram. A causa dessa 

evolução comercial é a injeção de lucros pelos financeiros nacionais nos 

serviços sociais, ou pelo menos, nos serviços prestados pela monarquia 

europeia à sociedade. Posto isso, ao injetarem suas finanças em favor da 

monarquia, recompuseram suas economias abaladas, aumentaram suas 

transações comerciais, tornando-se senhores de suas próprias fortunas 

baseadas em monopólio comercial, abuso de crédito, e, o que nos interessa, 

de forma indiferente às doutrinas da Igreja sobre o “justo preço”, implicando em 

avareza, isto é, começa o ciclo de uma sociedade europeia avarenta baseada 

em egoísmo, busca pelo lucro fácil, rápido e inescrupuloso, de outra forma, 

deu-se início à sociedade burladora da ordem social e, principalmente, de 

valores humanos. 

 Como conseqüência do crescimento da fortuna individual, percebe-se a 

decadência do corporativismo econômico e a ascensão de um capitalismo com 
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maior liberdade nas transações comerciais e, por conseguinte, no 

desenvolvimento dos processos de manufatura. 

 Tal evolução não se limita nas já consideradas metrópoles. Houve o 

crescimento das atividades extrativistas e metalúrgica nas zonas rurais sob o 

olhar da modernização dos processos de produção (considera-se, no século 

XV, tais processos rudimentares), além da quebra de barreiras comerciais 

internacionais.  

 É pensando nessa necessidade mútua de estabelecimento de relações 

econômicas e políticas internacionais que se propiciou certa liberdade 

comercial. Tal liberdade é representada pelo deslocamento do eixo econômico 

europeu - não deixando totalmente de ser o Centro - para o Atlântico a partir do 

estabelecimento de uma nova rota de comércio internacional do mar 

Mediterrâneo para o Oceano Atlântico – caminho para as Índias. Este fato é o 

“ponto de partida” para os novos rumos da economia européia medieval. 

 Contudo, não só a economia europeia, mas também as relações 

políticas nacionais e internacionais passavam por drásticas transformações. A 

França, por exemplo, passava por profunda crise devido à Guerra dos Cem 

Anos, porém, só consegue alçar liberdade com o aparecimento de Joana D’Arc 

“[...] que consegue despertar as energias da raça e salvar a monarquia” 

(MATTOSO, 1939, p. 202); a Inglaterra, além de envolver-se na Guerra dos 

Cem Anos, enfrenta Guerra Civil (Guerra das Duas Rosas) arruinando a 

nobreza e privilegiando a burguesia; a Espanha, por outro lado, encontrava-se 

separada em monarquias: Castela, Aragão, Navarra e Granada (domínio 

árabe). Os conflitos entre esses reinos impediam o progresso da unidade 

monárquica, porém, havia princípio de unidade política conquistado no fim do 

século; a Itália encontrava-se separada em estados rivais, embora 

presenciasse o crescimento da monarquia absolutista das pequenas cidades; e 

a Alemanha, dividida em numerosos estados indiferentes à ideia de unificação, 

entrava em conflito conforme o surgimento das primeiras crises religiosas. 

 Enquanto, como visto, a Europa vivia momentos de instabilidade política, 

Portugal se vê livre dos conflitos do Reino de Castela, citados anteriormente, 

constituindo, já, uma nação independente política e economicamente, graças à 

Dinastia de Avis. Começa agora a gloriosa obra de expansão portuguesa. 
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 Da mesma forma, o mundo social passava por essas grandes 

transformações. Cada vez mais a burguesia tem aumentada a sua influência na 

sociedade anulando o prestígio do clero e da nobreza, sendo denominados até 

de “Terceiro Estado”. Outros aspectos favoreceram essa classe no seu 

desenvolvimento: a participação na atividade política; surgimento dos 

“Legistas”, participantes dos conselhos dos reis; dos “Professores” que viriam a 

ensinar nas universidades; e do “funcionalismo público”, uma vez que viriam a 

ajudar na administração do Estado. Mas, especificamente em Portugal, é este 

grupo em ascensão, o colocado à frente do Estado, à Dinastia de Avis, 

observando ajuda mútua entre as classes, encaminhando o país a novo 

caminhos tanto na esfera social quanto política. 

 Com a esfera religiosa, não seria diferente. A Igreja, sob o comando do 

Papa, transformou a Europa numa confederação de Estados, unidos pela 

Cristandade. Entretanto, precisamente na França, com Felipe, o Belo, perdeu-

se a autoridade e a unidade que a sustentava. Além desse estopim, houve 

contendas internas desestruturadoras da grandeza da Igreja Católica, surgindo 

heresias e, portanto, as primeiras guerras religiosas, já comentadas, na 

Alemanha, França e Inglaterra. 

 Já no final do século XV e início do século XVI, com o surgimento do 

Humanismo – corrente cuja proposta era o retorno à Antiguidade Clássica – a 

sociedade, aos poucos, perdia os costumes medievais relacionados à 

religiosidade. O povo realmente havia perdido a confiança nas diretrizes da 

Igreja. Esta, profundamente abalada pelas heresias em toda a Europa, porém, 

viu-se progredir no século XVI, devido à inovação no Concílio de Trento e ao 

apoio dado a ela pelas novas ordens religiosas com base no cristianismo. 

Neste exato momento, Portugal espalha a sua atividade civilizatória em 

comunidades fecundas e seu prestígio para todo o universo. Temos aqui, a 

religião como pretexto para a colonização e propagação do domínio, cultura e 

formas de pensar portugueses. 

 Esse domínio não tem um fim em si, em Portugal, na Europa. Devido ao 

período das Grandes Navegações, instituiu-se monopólio comercial entre os 

lusitanos e os árabes e, com esse estabelecimento, Lisboa, ganha o status de 
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metrópole, transformando profundamente o modo de vida português, graças a 

D. Manuel. 

 Tais transformações incluem construção de prédios, templos religiosos e 

a população, agora, é cosmopolita, barulhenta e agitada3. Essa população é 

composta de aventureiros comerciais, grandes comerciantes, alemães, 

castelhanos, ingleses, flamencos – diferentes na cor, costumes e vestuário -, 

soldados, marinheiros regressos da Índia, da África, do Brasil, da China e 

Japão. Como resultado de tal mistura cultural, ouvem-se os mais diferentes 

dialetos das mais diferentes partes do mundo. 

 O que era feito em Lisboa “metrópole”: as mais diferentes transações 

comerciais, venda e compra de escravos, mercadorias etc. de todas as partes 

do mundo e inúmeras, de tal forma que os funcionários da Casa da Índia4 não 

dispunham de tempo para fazer contas. 

 Tamanho é o desenvolvimento de Lisboa, que esta já é considerada o 

centro econômico do mundo. Milhares de aventureiros, perdidos pelos 

continentes, foram atraídos, inclusive membros de outras nobrezas, 

monarquias e, servindo como modelo para os tipos de Gil Vicente, o clero, 

estes, reformando o Estado religioso e multiplicando as ordens religiosas. 

 A população, por sua vez, também aumenta. Os escravos somam 10%, 

vistos por toda a cidade. Não havia uma casa na qual não havia um escravo, 

uma vez que a fidalguia, por exemplo, não tinha consigo menos de oito 

escravos para todos os serviços5. Além disso, o próprio costume do povo 

lisboeta havia mudado. Usam-se agora vestimentas luxuosas, não só os 

homens, mas também as mulheres andavam enfeitadas. Como conseqüência, 

esse ambiente é tomado por pervertidas vontades, vícios e costumes. 

 Não só a economia teve avanços em Portugal. Lisboa assiste a um 

crescimento científico, artístico e cultural sem precedentes e observa o 

florescer das figuras mais ilustres da Idade Média, além do Humanismo, o 

período de transição, sendo os mais expressivos Gil Vicente e Luís Vaz de 

Camões. Este retrata mitologicamente a origem e o auge do povo lusitano 

                                                           
3 MATTOSO, 1939, p. 380-381. 
4 IDEM. 
5 IDEM. 
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descendente dos gregos6; aquele, além de lapidar por três o ouro da Custódia 

de Belém trazido de Quiloa pelas expedições, compõe cerca de 47 autos7, um 

deles, um recorte dessa sociedade portuguesa medieval, de seus costumes e 

de seus tipos e sua obra prima, é o Auto da Barca do Inferno (1517), um 

documento relator das profundas transformações econômicas, sociais, políticas 

e religiosas da época de 1500. Dessa forma, sua análise e verificação da 

presença da sociedade portuguesa medieval através da construção das 

alegorias nos tipos, usos de ironia retórica8 na linguagem e da sátira é a 

proposta desse projeto de pesquisa. 

  

2. Estudo das alegorias e tipos vicentinos. 

 

 Gil Vicente colhe elementos da sociedade portuguesa e os transforma 

em arte. Sua produção é uma coleção de personagens, os tipos, dos mais 

variados conteúdos e índoles conforme as afirmações de GANCHO e PIRES, 

respectivamente: “é um personagem reconhecido por suas características 

típicas, invariáveis, quer sejam elas morais, sociais, econômicas ou de 

qualquer outra ordem” (1993, p. 16) e que “representa um denominador comum 

de seres humanos com as mesmas virtudes, defeitos, problemas, aspirações, 

vícios, mentalidade etc.; é usado para personificar um grupo social, regional, 

profissional, racial etc.” (1985, p. 130). 

 Definido os tipos, temos no Auto da Barca do Inferno personagens 

representantes de uma dada classe, além de apresentarem uma significação 

além da meramente representada. Essa significação transpassa a usual e tem 

por objetivo o convencimento moralizante do leitor/expectador, cujo o uso era 

bastante comum na Idade Média pela literatura sacra ou litúrgica. 

 Dessa mesma forma, “a barca é uma obra alegórica. Grande parte dos 

personagens vem acompanhada de alguma coisa que materialize sua culpa”9. 

Contudo, antes da apresentação das alegorias vicentinas na obra em questão, 

necessita-se do esclarecimento do conceito de alegoria. Para MOISÉS (1993) 

                                                           
6 HARVEY, 1998, p. 497. 
7 RAMOS, 1967, p. 224. 
8 DUARTE, 2006, p. 20. 
9 THEYSIER apud LÁFER, 1963, p. 42. 
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no seu Dicionário de Termos Literários, a alegoria é “toda concretização por 

meio de imagens, figuras e pessoas, de idéias, qualidades ou entidades 

abstratas. O aspecto material funcionaria como disfarce, dissimulação ou 

revestimento do aspecto moral, ideal ou ficcional.” (p. 15), isto é, uma 

construção a partir de um conjunto de metáforas, ou um “conjunto de 

metáforas, ampliando-se de expressões a textos inteiros” (CEIA, 1998, p. 1) 

embora trate da representação abstrata de elemento a elemento. 

 Visto dessa forma, percebemos o caráter dual da alegoria. Porém, CEIA 

ainda nos oferece um processo trial de significação alegórica: “Uma alegoria é 

aquilo que representa uma coisa para dar ideia de outra, através de uma ilação 

moral.” (p. 1).10 

 Assim, dadas as considerações sobre o conceito de alegoria, constata-

se que é um conjunto de metáforas (sistemas integrado de metáforas) a partir 

da personificação, prosopopéia ou simplesmente da materialização de 

conceitos abstratos, não suscetível a variações de significação, uma vez que 

seu objetivo é transformar o fenômeno físico num conceito e que este possa 

ser facilmente compreendido e, da mesma forma, propagado (ilação moral), 

além de ser uma figura retórica usual na Idade Média, uma vez que a 

imposição de dogmas era recorrente. De tal forma, exposto o conceito de 

alegoria, este será direcionado à referida obra vicentina. 

 A princípio, em se tratando de alegoria, o Auto da Barca do Inferno 

apresenta uma oposição bastante comum nos textos de moralidade: O Bem e o 

Mal. Nesse caso, as personagens Anjo, da barca do paraíso e Diabo, da 

infernal, não são tipos, mas alegorias: o primeiro é a materialização do conceito 

abstrato de “bem” e o segundo, de “mal”. Além disso, levando em conta o 

discurso literário do Auto, bem como a construção do diálogo entre as 

personagens, percebemos outras metáforas, outros conceitos facilmente 

identificáveis. 

 No caso do Anjo, apresenta-se uma figura de caráter sério, ríspido, sem 

cumprimentos aos outros personagens, fazendo uso indispensável do silêncio, 

como nos trechos em que o Fidalgo tenta adentrar na barca gloriosa: “ANJO 

Que quereis?  

                                                           
10 O processo trial de significação alegórica dada por CEIA (1998) não será usado na referida análise. 
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FIDALGO: Que me digais,  
pois parti tão sem aviso,  
se a barca do Paraíso  
é esta em que navegais.  
ANJO: Esta é; que demandais?  
FIDALGO: Que me leixeis embarcar.  
Sou fidalgo de solar,  
é bem que me recolhais.” (VICENTE, 2010, p. 25). 

  

 Tal afirmação é ratificada na sequência: “Anjo: Não se embarca tirania / 

neste batel divinal” (p. 25) e “Anjo: pera vossa fentesia / mui estreita é esta 

barca” (p. 25). Mais à frente, temos outros trechos comprovadores da rigidez do 

anjo quando, por exemplo, reporta-se ao Onzeneiro (agiota): “Anjo: Ó onzena, 

como es fea / e filha de maldição” (IDEM, p. 33), condenando tais atividades de 

agiotagem ilícitas. Dessa forma temos o Anjo, uma figura representante do 

conceito de “bem”, da “moral” e do “conservadorismo tradicional religioso”, não 

abrindo espaço para as almas pecadoras que por ali passavam. 

 Já no caso do Diabo, temos uma figura completamente oposta ao Anjo. 

Aquele não se portava com seriedade, com moral, considerando os preceitos 

religiosos cristãos regentes do chamado “juízo final”. Pelo contrário, 

apresentava-se com uma linguagem popular, valendo-se de expressões 

idiomáticas: “Diabo: Bem está! Vai tu muitieramá” (p. 22); palavras chulas: 

“Diabo: Abaixa má-hora esse cu!” (IDEM); além de apresentar várias 

transcrições de risos, uma vez que seu discurso é satírico, usando a ironia 

retórica11, na construção dos diálogos em relação às almas dos mortos: “Diabo: 

quem sempre reza por ti?... / hi – hi – hi – hi – hi – hi – hi - hi” (p. 24). Assim, 

tais trechos da obra provam que o Diabo é uma personagem irônica, além de 

provocadora do clima cômico/satírico. Mas, alegoricamente, significa, além do 

conceito abstrato de “mal”, de “pecado” e dos “maus costumes e vícios”, a 

“enganação”, a “mentira”, ou seja, o somatório das alegorias julgadas no Auto. 

 Percebe-se, então, a dualidade “bem” e “mal” materializada pelo Anjo e 

Diabo, respectivamente. Contudo, essa é uma afirmação primeira, sendo 

necessária a compreensão do discurso literário de ambos para se definir outras 

metáforas, como o primeiro personagem sendo o “Conservadorismo religioso” 

                                                           
11  DUARTE, 2006, p. 20. 
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e “Rigidez dos valores morais e bons costumes” e o segundo sendo “maus 

costumes e vícios”, “zombaria” e “falsidade”, lembrando que tais alegorias - 

conjunto de metáforas - serão encontradas nos outros personagens do auto, a 

seguir. 

 O primeiro tipo em cena é o Fidalgo, acompanhado de um pajem, que 

lhe prepara uma cadeira de descanso. O personagem vai à barca do inferno 

pedindo informações ao comandante, este, interessado em abrigá-lo, pois, 

conforme os diálogos, trata-se de uma alma sem salvação, devido ao ar de 

superioridade, com o qual tratou e humilhou pessoas menos afortunadas em 

vida. É irônico, como dito antes, o discurso do Diabo, elucidando e condenando 

os maus costumes do Fidalgo, como observável no trecho seguinte: 

 

“Diabo: Embarque a vossa doçura, 
que cá nos entenderemos... 
Tomarês um par de remos, 
veremos como remais, 
e, chegando ao nosso cais, 
todos bem vos serviremos.” (VICENTE, 2010, p. 27). 

 

 Não só o Diabo, mas também o Anjo revelam o comportamento 

presunçoso do Fidalgo: 

 

“FIDALGO Que me leixeis embarcar. 
Sou fidalgo de solar, 
é bem que me recolhais. 
ANJO Não se embarca tirania 
neste batel divinal. 
FIDALGO Não sei porque haveis por mal 
que entre a minha senhoria... 
ANJO Pera vossa fantesia 
mui estreita é esta barca. 
FIDALGO Pera senhor de tal marca 
nom há aqui mais cortesia?” (IDEM, p. 26) 
 
“[...] Ireis lá mais espaçoso, 
vós e vossa senhoria, 
cuidando na tirania 
do pobre povo queixoso. 
E porque, de generoso, 
desprezastes os pequenos, 
achar-vos-eis tanto menos 
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quanto mais fostes fumoso.” (p. 26). 
 

 Como senhores conhecedores das ações humanas, já que estas são 

registradas em livros de feitorias, o Anjo e o Diabo contestam os argumentos 

do Fidalgo, este, portanto, sendo a personificação dos costumes típicos 

(considerando os tipos representações da coletividade) como a “mesquinhez”, 

“tirania” e “superioridade”, mas, como principal, a “soberba” - característicos da 

nobreza portuguesa da época medieval criticada Gil Vicente. 

 O segundo tipo a ser julgado pelas figuras alegóricas é o Onzeneiro, o 

agiota. Este entra em cena lamentando-se por ter falecido quando ainda lhe 

restava receber dinheiro. Tal comportamento deixa clara a ligação forte tida 

entre esse personagem e o mundo terreno e seus bens materiais – lembrando 

a recorrência dessa característica nos demais tipos. Vai à barca do Anjo e, 

negada a sua entrada, pede ao Diabo para voltar a vida e buscar dinheiro para 

subornar aquele por um lugar na barca do paraíso. Entretanto, é convencido 

pelo Diabo a entrar em sua barca, pois afirma viver, o agiota, sob a tutela do 

Belzebu – no imaginário religioso católico, figura máxima do Inferno – e a 

somente este servirá. Para Gil Vicente, o clero e a nobreza deixavam claros os 

costumes e vícios pecaminosos, porém, ele critica com o Onzeneiro o próprio 

povo, na verdade, o que Vicente critica é a exploração do povo pelo próprio 

povo, idealizada pela “soberba”, “avareza”, “exploração” e “materialidade”. 

O próximo personagem é o Joane, o parvo, um reflexo da influência do 

teatro peninsular de Juan Del Encina, uma vez que ele: “[...] conhecia bem 

essa gente [os rústicos] e que os imitava na sua maneira de falar” (MILLER, 

1970, p. 46) e que “Torres de Naharro e Gil Vicente continuaram esta tradição 

uns anos depois [...]”. (IDEM, p. 47) assim como Garcia de Resende relata na 

seguinte estrofe: 

 

“Ele foi o que inventou 

Isto cá e que o usou 

Com mais graça e mais doutrina 

Posto que Juan Del Encina 
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O Pastoril começou.”12 

 

Assim como no teatro de Encina, este personagem é tratado, embora 

também com ironia, com desprezo por ser figura simples, rústica: “Diabo: Entra, 

tolaço enuco / que nos vai a amare!” (p. 36). Este tipo é presente na maioria 

das peças de Gil Vicente posto seu caráter ingênuo, com a finalidade de servir 

como modelo aos expectadores. Joane, o parvo, neste caso, elucida o 

pastoralismo na obra vicentina, a simplicidade do campo idealizada nessa 

figura rústica com linguagem simples, do povo. Na verdade é um recorte da 

classe baixa da sociedade portuguesa materializado no vocabulário chulo 

quando a personagem recebe o convite do comandante da barca do inferno: 

 

“PARVO Ò Inferno?... Eramá... 
Hiu! Hiu! Barca do cornudo. 
Pêro Vinagre, beiçudo, 
rachador d'Alverca, huhá! 
Sapateiro da Candosa! 
Antrecosto de carrapato! 
Hiu! Hiu! Caga no sapato, 
filho da grande aleivosa! 
Tua mulher é tinhosa 
e há-de parir um sapo 
chantado no guardanapo! 
Neto de cagarrinhosa! 
Furta cebolas! Hiu! Hiu! 
Excomungado nas erguejas! 
Burrela, cornudo sejas! 
Toma o pão que te caiu! 
A mulher que te fugiu 
per'a Ilha da Madeira! 
Cornudo atá mangueira, 
toma o pão que te caiu! 
Hiu! Hiu! Lanço-te üa pulha! 
Dê-dê! Pica nàquela! 
Hump! Hump! Caga na vela! 
 Hio, cabeça de grulha! 
Perna de cigarra velha, 
caganita de coelha, 
pelourinho da Pampulha! 
Mija n'agulha, mija n'agulha!” (IDEM, p. 36-37). 

 

                                                           
12 RESENDE apud MILER, 1970, p. 69. 
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 Entretanto, não embarca ainda na barca do paraíso, mesmo tendo o 

julgamento de suas ações em vida favorável. 

 Muitos teóricos consideram o tipo “parvo” um alter-ego vicentino. Dada 

ou não a tese de ser seu “alter-ego”, a moralidade contida no Joane, o parvo, 

aludirá à “submissão”, à “ingenuidade”, e à “simplicidade”, estas, idéias 

abstratas necessárias a quem deseja embarcar rumo ao paraíso, ressaltando 

que esse tipo rústico foi salvo, graças às tais características, assim como os 

quatro cavaleiros: 

 

“ANJO: Tu passarás, se quiseres; 
porque em todos os teus fazeres, 
per malícia nem erraste. 
Tua simpreza t’abaste 
para gozar dos prazeres.” (VICENTE, 2010, p. 38). 

 

Outro personagem representante do povo é o Çapateiro13. Também entra 

em cena, perguntando ao Diabo qual o destino da barca. Aquele defende sua 

conduta, afirmando ser “[...] confessado e comungado” (p. 39) e contribuinte fiel 

do dízimo e assíduo nas orações aos finados. Entretanto, o Diabo, o acusa: 

 

“DIABO Tu morreste excomungado: 
Nom o quiseste dizer. 
Esperavas de viver, 
calaste dous mil enganos... 
Tu roubaste bem trint'anos 
o povo com teu mester. 
Embarca, eramá pera ti, 
que há já muito que t'espero!” (IDEM). 

 

 Como observado, o Diabo é profundamente irônico ao lançar no discurso 

uma pergunta relutante aos argumentos dos personagens, especificamente do 

Çapateiro. Além disso, traz consigo formas de sapatos, o que, conforme 

TUTIKIAN (2010, p. 42) “[...] dão sempre ideia desejo de continuidade, o que 

demonstra satisfação com uma vida guiada pela exploração.” Acusado de 

roubar os clientes por mais de trinta anos, conforme citação anterior, toma 

consciência dos atos, porém não elabora conflito psicológico – característica 

                                                           
13 Segue-se à risca a escrita do texto vicentino – Çapateiro (Sapateiro). 
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ausente nos autos vicentinos reveladores da disposição rígida dogmática – 

mas, significando a claramente a ideia da “soberba”, entra na barca infernal 

sem contestação posterior. 

Numa das cenas mais importantes do Auto, aparece o Frade 

acompanhado de uma moça, Florença. Além de trazer elementos da vida 

mundana: “Começou o frade a dar lição d'esgrima com a espada e broquel, 

que eram d'esgrimir, e diz desta maneira” (p. 45), traz uma mulher que diz ser 

sua, e coragem de cortesão renegando todos os ensinamentos religiosos da 

época, afirmando ainda a frequência desse comportamento entre o clero: 

 

“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...”. (VICENTE p. 47) 

 

 Assim, a figura do Frade deixa clara a crítica de Gil Vicente à 

“devassidão” e aos “abusos da Igreja enquanto instituição”. 

Brísida Vaz, a alcoviteira, é o próximo tipo e não muito diferente dos 

outros. Traz consigo objetos que a prendem ao mundo terreno, mas o 

diferencial dessa personagem, e que traz à luz o processo de criação das 

personagens vicentinas, é a crítica feita àquelas pessoas em torno do clero, da 

Igreja, tecendo-lhe favores em troca da preparação de meninas, adolescentes 

aos mosteiros, sob o pretexto de seguirem carreira divina. Também esse 

aspecto revela o poder exercido pela Igreja às pessoas, tornando-as 

pecadoras. Entretanto, Brízida vai sem contestação à barca do inferno, 

implorando antes pelo lugar na outra barca, com o Anjo mostrando-se 

irredutível com os apelos típicos de alcolviteira “Brísida: Pasai-me, por vossa 

fé, / meu amor, minhas boninas, / olho de perlinhas finas!”14. 

                                                           
14 Cf. TUTIKIAN, 2010, p. 51. 
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Após Brízida Vaz passar pelo julgamento, chega o judeu Semifará 

carregando consigo um bode. Num primeiro momento, tenta subornar o Diabo 

para adentrar a sua barca, sem saber o destino, é claro: 

 

“JUDEU Que vai cá? Hou marinheiro! 
DIABO Oh! que má-hora vieste!... 
JUDEU Cuj'é esta barca que preste? 
DIABO Esta barca é do barqueiro. 
JUDEU. Passai-me por meu dinheiro. 
DIABO E o bode há cá de vir? 
JUDEU Pois também o bode há-de vir. 
DIABO Que escusado passageiro!” (p. 53).  

 

 Essa última fala revela categoricamente o perfil desse tipo: “escusado”, 

que quer dizer, “desnecessário”. Em outras palavras, trata-se de um aspecto 

cultural do judaísmo: “a presença do bode, certamente, é uma referência ao 

emissário, o animal da Cerimônia do bode emissário. Nessa cerimônia, o 

sacerdote colocava as mãos sobre o bode e confessava os pecados de Israel, 

transferindo-os simbolicamente para ele. O animal era, então, conduzido a um 

deserto e, como levava junto os pecados, esses não seriam lembrados.”15. 

Ainda, a relação entre o bode e o judeu não se refere apenas à cerimônia 

descrita anteriormente. “O Bode (ou a cabra) é na simbologia do mundo um 

arquétipo do Diabo. Na literatura portuguesa a dama do pé de cabra é exemplo 

característico [...]” (LÁFER, 1963, p. 42). E no folclore português, “o Diabo 

aparece em figura de bode e conhece-se principalmente pelo pé”. 

(VASCONCELOS apud LÁFER, 1963, p. 42). Dito isto, é importante considerar 

que nas “cerimônias da páscoa judaica, durante as quais é hábito comer-se 

cabrito” (LÁFER, 1963, p. 43), cantava-se uma espécie de canção e que nela 

dizia-se: “[...] o ‘pai’ comprou um ‘cabrito’ por dois ‘susa’. Na simbologia 

judaica, o ‘pai’ é Deus, o ‘cabrito’ é o povo de Israel, e as duas moedas são as 

tábuas da aliança entre o pai e o povo.” (IDEM). Neste caso, temos uma 

comparação entre o ‘bode expiatório’ e a ‘salvação do povo de Israel’, onde, no 

primeiro caso, o bode serve como depósito de pecados na tradição judaica e, 

no segundo, o próprio povo de Israel serve também de depósito para os 

                                                           
15 IDEM, p, 56. 
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pecados da humanidade. Então, seguindo as argumentações, pode-se dizer 

que o judeu é pecador, no momento em que deposita os pecados no bode e, 

inconscientemente, o depósito de pecados, visto que carrega-os pela salvação 

da humanidade.  

Noutro momento, atentando ao diálogo entre o Diabo e o judeu, percebe-

se a construção típica desse personagem. Este tenta, de todas as formas, 

inserir o bode na embarcação, mas é impedido pelo próprio Diabo. Ocorre aí, a 

negociação, a oferta: 

 

“JUDEU Sem bode, como irei lá? 
DIABO Nem eu nom passo cabrões. 
JUDEU Eis aqui quatro tostões 
e mais se vos pagará. 
Por vida do Semifará 
que me passeis o cabrão! 
Querês mais outro tostão? 
DIABO Nem tu nom hás-de vir cá.” (p. 54) 

 

 De qualquer forma, mesmo sendo contra a perseguição ou imposição 

dogmática aos judeus16, Gil Vicente insere bem esse tipo no Auto e, dele, 

compreendemos a alegoria, que, aliás, está enraizada na cultura ocidental: 

“avareza”, “cobiça” e o “negocismo”.17 

Um grupo social lembrado na peça vicentina é o da lei dos homens. 

Entram o Corregedor e, em seguida, um Procurador. O primeiro refuta a oferta 

do Diabo: “CORREGEDOR Como? À terra dos demos / há-de ir um 

corregedor? / DIABO Santo descorregedor, / embarcai, e remaremos!” (p. 57) e 

o segundo, amigo do Corregedor, pergunta que barca é a da glória. Ambos são 

julgados culpados pelas fraudes cometidas no julgamento das leis terrenas: 

 

DIABO E as peitas dos judeus  
que a vossa mulher levava? 
CORREGEDOR Isso eu não o tomava 
eram lá percalços seus. 
Nom som pecatus meus, 
peccavit uxore mea. 
DIABO Et vobis quoque cum ea, 

                                                           
16 IDEM. 
17 Predisposição em fazer negócios. (Cf. HOLANDA). 
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não temuistis Deus. 
A largo modo adquiristis 
sanguinis laboratorum 
Ignorantis peccatorum. 
Ut quid eos non audistis?” (p. xxx) 

 

 Assim, tais figuras são condenadas pelos roubos na vida pública, 

evidenciando o funcionamento da justiça naquela época. Além disso, 

compreendem-se como alegorias de conceitos abstratos tais como “corrupção”, 

“omissão” e o “roubo” e, a ironia recorrente nesses diálogos, quando o Diabo 

fala em latim, assim como o Joane, tenta formar palavras com terminações 

latinas, explicitando ainda mais o tom satírico aos intelectuais da época, não se 

esquecendo da pilha de papéis trazidos pelos dois tipos, estabelecendo a 

ligação ainda com o plano terreno. 

Um caso interessante é o do Enforcado. Chega à cena trazendo ainda a 

corda em seu pescoço. Tal objeto, não é considerado o símbolo dos seus 

pecados, entretanto, enforcou-se como forma de redenção, de perdão divino 

por ter praticado roubo em vida. O suicídio, neste caso, é visto como pecado 

também. 

Por fim, entram os quatro Cavaleiros Cruzadistas. Com as armaduras, 

espadas e escudos com o símbolo do cristianismo - a cruz – passam pela 

barca do inferno sem olhá-la. Tal comportamento enfurece o Diabo: 

 

“DIABO Cavaleiros, vós passais 
e nom perguntais onde is? 
1º CAVALEIRO Vós, Satanás, presumis? 
Atentai com quem falais! 
2º CAVALEIRO Vós que nos demandais? 
Siquer conhecê-nos bem: 
morremos nas Partes d'Além, 
e não queirais saber mais. 
DIABO Entrai cá! Que cousa é essa? 
Eu nom posso entender isto! 
CAVALEIROS Quem morre por Jesu Cristo 
não vai em tal barca como essa!”. (p. xxx) 

 

 Esses que morreram em guerra santa com os Mouros – Cruzadas – 

tinham o aval da Santa Igreja, visto que: “[...] os cavaleiros que morriam nas 

Cruzadas, a guerra santa, eram absolvidos de todos os seus pecados e tinham 
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direito ao Paraíso em virtude da ‘Bula da Cruzada” (TUTIKIAN, 2010, p. xxx), 

outorgada pelo Papa. 

O curioso é a consciência tida pelos Cavaleiros de sua redenção. Essa 

era a imagem que Gil Vicente queria passar aos leitores expectadores: quem 

morresse não em guerra santa, mas defendendo os ideais da pureza cristã, 

seriam imediatamente perdoados pelos pecados cometidos em vida. Enfim, 

carregam consigo as idéias de “pureza” e “defesa do cristianismo”. 

As alegorias, como esquematizado acima, mostram como Gil Vicente 

trabalhou rigorosamente na construção de sua dramaticidade. Sua ideologia 

medievalista mostra o quanto trabalhou no seu projeto de crítica à sociedade 

portuguesa da época, desenvolvendo com isso, o gênero dramático da época, 

mas, acima de tudo, enraizou tipos e suas respectivas alegorias comuns à 

sociedade ocidental, por conseguinte, sua crítica social, tornando o Auto da 

Barca do Inferno atemporal. 

 

3. Influências vicentinas na atualidade. 

 

 O ato de criticar a sociedade de sua época não é característica somente 

de Gil Vicente, situado na transição entre Idade Média e Humanismo. Sabe-se 

que no Auto da Barca do Inferno a crítica à sociedade é feita através da 

exposição dos vícios e costumes dos grupos ou classes sociais da época 

medieval. Essa demonstração é feita pelos tipos, personagens com 

características comuns ao grupo ou espécie aos quais pertencem e, por elas, 

são devidamente julgados pelos personagens Anjo e Diabo. Em conseqüência 

desse julgamento, são enviados à barca do paraíso somente Joane, o parvo, 

por ser figura simples, humilde e rústica e os quatro cavaleiros Cruzadistas, 

mortos em Guerra Santa contra os mouros na África. Dessa forma, são 

considerados os valores morais e religiosos, apresentados em vida, acima dos 

valores materiais e individuais. 

 Há, no século XX, um exemplo de atemporalidade da crítica à 

sociedade, o Auto da Compadecida de Ariano Suassuna, embora, segundo 

ATAÍDE (2007), seja influenciado pelo dramaturgo português: 
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  Pouco mais de quatro séculos adiante, encontra-se na literatura 
brasileira o dramaturgo paraibano Ariano Suassuna que, sofrendo a 
influência de Gil Vicente, adapta obras populares, mergulhando-as nas 
nossas origens culturais e mesclando o regional com o universal. (p. 89) 

 

 Assim como Vicente, Suassuna aborda em sua obra temas como 

avareza, adultério, falta de fé cristã, descumprimento dos valores religiosos 

cometidos pelo clero, que são temas universais, em consonância com traços 

regionais do sertão brasileiro, especificamente paraibano, onde é situado o 

auto, ao passo que, da mesma forma, Vicente tratou de temas universais 

intimamente envolvidos às características das personagens, do seu contexto, 

como indumentária, linguagem – o parvo, por exemplo, apresenta vocabulário 

chulo, repleto de palavras de baixo calão enquanto o Corregedor e o 

Procurador usam termos técnicos do Direito, a maioria em Latim – e 

comportamento, este, demonstrando elegância ou não. 

 Contudo, considerando o contexto social no qual as personagens 

suassuanos estão inseridas, percebe-se um fator determinante para diferir o 

texto brasileiro do português. Tal fator é definido também por ATAÍDE (2007): 

 

  [...] o que Suassuna nos passa é que o homem do sertão deve ser 
perdoado, de seus pecados, por experimentar inúmeras dificuldades, 
tanto de ordem climática, quanto social. O sofrimento passado em vida já 
é capaz, por si só, de absolver todos os pecados – conseqüências de seu 
cotidiano exigente e de sua luta por sobreviver. (p. 90) 

 

 Assim, o argumento contra a condenação ao inferno das personagens 

suassuanas é exposto por NOGUEIRA: 

 

  O sertão é terra de ninguém, deserto ameaçador donde emergem 
deuses e diabos, sob a égide do acaso, do caos e da fatalidade. Esses 
seres-ameaçadores espreitam o homem por dentro e por fora. Em meio 
ao caos que os alimentam, estabelecem continuamente a recriação da 
ordem, num processo infinito de auto-eco-organização. (2002, p.41) 

 

 Suassuna, dessa forma, expõe uma variedade de tipos regionais sob 

dois aspectos fundamentais à compreensão da divergência entre o Auto da 

Barca do Inferno e o Auto da Compadecida. Os personagens de Suassuna são 

portadores da fé cristã, comprovada no momento em que o personagem 
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Severino, o cangaceiro, fuzila seus reféns, além do caráter realista, obrigados 

burlar as regras sociais e religiosas para garantir a sobrevivência na “terra de 

ninguém”18 

 Nesse contexto, temos a personagem de João Grilo. Este tipo é a 

representação dos pobres oprimidos “[...] é o homem do povo, é o típico 

nordestino amarelo que tenta viver no sertão de forma imaginosa, utilizando a 

única arma do pobre, a astúcia, para conseguir sobreviver”. (ATAÍDE, p. 90). 

 Da forma como é caracterizado, pode-se compará-lo ao personagem 

vicentino Joane, o parvo. Os traços físicos são idênticos, embora a índole seja 

contraditória, uma vez que o personagem vicentino é ingênuo, mas adquire 

altivez dentro da barca do paraíso, enquanto que João Grilo é esperto 

considerando seus feitos em vida, mas é consciente de seus atos, deixando-se 

levar pelo Diabo aos portões do inferno na hora do julgamento final. Diante 

disso, da mesma forma que o parvo pode ser o “alter-ego” de Gil Vicente, há a 

possibilidade de João Grilo ser o mesmo de Ariano Suassuna. 

 Ainda no julgamento final, tem-se o seguinte resumo: 

 

  São acusados o bisbo e o padre João, por se utilizarem da 
autoridade religiosa para enriquecerem. No entanto, com a intercessão de 
Nossa Senhora, a sentença é atenuada e eles se encaminham para o 
purgatório. O padeiro, por ser sovina, e sua mulher, por adultério, também 
recebem a sentença final de ocuparem, juntamente com o padre, o bispo 
e o sacristão, os cinco lugares vagos no purgatório. São acusados 
também o cangaceiro Severino e o cabra dele, por tirarem a vida das 
pessoas sem autorização divina 
  O trapaceiro João Grilo recebe a acusação de enganar e mentir 
para alcançar seus objetivos. Porém, como causou muitos mal entendidos 
e tendo iniciado toda a confusão, sua pena foi que voltasse a viver na 
Terra. (Idem, p. 90) 

  

 É visualizando o desfecho do julgamento final que diferimos 

categoricamente as duas peças: 

 

  A visão cristã da vida presente no Auto nos traz “uma concepção 
da religião como algo simples, agradável, doce e não como uma coisa 
formal e solene, difícil e mesmo penosa. Essa intimidade com Deus, e a 
idéia de simplicidade nas relações dele com os homens, essa 

                                                           
18 NOGUEIRA apud ATAÍDE, 2007, p. 90. 
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compreensão da vida e fé na misericórdia, parecem-nos aspectos 
primordiais no sentido religioso da obra [...] à compreensão das faltas 
humanas, atribuída a Nossa Senhora, que, como mulher, simples e do 
povo, explica-as e pede para elas a compaixão divina. (NOGUEIRA apud 
ATAÍDE 2007, p. 89) 

 

 Outro aspecto relevante na diferenciação dos dois autos é a titulação. O 

Auto da Barca do Inferno é voltado, como sugere o nome, à denúncia da 

inclinação do homem para o mal, deixando clara a ideia de imperdoáveis os 

pecados cometidos pelos personagens e sem direito à defesa, sendo 

condenados diretamente ao inferno, revelando a ideologia religiosa de Gil 

Vicente, enquanto que o Auto da Compadecida, refere-se à ideia de que o 

homem é pecador por natureza, dessa forma, passível de perdão divino, sob os 

cuidados da Compadecida, conhecida na Igreja Católica como a “advogada” 

dos pecadores perante seu filho, Jesus Cristo. 

 Assim, ratificando a diferença ideológica referente ao perdão divino às 

faltas cometidas, NOGUEIRA (2002) afirma: 

 

  O autor permite-se o exercício de um diálogo simultaneamente 
complementar e antagônico entre morte e vida. Por meio dele abre-se 
uma brecha, que introduz a dimensão da imortalidade desvelada, por 
exemplo, na ressurreição do personagem João Grilo, de Auto da 
Compadecida. (p.74) 

 

 Criticando vários aspectos sociais como os vícios do povo, além do 

espaço oposto à sobrevivência do sertanejo, Ariano Suassuna, portanto, 

estabelece relação com o texto medieval de Gil Vicente. Essa relação é de 

igualdade no que diz respeito ao pensamento crítico-religioso contra o povo 

materialista e avarento além de compartilharem o mesmo gênero textual e o 

mesmo processo de construção poética – os recursos estilísticos, como 

vocabulário característico implicando numa significação maior e abstrata: as 

alegorias. Porém, é de diferença quando, no segundo auto, não há a alternativa 

do perdão divino, sendo imediatamente, os personagens, levados à 

condenação, ao inferno; já o primeiro 

 

  “[...] trata-se de uma farsa que é igualmente uma reflexão sobre 
as relações entre Deus e os homens: um milagre de Nossa Senhora, 
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como os medievais, apresentado sob a forma de uma pantomima de 
circo. Até o seu catolicismo é popular, favorecendo os humildes contra os 
ricos, menos por influência política do que por uma profunda simpatia 
cristã pelos fracos e desprotegidos. Bem-aventurados os pobres (e não 
apenas os de espírito) porque deles será o Reino dos Céus – eis o seu 
modo peculiar de interpretar a justiça e a misericórdia divina. Quanto ao 
estilo, é o de um teatro não-realista, procurando exprimir em linguagem 
supostamente ingênua, caricatural, os arquétipos sociais da coletividade 
(COUTINHO apud ATAÍDE, 1971, p.30). 

 

 E a literatura, problematizando a sociedade, mescla crítica e sátira, para, 

com humor, tentar corrigir seus males, pois, ridendo castigat mores, é rindo que 

se castigam os males. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A crítica social é fator predominante na literatura universal, constituindo 

uma de suas funções, a função social. Para fins de estudo, os textos literários 

se tornam objetos de análise para a compreensão das relações inter-sociais, 

ideologias, vícios e costumes reveladores de uma conduta social, por 

conseguinte, da história de um grupo social. Por esse motivo, a crítica social se 

torna alvo das várias ciências humanas, como a sociologia, filosofia, 

antropologia, e, neste momento, da literatura. 

É sob esse aspecto que a análise literária do Auto da barca do inferno 

de Gil Vicente se torna necessária. A partir dela, coletam-se subsídios para a 

compreensão da sociedade portuguesa medieval, de sua produção literária e 

da transição do pensamento medievalista para o humanista/renascentista, 

considerando a crítica social que o próprio poeta dramaturgo utiliza além dos 

artifícios para a construção desse pensamento, como ironia e alegoria. 

 A proposta de análise da crítica social no Auto da barca do inferno 

reflete o interesse do homem em conhecer o passado histórico deveras 

influente na sociedade contemporânea. Podemos fazer esse tipo de relação 

temporal uma vez que o homem de hoje e ontem, assim como o texto vicentino 

acusa, é movido por questões como ganância, ambição, poder individualismo. 

Diante disso, a proposta estabelecida por este projeto apoia-se na discussão 

da complexidade do gênero dramático vicentino, seus recursos de construção 

poética – alegoria, sátira e ironia - e a crítica social presente em todo o texto, 

sendo esta última, o principal foco deste trabalho. 

 No que diz respeito à execução deste projeto de pesquisa, foram 

encontrados vários obstáculos, uns previstos, outros não. A pobreza de acervo, 

citada anteriormente, foi a principal delas, levando a uma busca desesperada 

em bibliografias não encontradas na biblioteca da Universidade Federal do 

Amazonas, onde vários obstáculos burocráticos foram impostos. Tal busca foi 

facilitada pela existência de sebos (livrarias eletrônicas cujo foco é a venda de 

livros raros e antigos), porém, distanciada por dificuldades como o valor do 

financiamento do projeto. A revisão da literatura, enfim, foi facilitada pela ampla 



34 

 

biblioteca além das orientações pertinentes da orientadora, dando fluidez aos 

estudos e pesquisa deste projeto. 
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10. CRONOGRAMA EXECUTADO 

 

 

 

Nº Descrição Ago 

2011 

Set Out Nov Dez Jan 

2012 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Leitura e fichamento de 

textos para a fundamentação 

teórica 

X X X X X X X X X X   

2 Interpretação e análise do 

Auto da Barca do Inferno 
X X X X X X X X X X   

3 Elaboração do Resumo e 

Relatório Parcial 
   X X        

4 Apresentação do Relatório 

Parcial 
      X      

5 Elaboração de Resumo e 

Relatório Final 
         X X  

6 Preparação da Apresentação 

Final para o Congresso 
           X 


