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“Agora eu vou mudar minha conduta 

Eu vou à luta, pois eu quero me aprumar 

Vou tratar você com força bruta 

Pra poder me reabilitar 

Pois essa vida não está sopa, e eu me pergunto com que roupa? 

Com que roupa eu vou? 

Pro samba que você me convidou. 

 

Agora eu não ando mais fardeiro 

Pois o dinheiro não é fácil de ganhar 

Mesmo eu sendo cabra trapaceiro 

Não consigo ter, nem pra gastar 

Eu já corri de vento em popa 

Com que roupa eu vou? 

Pro samba que você me convidou. (Com que roupa?) 

 

Eu hoje estou pulando feito sapo 

Pra ver se escapo dessa praga de urubu 

Já estou coberto de farrapos, 

Eu vou acabar ficando nu 

Meu paletó virou estopa, e eu nem sei mas com que roupa? 

Com que roupa eu vou? 

Pro samba que você me convidou. 

 

Seu português agora foi-se embora 

Já deu um fora, levou seu capital 

Esqueceu quem tanto amava outrora 

Foi o Adamastor pra Portugal 

Pra se casar com uma cachopa, e agora, com que roupa? 

Com que roupa eu vou? 

Pro samba que você me convidou.” (ROSA, 1930, p.1) 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação de Mestrado analisa a função alegórica do traje medieval 

português, no Auto da Barca do Inferno (1517) e no Auto da Alma (1518) de Gil 

Vicente. Como objetivos específicos, buscamos demonstrar a relação entre a 

indumentária e as personagens; explicar a simbologia de cada peça de roupa, no 

contexto vicentino e elucidar, por meio do vestuário, o conflito entre o sagrado e o 

profano e os conceitos ideológicos cristãos do século XVI, nos dois autos religiosos 

do teatrólogo português. Apontamos dados relevantes do vestuário do século XVI, 

bem como o panorama teórico sobre alegoria. Aplicamos a conceituação, por meio 

da indumentária, para elucidar o conflito entre a salvação e a perdição das 

personagens no contexto das peças. Elucidamos a questão alegórica a partir de 

duas modalidades estilísticas: alegoria construtiva ou retórica (maneira de falar) e 

alegoria interpretativa ou hermenêutica (modo de entender). Objeto de estudo de 

inúmeros pesquisadores, a roupa propõe uma leitura crítica que demanda um olhar 

atento. Estabelece uma linguagem visual tão relevante quanto o discurso verbal. 

Revela informações. Exprime ideias. Representa as mudanças sociais e culturais. 

Permite interações entre a sociedade. Expressa identidade e comportamento. 

Contudo, observamos que a roupa não é sinônimo de absolvição ou 

condenação, mas antes alia-se ao caráter alegórico das obras do teatrólogo 

português, que apontam sempre para duas realidades em conflito: a humana e a 

divina, a imanente e a transcendente, a ética individual e a ética social. 

 

 

 

Palavras-chave: Gil Vicente, traje medieval português, figurino teatral, 

alegoria, Idade Média. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation examines the role of the allegorical medieval costume 

Portuguese, Auto da Barca do Inferno  (1517) and Auto da Alma  (1518) Gil 

Vicente. As specific objectives, we demonstrate the relationship between clothing 

and the characters, explain the symbolism of each piece of clothing, and elucidate 

the Vincentian context, through the clothing, the conflict between the sacred and the 

profane, the ideological concepts of the sixteenth century Christians In two acts of 

religious playwright Portuguese. We point out relevant data from the clothing of the 

sixteenth century, as well as the theoretical background on allegory. We apply the 

concept, through clothing, to elucidate the conflict between salvation and damnation 

of the characters in the context of the pieces. We explain the issue from two 

allegorical modes stylistic or rhetorical allegory constructive (so to speak) and 

allegory interpretive or hermeneutic (way of understanding). Object of study by 

numerous researchers, the machine takes a critical look that demands a closer look. 

Establishes a visual language as relevant as verbal discourse. Reveals information. 

Expresses ideas. Represents the social and cultural changes. Allows interactions 

between society. It expresses identity and behavior. 

 However, we observed that the clothing is not synonymous with acquittal 

or conviction, but joins the allegorical character of the works of playwright 

Portuguese, who always point to two conflicting realities: human and divine, the 

immanent and transcendent, individual ethics and social ethics. 
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Introdução 

 

Não se conhecem em Portugal 
anteriormente a Gil Vicente 
realizações teatrais deste ou de 
outro tipo. (SARAIVA, 1974, p.11) 
 

 

O teatro de Gil Vicente, assim como toda obra literária de qualidade, 

remete a inúmeras possibilidades de leitura. Tais possibilidades, reconhecidas pelo 

leitor apurado e evidenciadas pelos críticos vicentinos, são perceptíveis por meio da 

alegoria. Desse modo, tal conceito possibilita a análise do vestuário lusitano do 

século XVI, nas obras do dramaturgo português. 

Para tanto, escolhemos como corpus de estudo duas obras vicentinas – 

Auto da Barca do Inferno (1517) e Auto da Alma (1518) – consideradas como 

autos religiosos. Trata-se de peças que estabelecem um aspecto de convergência: o 

conflito entre a salvação e a perdição por meio do vestuário medieval português. 

Contudo, observamos que existem duas versões do Auto da Barca do 

Inferno . A primeira, publicada, entre 1517 e 1519, por meio de folhetos avulsos, por 

Gil Vicente. A segunda, elaborada por Luís Vicente, filho do teatrólogo, em 

Compilaçam de Todalas Obras de Gil Vicente (1562)1. No entanto, ambas 

apresentam divergências, como a alteração da didascália. Consultamos a edição de 

Ivan Teixeira (2009) que recorreu à versão editada pelo dramaturgo português. 

Quanto ao Auto da Alma (1518), selecionamos a edição do Professor 

Marques Braga (1974), pois segue o texto original, com a grafia da época, sem 

alterar a rima e os versos em redondilha maior. 

Uma vez demarcado o corpus de estudo a ser analisado, questionamos: 

Qual a função alegórica do traje medieval português no Auto da Barca do Inferno e 

no Auto da Alma  de Gil Vicente a partir do conflito que estabelece entre o valor 

religioso-ideológico e a salvação-perdição das personagens no contexto das peças? 

Nesse sentido, procuramos, no decorrer deste trabalho, responder a esta questão. 

                                                 
1 “A divisão em géneros adoptada pela Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente (1562), primeira 
edição completa das suas obras, é inexacta, incompleta, e está em desacordo com as primitivas 
designações de alguns dos autos e ainda com o critério de classificação seguido pelo próprio autor.” 
(SARAIVA, 1965, p.89) 
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Para elucidar tal questão, elaboramos as seguintes hipóteses: 1. Nos 

autos religiosos – Alma e Barca do Inferno – o simples uso de vestes que sinalizem 

virtudes e vícios não é sinônimo de absolvição ou condenação, mas estabelece o 

caráter alegórico, no contexto das peças; 2. No Auto da Barca do Inferno (1517), o 

Frade, com seu hábito e apetrechos de esgrima, representa a luxúria e o culto do 

prazer, sem abdicar do sacerdócio. É uma alegoria do clero hipócrita que rompe com 

os dogmas religiosos para cultivar os prazeres mundanos (falso moralismo religioso). 

O Fidalgo, com sua ampla cauda (sinal de vaidade), representa a alegoria da 

nobreza e 3. No Auto da Alma (1518), há um contraste entre a Alma, no seu trâmite 

imaterial, aspirando ao Céu, a tudo o que é elevado e nobre, e o vestuário que o 

Diabo lhe oferece. O fato de observarmos uma Alma (símbolo máximo da 

espiritualidade) adornar-se com o brial, chapins de Valença e joias (símbolos 

máximos da vaidade e do transitório) estabelece uma tensão alegórica: o da 

oposição entre o terreno e o celestial. 

Diante das ideias expostas, nosso objetivo principal é analisar a função 

alegórica do traje medieval português, no Auto da Barca do Inferno (1517) e no 

Auto da Alma (1518) de Gil Vicente. Como objetivos específicos, buscamos 

demonstrar a relação entre a indumentária e as personagens; explicar a simbologia 

de cada peça de roupa, no contexto vicentino e elucidar, por meio do vestuário, o 

conflito entre a salvação e a perdição e os conceitos ideológicos e cristãos do século 

XVI, nos dois autos religiosos do teatrólogo português. 

Contudo, percebemos que para alcançar os objetivos estabelecidos, 

devemos esquecer a função prática (cobrir e abrigar) do vestuário, bem como a sua 

relação com a moda. O figurino teatral não se restringe a descrição verbal de peças 

de roupa. Participa do contexto da encenação. Aprofunda e interage com o discurso 

verbal e visual. 

Com o intuito de compreender o traje medieval português, 

fundamentamos nosso trabalho em seis ensaios: A sociedade medieval 

portuguesa (1971) de Antonio Henrique de Oliveira Marques; A roupa e a moda 

(1999) de James Laver; História do vestuário (1993) de Carl Köhler; O espírito 

das roupas (2001) de Gilda de Mello e Souza; História da moda (2004) de João 

Braga e História ilustrada do vestuário (2009) de Melissa Leventon. Tais estudos 

apresentam o vestuário medieval de forma descritiva e com diversas ilustrações, 

bem como a sua evolução.  
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Além de tais obras, consideramos os teóricos que tratam da alegoria, 

como João Adolfo Hansen que expõe, em Alegoria: construção e interpretação da 

metáfora (1986), noções fundamentais de significação figurada. O estudo, elaborado 

minuciosamente, dividido em quatro partes, enfatiza e analisa os relevantes autores 

medievalistas. O filólogo alemão Erich Auerbach elucida, em Figura  (1997), as 

principais denominações e funções do conceito, pautado em textos do século XVI. 

Tais ensaios, por meio de diversas áreas de estudo, explicam a questão alegórica, 

de maneira descritiva e com inúmeras exemplificações verbais e visuais. 

Para a compreensão do Auto da Barca do Inferno e do Auto da Alma 

de Gil Vicente recorremos à História do teatro português  (1964) de Luciana 

Stegagno Picchio; Teatro de Gil Vicente  (1974) de Antonio José Saraiva; Sátira e 

lirismo  (1996) de José Augusto Cardoso Bernardes e Apresentação e notas  

(2009) de Ivan Teixeira. Tais estudos demonstram os principais elementos 

estruturadores da obra vicentina. 

Buscamos a contextualização medieval, com base em A Idade Média 

explicada aos meus filhos (2006) e Por amor às cidades (1997) de Jacques Le 

Goff, A Senhora (2001) de Catherine Clément e O tempo na história (1993) de G.J. 

Whitrow. 

Justificamos a escolha dessa pesquisa por tratar-se de uma abordagem 

com raros textos críticos. A pioneira é Eneida Bomfim que em 1973, em sua 

Dissertação (Mestre) – PUC – Rio, publicada em 2002, O traje e a aparência nos 

autos de Gil Vicente , elucida, na primeira parte do estudo, as funções das vestes 

medievais, usadas, em Portugal, com base nas quarenta e oito peças conservadas 

de Gil Vicente. Na segunda parte, a autora estabelece, por meio de um glossário 

vestual, o significado das indumentárias, seguido das transcrições das obras 

vicentinas. Tal análise evidencia a presença excessiva de vestes medievais, nas 

obras do teatrólogo português, mostra como era o vestuário quinhentista dos 

portugueses e revela a importância da indumentária, em Portugal, no século XVI.  

A responsável pela evidência entre o traje quinhentista e as obras do 

dramaturgo português é Maria José Palla. Em 1997, ao escrever Do Essencial e do 

Supérfluo: estudo do traje e adornos em Gil Vicente, promove um panorama do 

vestuário medieval e demonstra o significado das vestes do século XVI, nas obras 

vicentinas. Tal estudo é complementado com a exemplificação iconográfica das 

indumentárias. No entanto, notamos que o ensaio visa o estudo das estruturas 
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semânticas e lexicais do vestuário quinhentista. Destarte, constatamos que tanto o 

trabalho de Bomfim (2002) como o de Palla (1997) primam pelo estudo do 

significado da indumentária (enfoque linguístico), nos autos de Gil Vicente. Como 

consequência os outros critérios são analisados de forma lacônica ou excluídos. 

Esta dissertação consta de três capítulos. No primeiro, O traje medieval 

português, elucidamos dados relevantes do vestuário lusitano do século XVI. 

Descrevemos a evolução da indumentária dos lusíadas. Apresentamos pontos de 

convergência e divergência entre a veste feminina e masculina, bem como dos 

camponeses e da nobreza, evidenciando suas consequências sociais. Nesse 

sentido, mostramos que a roupa servia como um indicador hierárquico.  

Contudo, demonstramos a participação da arquitetura na constituição do 

vestuário do século XVI. A estátua de Gil Vicente, único registro fotográfico do 

dramaturgo, confeccionada em bronze, exprime o traje medieval português. 

Quanto ao sub-capítulo, O traje medieval português nas encenações de 

Gil Vicente, relacionamos as questões biográficas vicentinas às roupas, usadas, 

durante as encenações dos textos do teatrólogo, pois tais temáticas remetem a 

indagações, já que apresentam raros estudos precisos. Em Traje ou figurino?, 

apontamos a divergência entre o vestuário e a roupa teatral. 

No segundo capítulo, Alegoria: uma questão teórica, recorremos a 

conceituação. Elucidamos uma variedade de definições que se complementam.   

Explicamos a alegoria retórica e a hermenêutica, enfatizando os autores medievais, 

como Dante Alighieri, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Propomos A 

República de Platão como exemplo universal (alegoria da caverna), uma vez que 

representa uma metáfora da condição humana, remetendo à relevância do 

conhecimento filosófico e à educação como superação do senso acrítico. 

No terceiro capítulo, Traje e alegoria: uma questão vicentina, analisamos, 

por meio da alegoria, o traje medieval português nos autos de Gil Vicente. No Auto 

da Barca do Inferno , interpretamos, em cenas alteradas, onze personagens de 

diversas classes sociais (clero, nobreza e plebe) que portam várias peças de roupas 

masculinas e femininas do século XVI: a cadeira e o manto do Fidalgo, o avental e 

as formas do Sapateiro, o hábito e os apetrechos de esgrima do Frade, o bode do 

Judeu, entre outros. No Auto da Alma , observamos a oscilação da protagonista, 

entre a salvação e a perdição, expresso, teatralmente, nas cenas, que contemplam a 

indumentária.     
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A análise dos textos de Gil Vicente refere-se não só ao vestuário, mas 

também ao toucado e aos acessórios, pois ambos complementam a indumentária do 

século XVI. 

Assim, esperamos alcançar resultados esclarecedores que possam 

contribuir para o aperfeiçoamento dos estudos referentes ao universo ficcional 

vicentino. 
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Capítulo 1 

O traje na Idade Média 

1.1. O traje medieval português 

 

 

(...) e cada gesto, cada olhar 
       cada vinco da roupa 
       resumia uma estética? 
      (DRUMMOND, 1986, p.85-7)                                                    

 

 

 

O traje (do verbo português antigo trager; século XV), designação 

genérica de peças do vestuário, sinônimo de roupa ou indumentária, parece, em um 

primeiro momento, um assunto secundário. No entanto, constatamos que a veste 

aparece de forma relevante na Bíblia . Tal obra considera o vestuário essencial à 

humanidade tanto quanto a alimentação: “Fez também Jacó um voto, dizendo: Se 

Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para 

comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu 

pai, então, o Senhor será o meu Deus.” (GÊNESIS, 28, 20-21, 1993, p.30) Em 

Mateus, 6, 28-29, observamos a comparação metafórica da roupa com os lírios do 

campo: “E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem 

os lírios do campo: eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem 

Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.” (1993, p.9)  Dessa 

maneira, percebemos que, tanto no Antigo como no Novo Testamento , a veste 

apresenta um amplo destaque e valor.  

Contudo, inúmeros pesquisadores elucidaram o significado do vestuário. 

O crítico literário Roland Barthes, em Sistema da moda  (2009), nos mostra, por 

meio de análise semântica, que  

 

(...) A equivalência entre vestuário e mundo, vestuário e Moda, é uma 
equivalência orientada; uma vez que os dois termos que a compõem 
não têm a mesma substância, não podem ser manipulados da 
mesma forma. (...) Em outras palavras, propondo a equivalência 
entre visível e invisível, a relação entre vestuário e mundo ou Moda 
se presta a um único uso, o uso de certa leitura. Essa leitura não 
pode ser completamente confundida com a leitura imediata do 
enunciado, que visa decifrar a equivalência entre vocábulos-letras e 
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vocábulos-sentidos; de fato, em sua extensão verbal, o próprio 
enunciado nos serve para ler, em segundo grau, a equivalência entre 
mundo ou Moda e vestuário. (BARTHES, 2009, p.52) 
 
 

O traje, portador de diversas funções (afirma e engana, esconde e revela, 

protege e descobre), possui uma linguagem visual tão relevante quanto o discurso 

verbal. Nesse sentido,  

 

 

 (...) a linguagem do vestuário, tal como a linguagem verbal, não 
serve apenas para transmitir certos significados, mediante certas 
formas significativas. Serve também para identificar posições 
ideológicas, segundo os significados transmitidos e as formas 
significativas que foram escolhidas para os transmitir. (ECO, 1989, 
p.117) 
 

 

 

O vestuário, em sentido genérico, nunca é um objeto neutro, mas 

revelador de informações, pois se inscreve em um sistema social que lhe determina 

a forma e o uso. 

A roupa acompanha a humanidade desde o início de sua evolução. Em 

outras palavras, podemos dizer que a veste surge na Pré-história. Tal vestuário, feito 

de peles de animais, geralmente de urso ou rena, confeccionado manualmente, com 

o auxílio de agulhas de osso, pelas mulheres, tinha apenas a função prática – de 

proteger o corpo diante da instabilidade climática.  

 

 

Sob o ponto de vista de adorno, foi uma maneira que o homem 
encontrou de se impor entre os demais, inclusive mostrar bravura, 
(...) além de ter a pele para cobrir o corpo com tangas e/ou 
sarongues e carne para alimentação. Há ainda o caráter de magia, 
associando os seus objetos de uso a poderes fora dos normais. O 
outro aspecto, o de proteção, está associado à questão de 
sobrevivência com relação às agressões externas e às intempéries 
da natureza, principalmente o frio. (BRAGA, 2004, p.18) 
 

 

 

A indumentária atinge seu apogeu na Idade Média, pois passa por 

inúmeras transformações, como alteração no corte, modificação no comprimento, 
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tonalidades diversificadas.  O traje medieval português é o resultado da influência de 

vestes de inúmeros países.  No século XII, os portugueses usavam vestes amplas, 

como a túnica e a toga, típicas de Roma2. A moda francesa esteve presente, entre 

os lusíadas, nos séculos XII e XIV. O vestuário inglês e italiano predominou no 

século XIV. As alterações da indumentária, no século XV, foram impulsionadas por 

Borgonha3. A roupa mulçumana configurou entre os portugueses por meio de peças 

mouriscas e panos do Islam. 

 Portugal “(...) copiava e imitava, em especial as civilizações avançadas, 

onde o conceito de <<moda>> existia de há muito, como Bizâncio.”4 (MARQUES, 

1971, p.24) Os principais modelos bizantinos – coloridos (especialmente a 

combinação verde-vermelho), estampados e ornamentados com fios de ouro – 

foram amplamente apreciados. No entanto,  

 

 

 (...) a generalização aos homens das roupagens até aos pés, à 
maneira bizantina, escandalizou os censores de então. Com saios e 
mantos tão compridos e largos, os homens mais pareciam mulheres 
e suscitaram por isso as acusações de clérigos e de pessoas graves. 
Mas nada impediu que a moda se impusesse. (MARQUES, 1971, 
p.27) 

 

 

O vestuário medieval português surgiu por meio da influência vestimentar 

de outros países. “Os trajes usados na Idade Média basearam-se nos tipos que se 

tinham desenvolvido próximo a meados do primeiro milênio, resultantes da mistura 

de modas nativas com aquelas do final da Antiguidade.” (KÖHLER, 1993, p.159) 

Quanto aos trajes feminino e masculino, observamos que, no início da 

Idade Média, “(...) as vestimentas eram semelhantes para homens e mulheres e 

consistiam em duas ou três túnicas ou togas, uma por cima da outra, sendo a mais 

próxima à pele feita de linho leve e lavável.” (LEVENTON, 2009, p.47) No entanto, a 

                                                 
2 “(...) a vestimenta mais característica dos romanos, a toga, era de origem etrusca. (...) Indicava a 
posição e o status de um homem por sua cor e listras.” (LEVENTON, 2009, p.31-4) 
3 “(...) O opulento reino da Borgonha (...) contava com uma corte sofisticada, elegante e cheia de 
cerimônias, além de uma classe média crescente e do acesso fácil a materiais de alta qualidade – todos 
os ingredientes para que a moda florescesse ali.” (LEVENTON, 2009, p.47) 
4 A lã, o algodão e o linho compunham a roupa bizantina, marcada por tonalidades diversificadas. Sua 
principal função era ocultar o corpo e servir como um identificador social. Tal vestuário permanece 
entre os componentes da Igreja Ortodoxa, em cerimônias religiosas. 
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partir do século XIV, notamos uma brusca divergência entre a indumentária 

confeccionada para as mulheres e para os homens. O traje feminino era simples, 

largo e comprido e muito mais discreto do que o masculino. (Cf. ANEXO 1) O 

vestuário masculino contava com o predomínio de roupas curtas, justas, 

diversificadas e confortáveis, proporcionando uma maior flexibilidade dos 

movimentos corporais, com detalhes perceptíveis e demonstrava a forma corpórea 

(especialmente das pernas), contribuíndo para aumentar o reconhecimento social 

dos homens. 

A inferioridade social das mulheres se refletia diretamente nas vestes, 

uma vez que as roupas serviam para escondê-las, já que apresentavam uma 

quantidade excessiva de tecidos. As transformações ocorridas no traje masculino 

foram rápidas, bem diferentes do traje feminino, que foi lenta. “(...) No período da 

Baixa Idade Média (...) as roupas masculinas sutilmente começaram a se encurtar e, 

com o tempo, já mais no final da Idade Média (...) ao passo que as femininas 

mantiveram-se longas, atingindo o chão.” (BRAGA, 2004, p.39) O vestuário 

masculino era muito mais diversificado do que o feminino, uma vez que as mulheres 

tinham uma vida restrita ao lar e aos trabalhos domésticos, e os homens, uma ampla 

vida social. Além disso, a  

 

 

 (...) religião, pudor, recato condicionaram o traje feminino até ao 
dealbar do século XX, se excluirmos alguns períodos 
verdadeiramente excepcionais. Saias compridas e amplas, mantos, 
véus, toucados dissimulavam as formas do corpo, substituindo aos 
seus encantos naturais artificialismos mais ou menos elegantes e 
rudimentos mais ou menos ridículos. (MARQUES, 1971, p.49) 

 

 

 

A indumentária masculina atingiu seu apogeu no século XIV, pois passa 

por inúmeras transformações, como alteração do comprimento e do corte5. A 

evolução refere-se ao gradual encurtamento das vestes. 

 

                                                 
5 “(...) Tais mudanças se devem, em parte, às influências e aos artefatos trazidos do Oriente Médio 
pelas Cruzadas e, de outro lado, ao desenvolvimento de uma classe média urbana e da sofisticação da 
alfaiataria.” (LEVENTON, 2009, p.47) 
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A partir da segunda década do século XIV6 começam a notar-se as 
grandes transformações no vestuário masculino (...) A evolução foi 
marcada pelo gradual encurtamento das roupagens que 
simultâneamente se iam tornando mais apertadas ao corpo, 
descobrindo-lhe as formas. (MARQUES, 1971, p.34) 

 

 

O traje feminino era constituído por blusas (camisa ou alcândora ; capa  e 

manto ), saias (saia ) e vestidos (brial ; pelote ; cota ; opa e saia) , com modestos 

cortes. No entanto, a indumentária masculina apresentava não só diversos modelos 

de blusas (gibão  – semelhante à camisa; alcândora ou camisa ; opa – casaco; 

tabardo ou talabarte  – manto; manto  e capa ) e calças (calça ; calça-braga  e 

braies ), mas também outras peças de roupas, como o pelote (vestido); a saia ou 

saio  (espécie de vestido) e roupa  (vestido longo). O vestuário feminino era mais 

simples e menos variado do que o masculino. (Cf. ANEXO 2) 

 

 

As mulheres, em geral, vestiam-se de maneira menos extravagante 
que os homens no que se referia à forma das roupas. A peça 
principal de seu vestuário era o vestido, justo até a cintura e depois 
se abrindo em saia ampla que caía em pregas. As mangas eram tão 
justas que tinham de ser abotoadas na parte de baixo e eram longas 
o bastante para chegar ao meio da mão. (LAVER, 1999, p.64) 

 

 

 

Quanto às classes sociais7, o traje dos rústicos era simples e pouco 

diversificado e o da nobreza primava por vestes luxuosas, confeccionadas com 

tecidos de alta qualidade e bordados a ouro, prata ou pedras preciosas. 

 

 

                                                 
6 “Por volta de 1340, mudanças na alfaiataria europeia trouxeram avanços significativos na variação de 
estilos e modelos. As mangas, por exemplo, que faziam parte do molde da roupa, passaram a ser 
confeccionadas separadamente e acopladas à abertura do braço, o que melhorava o caimento. Essa 
modificação produziu trajes mais alinhados ao corpo – muitas vezes tão justos que nem podiam mais 
ser colocados pela cabeça.” (LEVENTON, 2009, p.78) 
7 Concentrada no campo, a sociedade medieval portuguesa era imutável. Dividida em castas (nobreza, 
clero e povo), estava hierarquizada. 
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A roupa usada por mais ou menos favorecidos, materialmente 
falando, tinha a principal diferença nos tecidos e ornamentos, visto 
que o corte era muito semelhante para as classes sociais distintas. 
Até mesmo o tipo de fibra usada em suas túnicas, fosse a lã ou o 
linho, era a mesma, distinguindo-se umas das outras na qualidade 
técnica mais aprimorada de fiação para aqueles e aspectos brutos e 
fiados em casa para estes. Os mais favorecidos chegavam a usar até 
mesmo a seda. 
É claro que as roupas do dia-a-dia eram menos suntuosas do que 
aquelas usadas em momentos mais cerimoniosos. Estas obviamente 
eram inspiradas no corte de Bizâncio. (...) porém, o grande 
diferencial era a quantidade de tecido usada para e laborá-las, 
que é uma outra forma reguladora de  diferenças sociais . 
(BRAGA, 2004, p.36-7) (Grifo nosso) 
 

 

 

Nesse sentido, podemos dizer que quanto maior era a quantidade de 

tecido usada na elaboração de uma veste, no período medieval, maior era o grau de 

nobreza do indivíduo que a portava. O principal diferencial da túnica da corte, em 

relação às classes mais modestas, era o comprimento, ou melhor, o volume de 

pano, utilizado em sua confecção. 

 

 

A gonelle, tipo de túnica usada pelos homens desse período, foi à 
altura das panturrilhas para os mais endinheirados, e não chegando 
aos joelhos para os menos favorecidos. (BRAGA, 2004, p.37) 

 

 

Contudo, observamos que não só o volume têxtil, mas também o corte 

diferenciava o traje da nobreza das outras classes sociais. Existia um vestuário 

típico da fidalguia. 

 

 

No século XI, calções ou braies eram calças até os tornozelos, 
presos nos quadris por um cordão enfiado na parte superior. Os 
nobres usavam-nos justos e, as classes inferiores, frouxos ou bem 
largos. (LAVER, 1999, p.58) 
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Os modelos da indumentária, tanto da nobreza quanto do povo, eram 

semelhantes. O material utilizado na sua elaboração era o que diferenciava um traje, 

do outro. O vestuário servia como um indicador social, revelado, principalmente, por 

meio das cores, uma vez que “(...) os camponeses portavam tonalidades discretas e 

sóbrias, ao passo que os mais afortunados usavam-nas mais variadas e ostensivas.” 

(BRAGA, 2004, p.37) Desse modo, 

 

 (...) as amplas e compridas vestes com que se adornava o fidalgo 
não eram práticas para os trabalhos campestres ou artesanais. 
Custavam, (...) muito dinheiro ou o seu equivalente. O traje do rústico 
ou do mesteiral havia, portanto, de diferir do nobre. (MARQUES, 
1971, p.29) 
 

 

Em outras palavras, podemos dizer que os “(...) trajes camponeses e os 

das classes intermediárias não exibiam a extravagância daqueles usados nos 

círculos da corte.” (LAVER, 1999, p.85) 

Assim, observamos diferenças bruscas no figurino das classes sociais do 

século XVI. O vestuário da plebe era modesto e padronizado e o da nobreza 

primava por tecidos e bordados de alta qualidade. (Cf. ANEXO 3) 

 

 

 

(...) O traje da <<arraia-miúda>> era muito menos complicado e 
sujeito aos caprichos da moda. Por isso, as iluminuras do século XV 
pouco diferem das do século XIII, ao representar o campónio ou até 
o pequeno burguês itinerante. Na cabeça, uma touca ou coifa, às 
vezes um sombreiro de abas largas para resguardar do sol. Como 
vestes, uma saia até ao joelho, calças e sapatos ou botas. Em tempo 
frio, ou para preservar da chuva, um manto com capuz. (MARQUES, 
1971, p.48) 

 

 

 

A indumentária das classes sociais menos favorecidas era confeccionado 

em tecidos lisos como o bragal, de pouca valia e qualidade. O corte era rústico, sem 

modelagem. O avental, usado por ambos os sexos, complementava a indumentária 

e servia como proteção física. Para as camponesas, era um acessório essencial. 
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O vestuário da mulher do povo foi, na mesma época, infinitamente 
mais simples. As camponesas usavam sempre tecidos lisos, de lã 
ordinária, fustão ou bragal. Sobre uma camisa de linho grosseiro 
vestiam uma cota de mangas compridas e uma opa, geralmente sem 
mangas e mais curta, por cima. Usavam aventais e punham na 
cabeça coifas, capuzes e sombreiros. (MARQUES, 1971, p.56) 
 

 

As roupas femininas, assim como as masculinas, elucidavam a posição 

social dos indivíduos. Tal fato possibilitava a qualquer observador identificar a 

situação hierárquica de uma mulher ou de um homem por meio de suas vestes8.  

Assim, “as representações medievais de trajes comuns são menos 

frequentes que as das vestes das classes altas.” (LEVENTON, 2009, p.60) Há uma 

escassa variedade de traje dos camponeses, já que não possuíam condições 

financeiras para acompanhar o vestuário luxuoso da corte. As roupas eram 

elaboradas para facilitar os gestos9. 

Contudo, observamos a existência de peças de roupa comum às diversas 

classes sociais da época. A calça , veste de amplo destaque no figurino masculino, 

em voga, no final do período medieval, e apreciada pela nobreza e pelos rústicos. 

Confeccionada em lã, modelava as pernas e proporcionava uma maior flexibilidade 

aos movimentos corporais.  

As roupas medievais eram confeccionadas manualmente, em casa. No 

entanto, os alfaiates eram os responsáveis pela elaboração do vestuário da 

aristocracia. Destarte, surge, no final da Idade Média, o conceito de moda. A 

indumentária passa a funcionar como um identificador social e diferenciador da 

individualidade. 

 

(...) Surgiu então uma nova classe social endinheirada e que tinha 
condições financeiras de copiar o que a Corte usava. Os nobres, não 
gostando muito dessa idéia, começaram cada vez mais a diferenciar 
suas roupas daquelas copiadas, criando assim um ciclo de criação e 

                                                 
8 A função do vestuário de definir a posição e a condição social fica evidente entre os séculos XIV e 
XVI. O uso de pele, seda e cores raras limitava-se a nobreza. “Assim, monarcas em toda a Europa 
tentavam definir e controlar a forma como os trajes em voga deviam ser utilizados por cada classe.” 
(LEVENTON, 2009, p.282) 
9 “(...) para facilitar os gestos, era comum as mulheres segurarem ou amarrarem a camada mais externa 
das roupas.” (LEVENTON, 2009, p.60) 
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cópia. Cada vez que isso acontecia, idéias diferenciadas advindas da 
corte iam surgindo e colocadas em práticas vestimentárias. 
Aí está o conceito de moda numa acepção mais próxima da nossa 
realidade. Surgiu como diferenciador social, diferenciador de sexos 
(tendo em vista que as roupas masculinas se encurtaram e as 
femininas permaneceram longas) pelo aspecto de valorização da 
individualidade e com o caráter de sazonalidade, ou seja, um gosto 
durava enquanto não era copiado, pois se assim acontecesse, novas 
propostas suplantariam as, então, vigentes. (BRAGA, 2004, p.40-1) 

 

 

Contudo, percebemos que não só as classes sociais influenciaram o 

vestuário medieval, mas também a arquitetura. O traje dos séculos XII a XV 

apresentava vestígios espaciais, como a linha vertical.  

 

 

(...) O vestuário dos séculos XII a XV acompanhou a evolução dos 
estilos artísticos. Variou, como variou a concepção ornamental e a 
gramática decorativa do gótico. Reflectia de maneira bem marcada, o 
predomínio da linha vertical sobre a linha horizontal. Mais do que em 
qualquer outra época, o vestuário do século XV, onde a verticalidade 
atingiu o seu limite extremo. (MARQUES, 1971, p.25) 
 

 

 

A indumentária do século XVI exprime às correntes estéticas de sua 

época, como a arquitetura e a pintura. Reflete as artes espaciais. Expressa, por 

meio de tecidos e cores, a cultura medieval.   

 

 

 (...) as unidades básicas da moda são, como vemos, as mesmas 
das demais artes do espaço, e por isso é possível que, independente 
da vida efêmera e dos objetivos mais imediatos, se ligue de alguma 
maneira às correntes estéticas de seu tempo. Principalmente à 
arquitetura e à pintura. (SOUZA, 2001, p.34-5) 
 

 

 Os monumentos e as artes plásticas participaram da constituição do 

vestuário medieval. Tal participação “(...) não é de maneira indireta, mas efetiva que 

a pintura colabora com a moda, interferindo no esquema cromático, fornecendo 

motivos para os acessórios, ou para a estamparia dos tecidos.” (SOUZA, 2001, p.37)  
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A calça-braga que  Gil Vicente aparece, em sua estátua, expressa os 

vestígios arquitetônicos medievais. Reflete a verticalidade, em voga, nos espaços 

urbanos do século XVI. (Cf. ANEXO 4) 

O teatrólogo português aparece em trajes típicos do século XVI: calça  

(calça justa que modelava as pernas); calça-braga  (calça bufante – semelhante aos 

shorts atuais - , com a verticalidade presente na arquitetura do século XVI); sapatos; 

gibão  (semelhante à camisa) com botões; manto  e cabelos compridos, em 

destaque, na época.  

A veste do teatrólogo não só elucida a arquitetura gótica e escolástica, 

mas também remete, ao apresentar tons contrastantes das listras verticais, a 

permanente tensão medieval entre contrários, de dois mundos (o sagrado e o 

profano). Desse modo, tal indumentária evidencia questões relevantes do século 

XVI. 

 

 

 

A Idade Média foi um período ontologicamente diferente do nosso, no 
sentido de que os princípios (na acepção aristotélica do vocábulo) 
que a constituíam eram diversos daqueles que regem nosso tempo. 
(...) Como demonstrou o historiador da arte Erwin Panofsky na 
Arquitetura Gótica e Escolástica, filosofia escolástica e catedrais 
góticas são estruturalmente assemelhadas, elevando-se do polo 
inferior e terrestre ao polo superior e celeste pela impulsão dos 
contrastes, subindo degrau por degrau até tocar o céu. 
Tanto as catedrais góticas como as demonstrações da filosofia 
escolástica percorrem o trajeto ascendente em ziguezague, 
apoiando-se de um contrapeso a outro, de uma oposição a outra, 
escorando-se em forças opostas para galgar mais um patamar e 
assim até o topo. Não há vida medieval a não ser em torno das 
contradições e paradoxos que compõem a própria estrutura da 
realidade. (...) A catedral de Chartres10, símbolo da época, tem uma 
torre diferente da outra. O homem medieval, habitante da terra e 
exilado do céu sabia pertencer a dois mundos simultaneamente. 
(NASSER, 2010, p.20-3) 

 

 

 

                                                 
10 Cf. ANEXO 6 
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No entanto, o bronze, material utilizado na elaboração da escultura 

vicentina, impossibilita uma investigação mais detalhada, pois impede a observação 

da qualidade dos tecidos (nobre ou modesto?), dos botões (de pano ou de ouro?). 

Em relação às cores do traje medieval português, o verde e o vermelho, 

influência de Bizâncio, estiveram, em voga, especialmente, no século XV. Adoração 

dos Magos  de Vasco Fernandes (Grão Vasco), 1501-1506, óleo sobre madeira, 

130,2 x 79 cm, exposta no Museu de Grão Vasco, Viseu, Portugal, elucida, por meio 

do Rei Mago (à esquerda da tela), a combinação das tonalidades (verde e 

vermelho), em destaque, na época. (Cf. ANEXO 5) 

As peças de roupa eram elaboradas em mais de uma tonalidade. As 

mangas, geralmente confeccionadas à parte, apresentavam vários tamanhos e 

modelos.  

O traje medieval português tinha a função prática (cobrir e abrigar). Capas 

com capuzes eram usadas como proteção, bem como o couro e tecidos resistentes.  

 

 

Capas com capuzes, herdadas dos romanos, também fizeram parte 
da indumentária desse período como forma de proteção contra as 
intempéries, uma vez que a vida rural deixava as pessoas mais 
vulneráveis às inclemências. Para as campanhas, era comum o uso 
do couro ou tecidos mais resistentes, inclusive as túnicas podendo 
ser cobertas com placas metálicas, como fator também de proteção. 
(BRAGA, 2004, p.37) 
 

 

 

Quanto à atualidade, há vestígios do traje medieval português no 

vestuário sacro. As peças de roupas de monges, de sacerdotes e de freiras 

apresentam traços do século XVI, como a quantidade excessiva de tecido, usada em 

sua confecção.  

 

 

 

Há uma relação muito estreita entre os estilos dos primórdios da 
Idade Média e o estilo da indumentária religiosa. Esta última 
conservou, até nossos dias, características que nos permitem fazer 
uma idéia muito clara dos trajes usados na Idade Média. (KÖHLER, 
1993, p.161) 
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Um outro item, de extrema importância, no estudo do traje medieval 

português, refere-se aos tecidos. Segundo Marques (1971, p.24), o pólo têxtil estava 

concentrado em Flandes, norte da Itália e Inglaterra11. Cada cidade elaborava um 

tipo específico de pano. Os tecidos eram divididos em duas categorias: os de alta 

qualidade, como brocado, escarlata e seda, e os mais modestos, como bragal e 

burel. Os portugueses produziam panos diversificados como veludo, seda, burel e 

bragal. Os importados, como a escarlata, brocado, bifa e sarja, compunham o 

vestuário. A lã era o tecido típico dos trajes medievais. Os panos lisos 

predominavam na confecção das roupas da nobreza e da plebe, pois eram mais 

fáceis de ser produzidos. No entanto, a qualidade do pano era um indicador social. A 

escarlata era comum à corte e as sarjas constituíam o figurino das classes mais 

modestas. Em relação à quantidade de pano, usado na elaboração das vestes, 

notamos que era comum o “(...) uso excessivo de tecidos, onde o corpo, ou mesmo 

sua silhueta, pouco ficavam em evidência, pelo contrário, o corpo era praticamente o 

suporte de muitos volumes têxteis.” (BRAGA, 2004, p.41) Nesse sentido, 

percebemos que os tecidos apresentavam uma pequena variedade de textura e uma 

reduzida produção local. 

Os tecidos apresentavam diversos bordados. Tais bordados sofreram 

inúmeras alterações em função das variações artísticas da época. Dessa forma, 

podemos dizer que  

 

 

 (...) nos séculos XII e XIII, a gramática decorativa têxtil obedecia 
ainda muito à ornamentação romântica, onde a influência oriental se 
fazia sentir. Motivos animalistas, ao lado de imagens e símbolos da 
religião, decoravam os briais, as saias e os mantos dos homens e 
das damas. Nos séculos XIV e XV, os motivos variaram dos modelos 
góticos. (MARQUES, 1971, p.59-60) 

 

 

A pele, de diversos animais, teve, durante o período medieval, um amplo 

destaque na confecção do vestuário. Sua principal função era revestir as roupas 

                                                 
11 “(...) Outro fator importante no refinamento do vestuário europeu foi a consolidação da produção de 
seda na Espanha e na Itália, nos séculos VII e VIII, respectivamente. Na metade do século XIII, a 
Itália tornou-se não só o maior importador de sedas chinesas, mas também o centro mais importante de 
fabricação de roupas com esse tecido.” (LEVENTON, 2009, p.47) 
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internamente ou adorná-las externamente. A pele do esquilo foi a mais apreciada. A 

do coelho era menos valorizada, portanto, de pouca valia12. 

Quanto aos calçados, observamos que a Idade Média foi marcada pela 

utilização de sapatos variados e com pontas (em determinados modelos, as pontas 

eram maiores que os próprios sapatos), elaborados em cabedal, cordovão, pano ou 

seda, nas cores branca, azul, vermelha e dourada. (Cf. ANEXO 7) Sandálias e 

botas, de várias formas e saltos, eram muito utilizadas. Os sapatos de pano, de uso 

comum no interior dos lares, modelavam o formato dos pés. Os sapatos de cabedal, 

elaborado com couro de cervo ou de cabra, eram úteis a atividades rústicas. Os de 

cordovão, couro de cabra, predominavam. As solas eram confeccionadas e 

comercializadas à parte. Tanto os sapatos femininos, como os masculinos, tinham o 

mesmo formato (pontiagudos), moldavam os pés e serviam como indicador social. O 

tamanho das pontas determinava a classe social do indivíduo. Os calçados 

femininos apresentavam laços ou botões e os saltos variavam em altura. O chapim, 

comum a nobreza, era o mais luxuoso, com altas solas e enfeitado com pedras 

preciosas e ouro. O modismo impulsionou o uso de sapatos de cores diversificadas 

em cada um dos pés, especialmente nas cores vermelho e preto. 

 Contudo, “(...) o termo genérico de sapato designava-os quase sempre.” 

(Marques, 1971, p.53) No entanto, os sapatos, comuns à nobreza, eram enfeitados 

com ouro ou prata. Os calçados mais rústicos eram usados para o trabalho e pelas 

classes menos favorecidas.  

 

 

Muito comum para a moda entre os meados dos séculos XIV e XV, 
especialmente para os homens, foram os sapatos de bico pontudo, 
tendo o significado do grau de nobreza. Quanto maior o título do 
indivíduo, maior era a permissão de usá-los com bicos extremamente 
pontiagudos. (BRAGA, 2004, p.40) 

 

 

A espécie do couro13 determinava o valor do sapato e identificava a 

classe social do indivíduo. Destarte, quanto melhor fosse a qualidade do calçado, 

                                                 
12 “A pele de arminho, nas bordas do manto, era popular entre o alto escalão da sociedade, embora 
peles de esquilos, cordeiros e até raposas fossem usadas por todos os estratos sociais.” (LEVENTON, 
2009, p.63) 
13 Gramaia era um sapato comum às classes favorecidas. Os de couro vacaril, era usado para o 
trabalho. As botas de couro de gamo ou de cervo eram mais caras e sofisticadas. 
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maior o poder aquisitivo para adquirí-lo. O material e os ornamentos, utilizados na 

elaboração dos sapatos, serviam não só para enfeitá-los, mas também para definir o 

perfil social de cada modelo. 

 

 

Contudo, a vida rude e árdua daqueles tempos exigia de preferência 
sapatos de cabedal, quase à maneira moderna. Fabricavam-se então 
de couro de zebro ou de bezerro, bem untados; de couro de cabra, 
polidos. Havia-os também vermelhos, de bom cordovão. 
(MARQUES, 1971, p.29) 
 

 

 

Assim como o traje medieval português, o toucado apresentava-se de 

forma diversificada. Quanto ao toucado feminino, notamos que as mulheres solteiras 

usavam os cabelos soltos. As casadas tinham que prendê-los, em sinal de 

respeito14. A trança era o penteado típico das damas medievais. A coifa (touca 

feminina, comum a todas as classes sociais) e a crespina (touca de pano, usada 

sobre o lenço ou véu, em voga, no século XIII e XIV, com tamanhos e modelos 

variados, elaborada com diversos tecidos e usada por todas as classes sociais, 

constituía a segunda cobertura, portanto, ficava em evidência) destacavam-se. O 

véu configurou entre a nobreza e a plebe e sofreu modificações, pois “(...) de início, 

(...) tinha influência oriental mas, com o passar do tempo, foi ganhando 

características locais.” (BRAGA, 2004, p.39) Simbolizava o matrimônio e o 

compromisso conjugal. O capeirão (capuz) apresentava diversos formatos e sofreu 

transformações paralelamente ao dos homens. A enxaravia, capuz convencional, 

confeccionada em seda ou linho, vigorou entre a nobreza. O henin, requintado 

chapéu feminino do século XV, apresentava diversos modelos e alturas variadas, 

complementado com véus. 

 Conforme Marques (1971, p.53), os séculos XIV e XV foram marcados 

por inúmeros toucados femininos, o que dificulta uma exemplificação geral das 

coberturas. No entanto, “(...) enfeitar a cabeça de maneira elaborada, com adornos e 

penteados sofisticados (...) estiveram presentes entre os hábitos femininos.” 

                                                 
14 De acordo com Laver (1999, p.15), uma lei assíria, de aproximadamente 1200 a.C., determinava que 
as mulheres casadas teriam que usar véu, em público. Tal hábito permaneceu entre os lusíadas, no 
século XVI. 
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(BRAGA, 2004, p.39) Manter a cabeça coberta não só expressava a moda, mas 

também demonstrava virtude e honra para as mulheres casadas. (Cf. ANEXO 8) 

Em relação ao toucado masculino, os cabelos compridos, influência de 

Bizâncio, estiveram, em voga, no século XII. Usava-se um penteado, semelhante a 

uma trança, no século XIV. A moda dos cabelos curtos esteve latente, no século XV. 

Da metade do século XV até o século XVI, o comprimento fixou-se nos ombros. A 

touca e a coifa, comum a ambos os sexos, eram usadas por todas as classes 

sociais. O capuz foi o toucado masculino de maior destaque. O capeirote, espécie 

de capa, feito de seda e com adornos, usado para esconder os cabelos, sofreu 

inúmeras modificações, como alterações no tamanho, altura e forma e evolui 

bruscamente, passando de um simples capuz para um sofisticado toucado, deixando 

de figurar, no século XV. Comum a todas as classes sociais, o sombreiro, chapéu 

redondo, confeccionado, em diversos materiais, como a palha e o junco, enfeitado 

com bordados ou joias, apresentou alterações, como formas e tamanhos. (Cf. 

ANEXO 9) 

Assim, percebemos que tanto o toucado medieval português feminino 

quanto o masculino, apresentavam formas diversificadas e sofreram, no decorrer da 

Idade Média, modificações. 

Quanto aos acessórios, constituíam um complemento do traje medieval 

feminino e masculino, funcionando como caracterizadores sociais. Cintos, luvas e 

bolsas, de uso comum a ambos os sexos, foram, durante a Idade Média, os adornos 

mais utilizados. O cinto, objeto de amplo uso, no período medieval, confeccionado 

em seda, couro, ou metal (prata ou ouro), apresentava inúmeros modelos e 

variedades de bordados e decorações. Sua principal função era enfeitar as roupas 

ou servir para a fixação de vários materiais. Embora muito usadas, as luvas, 

confeccionadas com materiais modestos (como a lã) ou luxuosos (como a pelica), 

apreciada por homens e mulheres, sofreram poucas modificações. As bolsas, 

fixadas ao cinto, apresentavam formas diversificadas e possuíam a função prática – 

armazenar alimentos (especialmente pão) e utensílios domésticos. Alfinetes, firmais 

e botões eram usados para enfeitar e unir partes do vestuário. Os broches tinham a 

mesma função dos botões atuais - atar peças. Os anéis foram utilizados em todos os 

dedos (das mãos e dos pés) por todas as classes sociais. O relicário esteve, em 

voga, no vestuário da nobreza. O material utilizado na confecção dos objetos 
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elucidava a classe social. Nesse sentido, observamos que os acessórios medievais 

eram diversificados e utilizados por todas as classes sociais.  

Em relação aos materiais usados nas confecções dos acessórios, a 

esmeralda foi a pedra preciosa que teve maior destaque durante a Idade Média. O 

rubi e a safira eram muito valorizados, assim como o diamante. As pérolas, o aljôfar, 

o coral, o âmbar e os cristais estavam presentes em diversas joias. Os colares eram 

elaborados com inúmeras pedras preciosas. Tais adornos interessavam tanto as 

mulheres quanto os homens.  

As pedras preciosas, em voga, no século XVI, permanecem com a 

mesma função medieval: “mineral de brilho e coloração especiais, valioso por sua 

raridade (...), e que se lapida para ser usado em joalheria.” (FERREIRA, 1994, 

p.491)   

O estudo do traje (de modo geral) é escasso. Entretanto, a análise da 

indumentária é muito pertinente, pois permite “(...) interações existentes entre a 

sociedade, a arte, a história e sua multidisciplinaridade. Relaciona os fatos da vida 

social, econômica, cultural e política (...) expressa identidade e comportamento.” 

(LIMA apud BRAGA, 2004, prefácio) A indumentária “(...) se constitui num espelho 

fiel das mudanças sociais e culturais, e da multiplicidade de formas nas quais se 

exprime a criatividade humana.” (LAVER, 1999, prefácio) 

A sociedade medieval portuguesa era estratificada e a indumentária 

contribuía para o estabelecimento e a manutenção da hierarquia. A posição de um 

indivíduo expressava-se por meio de inúmeros aspectos, como a qualidade e 

quantidade de materiais, o modelo, o tamanho e as cores do vestuário. Os valores 

cívicos e morais complementavam o estilo do vestuário masculino e feminino. 

Assim, percebemos que estudar o traje medieval português não se 

resume a descrever peças de roupas nem estabelecer a sua função prática. Longe 

de demonstrar as tendências vestimentares da época, devemos compreender a sua 

função e a sua relevância, no contexto histórico do século XVI. 
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(...) a moda está em relação directa com as transformações 
económicas que o mundo ocidental conheceu (...) Essas 
transformações caracterizaram-se por um aumento das transacções 
comerciais (...) No plano social assistiu-se ao nascimento de uma 
nova classe, a burguesia. A população concentrou-se nas cidades 
(...) Ora, vivendo na cidade, nobres e burgueses contactaram, direta 
e quotidianamente, com os outros nobres e burgueses. A emulação, 
característica também das actividades profissionais, foi reflectir-se no 
vestuário. (MARQUES, 1971, p.23) 

 

 

 

A indumentária estabelece “(...) uma linguagem simbólica, um 

estratagema de que o homem sempre se serviu para tornar inteligíveis uma série de 

idéias como o estado emocional, as ocasiões sociais, a ocupação ou o nível do 

portador.” (SOUZA, 2001, p.125) 

Após, uma breve explanação, de aspectos relevantes do traje medieval 

português, vejamos o vestuário das encenações dos textos vicentinos. 

 

 

1.2. O traje medieval português nas encenações de G il Vicente 

 

 

(...) a Corte é o grande espaço 
alegórico do teatro vicentino. Já 
foi suficientemente realçado que 
a grande maioria dos autos é 
representada na Corte e 
também foi lembrado que, para 
além disso, esta funciona, em 
muitos casos, como coordenada 
fabular ou performativa em que 
a ação efetivamente “acontece”. 
(BERNARDES,1996, p.545) 

 

 

 

Gil Vicente, grande dramaturgo português do século XVI, escreveu, 

durante trinta e quatro anos de carreira, de 1502 a 1536, quarenta e oito peças, 

entre autos religiosos, comédias, farsas e obras menores, com alto teor poético e 

temática variada, que constituem uma exposição realista das classes sociais e dos 

costumes da época. 
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O teatrólogo português iniciou sua carreira na noite de 7 para 8 de junho 

de 1502 com o Monólogo do Vaqueiro ou Auto da Visitação , destinada a entreter 

à Corte de D. Manuel. Tal obra, com características de Juan del Encina e Lucas 

Fernández, portanto, pautada no estilo rústico dos pastores, foi realizada para 

comemorar e exaltar o nascimento do futuro rei D. João III, como observamos na 

didascália da peça. 

 

 

Porquanto a obra de devação seguinte procedeu de hua visitação, 
que o autor fez ao parto da muito esclarecida Rainha Dona Maria, e 
nacimento do muito alto e excelente Príncipe Dom João, o terceiro 
em Portugal deste nome; se põe aqui primeiramente a dita Visitação 
por ser a primeira coisa, que o autor fez, e que em Portugal se 
representou, estando o mui poderoso Rei Dom Manoel, e a Rainha 
Dona Beatriz sua mãe, e a Senhora Duqueza de Bragança, sua filha, 
na segunda noite do nacimento do dito Senhor. (VICENTE, 1974, p.I) 
 

 

As obras vicentinas foram apresentadas à Corte, durante o reinado de D. 

Manuel e de D. João III, ou melhor, de 1502 (Monólogo do Vaqueiro ou Auto da 

Visitação ) a 1536 (Floresta de Enganos ). 

Quanto aos dados biográficos de Gil Vicente, percebemos que tais 

referências sugerem controvérsias, gerando incertezas.  Os textos vicentinos 

exprimem a melhor biografia do teatrólogo português. 

 

 

 

(...) a vida desse poeta, apesar de toda a laboriosa investigação 
vicentista que no século passado e primeiros anos  deste se 
dedicou a questões de biografia  (com esquecimento quase total, 
há que dizer, dos problemas literários), continua praticamente 
incógnita. Ainda não perdeu actualidade a pergunta <<Quem era Gil 
Vicente?>>; e a única resposta útil continua a ser que era, e é, o 
conjunto de textos dramáticos e poéticos que levam o seu nome. 
(RECKERT, 1993, p.6) (Grifo nosso) 
 

 
 

 
Ainda não sabemos ao certo quem foi o homem Gil Vicente (...) O 
teatro de Gil Vicente é para nós a melhor biografia vicentina, embora, 
como todas as biografias, íntimas ou exteriores, seja muitas vezes 
reticente, contraditória, falsa. (PICCHIO, 1964, p.39-41 
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Assim, diante de tantas dúvidas, questionamos: Mas quem foi Gil 

Vicente? Tal indagação nos remete às quarenta e oito obras do teatrólogo 

português. Críticos literários determinaram o ano do nascimento do dramaturgo, a 

partir de certos índices, presentes em algumas de suas peças e até mesmo em suas 

personagens. 

 

 

(...) Segundo os dados do <<Velho da Horta>>, Gil Vicente teria 
nascido em 1452, enquanto que a <<Floresta de Enganos>> nos 
conduz à data de 1470 e o <<Auto da Festa>> sugere data anterior a 
1467. Estas contradições não permitem, pois, solucionar 
satisfatoriamente o problema, ainda que de um modo geral se 
concorde com a data de 1465, oficialmente sancionada com as 
comemorações do V Centenário do Nascimento de Gil Vicente 
(1965). (ASSUNÇÃO, 1972, p.9) 
 

 
 

Tem-se pretendido <<deduzir>> o ano do seu nascimento partindo 
de alusões textuais mutuamente contraditórias à idade de 
personagens cujo papel não é de todo impossível que tenha 
desempenhado nalgumas das próprias obras (uma das quais – o 
Auto da Festa – também de data e até de atribuição controversas). 
(RECKERT, 1993, p.3) 
 
 

 

Dessa forma, ocorreu um empenho, por parte dos especialistas 

vicentinos, na busca do ano do nascimento do teatrólogo português, a partir das 

personagens, porém não se chegou a nenhuma conclusão, pois tal fundamentação 

apresenta falhas, já que algumas datas dos autos vicentinos são duvidosas15. 

Em relação à cidade de origem do teatrólogo, existem divergências. Há 

duas regiões que constantemente remetem a sua naturalidade. A primeira, Beira, 

por suas obras apresentarem características daquela região. A segunda, Guimarães, 

berço das joias portuguesas, é aceitável, quando associamos Gil Vicente à função 

de artesão. 

A denominação ourives, atribuída ao dramaturgo português, gera 

questionamentos, pois não temos dados que comprovem que Gil Vicente exercia 

                                                 
15 Em O essencial sobre Gil Vicente (1993, p.12-3), o crítico norte-americano Stephen Reckert 
remete a seguintes obras, com data imprecisa: Auto dos quatro tempos (1514?); Auto de Mofina 
Mendes (1515?) e Quem tem farelos? (1515?). 
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essa função (o nome Gil Vicente era comum na época). Mas, se tal fato se 

confirmar, poderemos afirmar que o teatrólogo português foi o responsável pela 

elaboração de Custódia de Belém (1506), ostentório moldado com o primeiro ouro 

enviado da África.  

 

 

Existem bases menos desmoronadiças para a tradicional 
identificação do poeta e dramaturgo com o ourives do mesmo nome, 
oriundo de Guimarães (venerável solar e centro irradiador não só 
político como também artístico do reino), a quem el-rei D. Manuel 
encomendou em 1503 uma custódia para o novo convento dos 
Jerónimos, em Belém. 
(...) Contra a identificação do ourives com o poeta já se objectou que 
os conhecimentos especializados deste eram tão pouco consoantes 
com uma aprendizagem de artesão como o seria a sua notória 
dependência do mecenato real com as valiosas existências de metal 
precioso que um mestre joalheiro necessariamente haveria de 
possuir. (RECKERT, 1993, p.4-5) 

 

 

Contudo, não observamos vestígios convincentes do ourives nas obras do 

teatrólogo português, salvo o artesão, coadjuvante da obra Farsa dos Almocreves  

(1527). Tal personagem é empregado de um fidalgo falido que mantém a sua 

aparente riqueza por meio de subordinados sem remuneração. Evidencia a nobreza 

decadente da época. 

O ensaísta português José Augusto Cardoso Bernardes, em Matrizes e 

identidade do teatro de Gil Vicente (2003), nos mostra que a ausência de um 

retrato físico vicentino dificulta o avanço de dados biográficos concretos, pois tal 

retrato serviria como referência para a reconstituição convincente e (talvez) definitiva 

de questões divergentes do dramaturgo.  

 

 

(...) Faz-nos falta um retrato, desde logo. Um retrato físico como o 
que possuímos de Camões, por exemplo, mesmo contando com 
todas as incertezas que a esse respeito possa haver. Se tivéssemos 
um rosto, seria possível, ao menos, tentar intuir nele a energia 
reguladora de uma obra tão vasta e tão diversa. 
Não há um retrato físico, mesmo aproximado, e os problemas de 
identidade começam aí. Claro que possuímos outro tipo de 
aproximações identitárias, de base cultural; mas, até hoje, nenhuma 
delas conseguiu suprir a ausência de uma imagem que funcionasse 
como base de perscrutação. Não digo que através da pura 
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observação fisionômica fosse possível derimir questões biográficas 
essenciais. (...) Está claro que não podíamos. Ainda assim, talvez 
algo em nós se pacificasse. (BERNARDES, 2003, p.67) 
 

 

Destarte, percebemos não só a ausência de um retrato físico de Gil 

Vicente, mas também constatamos a existência de uma única imagem do 

dramaturgo, a de sua estátua. No entanto, o bronze, material utilizado na elaboração 

da escultura vicentina, impossibilita uma ampla análise. Impede a observação da 

qualidade dos tecidos (nobre ou modesto?), dos botões (de pano ou de ouro?). 

Diante das ideias expostas, questionamos: a imutabilidade da fisionomia e das 

vestes (únicas roupas que temos registro do dramaturgo) não seria um bloqueio a 

dados biográficos novos e concretos? 

Assim como os dados biográficos16, o traje medieval português, utilizado, 

durante as encenações dos autos vicentinos, remete a incertezas. Há raros estudos 

da representação dos textos de Gil Vicente. 

 

 

 

A encenação dos textos vicentinos é assunto que ain da não foi 
suficientemente estudado.  De resto, são pouco conhecidas todas 
as circunstâncias mais ligadas ao factor espectacular do que ao 
textual no teatro português de Quinhentos. (...) Os autos, as farsas e 
as comédias eram postos em cena muitas vezes em palácio (num 
dos muitos que a Corte tinha, disseminados pelo País): na Ribeira de 
Lisboa ou em Alcáçovas, em Almeirim ou em Évora e outras vezes 
em capelas, igreja ou mosteiros. E com um reduzido aparato cênico, 
disse-se, mas algumas rubricas, se não bastasse quase sempre a 
própria letra das obras, chegam para nos darmos conta de que o 
poeta conhecia perfeitamente os artifícios medievais dos luoghi 
deputati e que os conjugava desenvoltamente com as novas 
convenções da comédia quinhentista. 
A plateia era constituída pelo <<estrado>> em que tomavam lugar a 
Corte e o sequito e que devia achar-se frequentemente ao mesmo 
nível dos actores ou figuras; o palco, com efeito, precoce nas praças, 
parece que só tardiamente ingressou nas salas; e, enquanto as 
peças religiosas se representavam dentro de uma convenção 
medieval (como se vê nas rubricas do Auto da Sibila Cassandra, em 

                                                 
16 De acordo com Viana (1972, p.10), a questão biográfica vicentina impulsionou a produção de textos 
críticos, publicados em revistas especializadas, de escritores portugueses renomados. Teófilo Braga, 
no artigo Gil Vicente e a Custódia de Belém (1873), da revista Artes e Letras, vol. II, associa o 
dramaturgo ao ourives. Camilo Castelo Branco, em O comércio português (1880), e Brito Rebelo, na 
revista Ocidente (1880), não identificam o teatrólogo ao artesão. No entanto, tais publicações, de alto 
teor persuasivo, não solucionaram as lacunas existenciais sobre o autor lusitano. 
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que lemos: <<abrem-se as cortinas onde está todo o aparato do 
Nascimento>>), embora com audácias cénicas do tipo das barcas 
das três modalidades homónimas, já para os textos profanos a 
tradição cortesã do momo oferecia a Gil Vicente uma engenhosa 
aparelhagem (...) Quanto aos trajos, deviam ser luxuosos ; nem 
era preciso para tal recorrer à tradição do momo: bastava aproveitar 
o guarda-roupa da Corte e estava o problema resolvido. (PICCHIO, 
1964, p.84-6) (Grifo nosso) 

 
 

 

 

Em Texto Dramático e Imagem. O Exemplo de Gil Vicente (2008), 

Maria José Palla evidencia o escasso conhecimento teórico em relação às vestes 

usadas durante as encenações dos textos vicentinos. Tal questão apresenta raras 

análises, sem aprofundamento. 

 

 

Somos de opinião que Gil Vicente terá utilizado vários processos 
para iludir o espectador na visão plástica da sua obra. Sentimos nos 
seus textos uma vontade de dramatização que deveria ter meios 
para se exprimir. Contudo, pouco se sabe sobre a encenação dos 
seus autos . Esta questão foi abordada sumariamente por alguns 
estudiosos, embora sem grande rigor. A excepção é o historiador 
sueco Leif Sletjõe (1965), autor que, embora não analise a 
encenação propriamente dita, estuda e classifica as obras segundo o 
número de cenas, de entradas e saídas das personagens. Porém, o 
aspecto propriamente teatral da obra vicentina, por exemplo, o 
estudo dos gestos, das expressões, dos cenários e dos actores, está 
ainda por analisar. (PALLA, 2008, p.3) (Grifo nosso) 

 

 

 

No entanto, há vestígios do deslocamento vestual do cotidiano para o 

teatro17. Os atores usavam a indumentária da corte como sinal de riqueza, 

independente da personagem que interpretavam. O espetáculo interagia com a 

realidade. O vestuário cênico refletia a moda da época, distanciando-se da 

encenação histórica dos seres fictícios. 

 

No teatro medieval, a roupa era simplesmente levada da rua para o 
palco. Até a metade do século XVIII, os atores se vestiam da maneira 
mais suntuosa possível, de modo vistoso e excessivo, já que 

                                                 
17 Não existem informações que comprovem que o deslocamento vestual ocorria nos autos vicentinos. 
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herdavam de seu protetor as vestimentas da corte  e exibiam seus 
adornos como sinal exterior de riqueza, sem preocupação com a 
personagem que iriam representar. O objetivo do teatro, naquele 
tempo, era organizar a mente do espectador para que ele 
confundisse o espetáculo com a realidade. Tratava-se de um teatro 
ilusionista, no qual a tecnologia foi aperfeiçoada para tornar 
verossímil a imagem cênica, mas a encenação não parecia 
preocupada em integrar o figurino a essa imagem. O 
reaproveitamento de figurinos era comum, porque era suficiente que 
eles apenas representassem tipos específicos como o imperador 
romano, o nobre espanhol, o camponês de Moliére. Os figurinos 
refletiam a moda contemporânea e, em muitos casos, ficavam 
distantes da realidade histórica das personagens representadas. 
(MUNIZ, 2004, p.21) (Grifo nosso) 
 

 

As peças de Gil Vicente eram destinadas à corte. Dessa forma, supomos 

que o vestuário usado, nas encenações, seria as roupas da nobreza. Se tal fato se 

confirmar, podemos dizer que o traje era luxuoso, pois há registro, por meio da 

iconografia e de relatos históricos, das vestes suntuosas de reis e rainhas da época.  

O público do dramaturgo português não era constituído por uma plateia 

anônima, mas de reis e rainhas que portavam roupas magníficas. O teatro necessita 

de uma identificação com o seu público, não só para atraí-lo, mas também para 

permanecer em seu universo. “(...) O palco, ou seja qual for o espaço de 

representação, estabelece, em nível de razão e emoção, uma reflexão e um diálogo 

vivo e revelador com a platéia.” (PEIXOTO, 1985, p.11). O espectador “(...) é o grupo 

receptor. Ativa ou passivamente, ela decodifica os signos que recebe. Não é um 

grupo casual.” (PEIXOTO, 1985, p.43) Dessa maneira, inferimos que Gil Vicente 

usou, em suas encenações, um figurino requintado, assim como as vestes de sua 

plateia. Tal fato pode ser observado nos autos vicentinos, pois mesmo quando o 

teatrólogo português recorre a personagens rústicas como as pastoras Mofina 

Mendes do Auto de Mofina Mendes (1534) e Teresuela do Auto Pastoril 

Castelhano (1502), sugere, seja em sonhos ou em ocasiões especiais, trajes 

luxuosos18. Caso semelhante ocorre com os pastores do Auto da Fé (1510) que 

mesmo guiados pelo senso comum, admiram, no interior de uma igreja, acessórios 

da Natividade, confeccionados com materiais nobres. 

                                                 
18 A pastora Mofina Mendes almeja um brial de escarlata, traje típico da nobreza. Teresuela, mangas 
vermelhas, cor típica da corte. 
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Os dados relevantes do dramaturgo português estão em suas obras. Os 

autos vicentinos possibilitam um amplo estudo não só do teatrólogo, mas também do 

vestuário medieval português. Desse modo, são  

 

(...) os autos, farsas e tragicomédias que (...) dão-nos valiosos 
subsídios para o estudo dos costumes, trajos , cerimónias, festejos 
(...) cantigas, danças e romances populares. Nos seus versos 
revivem as cortes de D. Manuel e de D. João III e ao mesmo tempo 
declara as aspirações e as preocupações de todos. (AFONSO, 1972, 
p.129-130) (Grifo nosso) 
 

 
 
(...) Pode evidentemente dizer-se que existe a obra, que é o 
mais importante, e que a própria materialidade dos textos se 
devia bastar a si própria. (BERNARDES, 2003, p.68) 
 

 

Assim como não há dados biográficos concretos do teatrólogo, não temos 

também estudos comprobatórios do traje medieval português usado nas encenações 

dos textos de Gil Vicente. Temos apenas informações vagas sobre as vestes que o 

dramaturgo e a própria corte utilizavam durante tais representações. Se tal fato for 

confirmado, poderemos dizer que as roupas, usadas, durante as apresentações das 

peças, eram luxuosas.  

Assim, percebemos que a base para qualquer estudo, seja do traje ou de 

outro aspecto, pautado nos textos vicentinos, deve apoiar-se em suas obras, pois 

outras formas de pesquisa só chegariam a suposições. No entanto, a análise da 

indumentária evoca o figurino que elucida questões relevantes do contexto teatral do 

dramaturgo português. Propõe a indagação crítica da divergência entre vestuário e 

roupa cênica. 

 

1.3.  Traje ou figurino?  

 

 
“Figurino é vestir a palavra.” 
(LACERDA apud ARRUDA, 2008, 
p.15) 

 

O traje é um termo usado para designar, genericamente, o vestuário. O 

figurino é abrangente, pois não se restringe a descrição verbal de peças de roupa. 
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Envolve a significação visual. Contribui para a caracterização da personagem. 

Estabelece formas e cores que participam do espaço cênico. Expressa a unidade 

visual e estilística da representação. Exprime o estilo do autor. Sintetiza ideias. 

Molda a encenação. 

 

 

O figurino teatral deve ser considerado uma variedade particular no 
contexto da encenação. Afinal, sua função é específica: contribuir 
para a elaboração da personagem pelo ator. Mas seu resultado 
constitui também um conjunto de formas e cores que intervém no 
espaço cênico. E assim deve, portanto, integrar-se a ele. (MUNIZ, 
2004, p.20) 

 

 

 

O figurino envolve não só o vestuário, mas também engloba o toucado, 

acessórios, gestos e postura cênica dos atores. Possui dimensões e códigos visuais 

próprios do autor. Elemento primordial da encenação, conta a narrativa. 

 

 

(...) O figurino, que engloba não só a roupa, mas cabelos, 
maquiagem, acessórios e adereços, é um dos elementos que ajudam 
a contar uma história. 
(...) Não importa o gênero das histórias realistas, farsescas, mágicas 
ou cômicas, elas nos brindam com verdadeiros desfiles de tipos. Em 
todos os casos, o figurino está a serviço da narrativa. 
(ARRUDA, 2008, p.13-4) 

 

 

O figurino funciona como índice. Ostenta informações. Revela a 

personagem. Estabelece, no palco, a posição dos seres fictícios. Determina e 

explica o espaço cênico. Instaura a relação com a realidade. Expressa ideologias. 

 

 

(...) O figurino torna-se uma roupa, dá um depoimento sobre a 
pessoa que o usa, e, indiretamente, sobre o panorama no qual 
aparece. Nesse caso, ele pode, e deve, exibir o seu desgaste, a sua 
sujeira, falar do status social e da situação real da personagem. 
(MUNIZ, 2004, p.21) 
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A roupa teatral envolve inúmeros aspectos cenográficos. Textualmente, 

inclui diversos campos do saber como a filosofia, sociologia, psicologia, arquitetura, 

entre outros. Promove a expressão corporal do ator. Transmite a imagem completa 

dos seres fictícios ao leitor e ao público. Possibilita a expressividade às 

personagens. Ornamenta a representação. Transforma o sentido literal em figurado, 

proporcionando uma linguagem crítica. Contextualiza o espetáculo para atingir 

facilmente a plateia. 

 

 

(...) O figurino é incorporado entre as tarefas do pintor e deve estar 
integrado à unidade visual e estilística da encenação: com as 
mesmas gamas e oposições de cores que os cenários. A imagem 
cênica ostenta agora o estilo, a grife do seu autor. 
(...) Quanto mais audaciosa a cenografia, mais o espaço cênico 
tende a se tornar simbólico, abstrato, ou a afirmar-se como mera 
área de representação. Cabe, então, ao figurino e a alguns 
acessórios orientar a visão, a interpretação, enfim, a leitura do 
espectador. (MUNIZ, 2004, p.21-2) 

 

 

 

Expressão individual, a indumentária cênica proporciona múltiplas 

leituras. Apresenta diversas linguagens, com seu próprio vocabulário e gramática. 

Exprime uma forma de comunicação que interage com o tecido, o corte, a cor da 

roupa, com o modo de prender o cabelo. Define o ser fictício e o seu mundo. 

Compõe um conjunto de sinais em que uma veste ocupa o papel decisivo no enredo. 

Promove a unidade (coerência) da obra.  

Há uma associação errônea entre figurino e moda. O primeiro, não segue 

tendências, mas utiliza das propensões vestuais para moldar as personagens, 

conforme a época retratada. O segundo, muda a cada estação e busca a inovação, 

sem seguir um período específico.  

 

 

Essa é uma das diferenças entre figurino e moda, que nos 
acostumamos a enxergar como sinônimos. A categoria faz coro: 
figurino não é moda; ele apenas inclui a moda. Ou melhor, 
reapropria-se dela para criar os personagens. (ARRUDA, 2008, p.16) 
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O figurino caracteriza não só a obra do autor, mas também as 

personagens. Não existe ser fictício sem caracterização vestual. A indumentária 

constrói individualizações, personalidades (forte ou fraca), épocas, costumes, entre 

outros aspectos, estrutura a encenação. 

 

 

O figurino é o aspecto visível de um ser invisível. Não há 
personagem sem figurino. Mesmo que o personagem esteja nu, 
ainda assim é preciso que existam recursos de figurino para que ele 
se torne personagem. (ALBUQUERQUE apud ARRUDA, 2008, p.30) 
 

 

 

O teatro complementa o texto verbal e visual por meio de vários aspectos, 

como a gestualidade, o cenário, a iluminação. No entanto, a roupa é o elemento 

mais relevante, pois dimensiona a representação.  

 

 

(...) a dominância do diálogo é sempre compensada pelos apelos 
visuais do cenário, da iluminação, do figurino e (...) pela 
gestualidade, mais ritualizada no teatro do que no cinema. 
(SANTAELLA, 2005, p.387) 

 

 

O figurino expressa as linguagens cênicas. Colabora com a harmonia do 

teatro.  Constrói seres fictícios. Compõe a personalidade exterior e interior da 

personagem. Aprofunda e interage com o discurso verbal e visual. Expressa uma 

linguagem simbólica. Estimula a interpretação dos atores. Transmite ideias. 

Estabelece a significação dramática. 

Em Gil Vicente, a designação de traje ou figurino às peças de roupas das 

personagens não é o fator mais pertinente. A nomeação refere-se apenas a uma 

questão de atribuição. O teatro vicentino é alegórico. Estabelece a significação 

figurada. Propõe o verbal e o visual.  

A análise completa do espaço cênico, que envolve as roupas, toucados, 

acessórios e ideologia da época, é o aspecto mais relevante, pois complementa a 
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narrativa vicentina. Desse modo, o dramaturgo português atribui significado a todos 

os elementos encenados, transformando-os em objetos alegóricos. 
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Capítulo 2 

Da Alegoria 

 

2.1. Alegoria: uma questão teórica 

 

 

“(...) A alegoria manifesta-se 
tanto no elemento lingüístico 
como no figural e no cênico.” 
(BENJAMIN, 1984, p.214) 

 

 

 

A alegoria (do latim allegoria que significa outro discurso; século XIII), é 

uma “expressão do pensamento ou da emoção, muito usada em literatura, pintura e 

escultura, pelo qual se representa simbolicamente um objeto para significar outro.” 

(AULETE, 2010, p.1) Corresponde a um “modo de expressão ou interpretação usado 

no âmbito artístico e intelectual, que consiste em representar pensamentos, idéias, 

qualidades sob forma figurada e em que cada elemento funciona como disfarce dos 

elementos da idéia representada.” (HOUAISS, 2009, p.1)  

Figura de retórica e de hermenêutica, a alegoria evoca um objeto para 

elucidar outro. Representa um conceito abstrato. Exprime por alusão uma 

concepção “(...) diferente da que se enuncia.” (MICHAELIS, 2010, p.1) Em suma, é 

uma “ficção que representa uma coisa para dar idéia de outra.” (FERREIRA, 1994, 

p.140) Nesse sentido,  

 

 

(...) designa ao mesmo tempo um tipo de leitura e uma categoria de 
obras. No primeiro sentido é um método de interpretação aplicado 
desde o século VI a.C. aos textos de Homero (...) ou à mitologia 
grega e (...) à Bíblia.  
A obra alegórica é, assim, aquela em que todos os elementos 
correspondem termo a termo aos de um sentido que ela subentende. 
(DUROZOI & ROUSSEL, 2005, p.19) 
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A alegoria elucida a intenção do autor. Estabelece um método (etapas) de 

leitura que evidencia as múltiplas possibilidades interpretativas da obra literária. 

Designa sentido a cada elemento narrativo. 

A alegoria, de modo geral, corresponde a um discurso figurado que 

promove a ruptura do sentido literal das palavras. Tal elemento ocorre quando, ao 

invés de apresentar um sentido objetivo e apreensível, sugere um significado 

profundo que não pode ser expresso diretamente. O leitor é estimulado a participar e 

abdicar da leitura superficial, uma vez que tal recurso demanda um olhar atento. 

Diante das ideias expostas, podemos dizer que “(...) falar alegoricamente 

significa, pelo uso de uma linguagem literal, acessível a todos, remeter a outro nível 

de significação: dizer uma coisa para significar outra.” (ROUANET, 1984, p.37) 

A alegoria propõe ao discurso verbal um novo significado. Transforma a 

palavra em metáfora. Altera a estrutura textual inicial para produzir um novo 

contexto. Oferece ao leitor um segundo texto (uma segunda leitura) que evidencia o 

conteúdo interlinear. 

Segundo Favaretto (2000, p.125), a alegoria é constituída de elementos 

divergentes que elucidam, por meio do sistema tradicional de signos, uma questão 

complexa ou ambígua que alcança o seu objetivo a partir do aspecto conotativo. O 

discurso lógico torna-se secundário.  

Destarte, compreendemos que “(...) a alegoria define-se como enunciado 

de duplo sentido. Afirma uma coisa nas palavras e sugere outra no significado.” 

(TEIXEIRA apud VICENTE, 2009, p.37) Há um distanciamento entre o significado e 

o significante. Estabelece associações inusitadas. Expressa conceitos religiosos ou 

ideológicos.  Refere-se a dois sentidos: um, determinado, e outro, metafórico. 

 

 

(...) Trata-se de uma espécie de metáfora amplificada, em que 
quadros e cenas suportam uma significação figurada, que transcende 
a aparência. O segundo sentido é sempre mais importante que o 
primeiro. Geralmente, o texto alegórico encarna conceitos religiosos 
ou ideológicos (...) Enfim, alegoria diz a para significar b, sendo que o 
segundo elemento é uma versão ideológica do primeiro. (...) Na 
alegoria, a inversão constitui-se na essência da significação. 
Mediante um sentido, ela diverte; mediante outro, educa, moraliza. 
(TEIXEIRA apud VICENTE, 2009, p.37-8) 
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Para Ricoeur (2005, p.100), a alegoria é uma figura de expressão que 

remete a dois significados: o literal e o figurado. A palavra se transforma em 

metáfora continuada. No entanto, os dois sentidos são relevantes e divergentes. 

 

 

(...) Apresentar uma idéia sob o signo de outra implica que as duas 
idéias não se diferenciem somente quanto à espécie dos objetos, 
mas quanto ao grau de vivacidade e de familiaridade. (RICOEUR, 
2005, p.100) 

 
 

 

Assim, observamos que a alegoria, sequência logicamente ordenada de 

metáforas, é um recurso estilístico que possibilita uma melhor compreensão textual. 

Conduz o leitor a duas leituras. Estabelece dois sentidos: o denotativo e o 

conotativo. No entanto, o figurado prevalece, uma vez que exprime ideias diferentes 

das enunciadas. 

 

 

As alegorias, em vez de transformar o objeto e modificá-lo de um 
modo aproximado, como as metáforas, deixam-no em seu estado 
natural e não fazem mais que refleti-lo como espécies de espelhos 
transparentes. (FONTANIER apud RICOEUR, 2005, p.100) 
 
 

 

O entendimento literário, com base em tal recurso, estabelece uma 

relação com o contexto. Possibilita um elo com o conjunto dos incidentes da ação, 

fundamental à compreensão do enunciado proposto. A decifração de um texto 

alegórico depende sempre de uma leitura intertextual que identifique, por meio de 

um sentido abstrato, um significado mais profundo, sempre de caráter moral. 

Em Figura (1997), Erich Auerbach explica que a alegoria diferencia-se da 

palavra figura. No entanto, o filólogo alemão relaciona à questão alegórica a 

interpretação figural. 

 

 

Figura não é a única palavra latina usada como prefiguração 
histórica; encontramos com freqüência o termo grego allegoria e, 
ainda com maior freqüência, typus; allegoria em geral refere-se a 
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qualquer significado profundo, e não apenas à profecia fenomenal, 
mas o limite é fluido, pois figura e figuraliter constantemente 
estendem-se para além da profecia figural. Tertuliano usa allegoria 
quase como sinônimo de figura. (...) Mas allegoria não podia ser 
usada como sinônimo de figura em todos os contextos, pois não 
tinha a mesma implicação de “forma”. 
A interpretação figural estabelece uma conexão entre dois 
acontecimentos ou duas pessoas, em que o primeiro significa não 
apenas a si mesmo mas também ao segundo, enquanto o segundo 
abrange ou preenche o primeiro. Os dois pólos da figura estão 
separados no tempo, mas ambos, sendo acontecimentos ou figuras 
reais, estão dentro do tempo, dentro da corrente da vida histórica. 
(...) Como na interpretação figural uma coisa está no lugar da outra, 
já que uma coisa representa e significa a outra, a interpretação 
figural é “alegórica” no sentido mais amplo. Mas difere da maior parte 
das formas alegóricas conhecidas tanto pela historicidade do signo 
quanto pelo que significa. (AUERBACH, 1997, p.41-6) 

 

 

Na literatura, observamos que as alegorias representam uma virtude 

(sabedoria), uma instituição (justiça), um fenômeno histórico (pátria). Distancia-se de 

um acontecimento definido. 

 

 
(...) A maior parte das alegorias que encontramos na literatura ou na 
arte representa uma virtude (sabedoria), uma paixão (ciúme), uma 
instituição (justiça) ou, no máximo, uma síntese muito geral de um 
fenômeno histórico (a paz, a pátria) - nunca um acontecimento 
definido em sua plena historicidade. (AUERBACH, 1997, p.46) 

 

 

O termo alegoria substituiu o antigo vocábulo huponoia , usado entre os 

gregos da era cristã para interpretar textos homéricos, na época de Plutarco (46 d.C. 

– 120 d. C.), documentado em espanhol e em português, no século XV,  que 

expressava significação encoberta, oculta.  

Método de interpretação, a alegoria foi amplamente aplicada por 

pensadores gregos (como pré-socráticos e estóicos) aos textos homéricos para 

elucidar ideias ou conceituações filosóficas, fixadas, figurativamente, em narrativas 

mitológicas. Os teólogos cristãos antigos e medievais recorriam a tal recurso para 

descobrir significações morais e doutrinárias que ultrapassavam o sentido literal dos 

vocábulos. 
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(...) Várias escolas filosóficas haviam interpretado os mitos gregos, 
particularmente Homero e Hesíodo, como exposições (...) de seus 
próprios sistemas. E várias influências posteriores, não mais 
puramente racionalistas mas sobretudo místicas e religiosas, 
também estavam em andamento. Todas (...) cultivaram a 
interpretação alegórica de mitos, sinais e textos. (AUERBACH, 1997, 
p.47) 

 

 

De acordo com Teyssier (1982, p.121), a alegoria relaciona-se ao 

pensamento e a arte da Idade Média por meio da moralidade. Refere-se a 

abstrações personificadas. Nomes comuns se transformam em próprios19. Assume 

uma estrutura dialética e envolve personagens de natureza axiológica como o Bem e 

o Mal, relacionados à figura do Anjo e do Diabo. 

A alegoria, em relação ao período medieval, “(...) era uma técnica 

teológica de interpretação da Bíblia que buscava, (...) as verdades de uma ordem 

superior ocultas sob as palavras e as imagens do texto sagrado. (...) Tratava-se de 

encontrar as semelhanças no interior das diferenças.” (BRANDÃO, 1989, p.8)  

A alegoria, no século XVI, se processa de forma didática, não para 

elucidar o sentido figurado, mas para instigar o leitor. Nesse sentido, tal elemento 

consiste em adiar a solução para estimular o ouvinte a procurá-la, para incentivá-lo a 

aprender. 

A alegoria se caracteriza pela fusão de contrários. Remete a dois 

sentidos: o literal e figurado que não se complementam, mas se diferenciam. Tal 

fusão é um reflexo do período medieval, marcado pela impulsão de contrastes, 

apoiando-se em paradoxos. 

A questão alegórica estabelece duas modalidades estilísticas: alegoria 

construtiva ou retórica (maneira de falar) e alegoria interpretativa ou hermenêutica 

(modo de entender). Embora complementares, são simetricamente inversas. 

 

A rigor, portanto, não se pode falar simplesmente de a alegoria, 
porque há duas: uma alegoria construtiva ou retórica, uma alegoria 
interpretativa ou hermenêutica. Elas são complementares, podendo-
se dizer que simetricamente inversas: como expressão, a alegoria 
dos poetas é uma maneira de falar; como interpretação, a alegoria 
dos teólogos é um modo de entender. 

                                                 
19 Observamos inúmeras personagens vicentinas, especialmente nos autos religiosos. Fé (Auto da Fé); 
Roma (Auto da Feira) e Humildade (Auto de Mofina Mendes). 



 48 

(...) Genericamente, a alegoria dos poetas é uma semântica de 
palavras, apenas, ao passo que a dos teólogos é uma “semântica” de 
realidades supostamente reveladas por coisas nomeadas por 
palavras. Por isso, frente a um texto que se supõe alegórico, o leitor 
tem dupla opção: analisar os procedimentos formais que produzem a 
significação figurada, lendo-a apenas como convenção lingüística 
que ornamenta um discurso próprio, ou analisar a significação 
figurada nela pesquisando seu sentido primeiro, tido como 
preexistente nas coisas e, assim, revelado na alegoria. (HANSEN, 
1986, p.1-2) 

 

 

Nesse sentido, França (2006, p.65) observa que a alegoria elucida dois 

universos: dos acontecimentos concretos, elaborados por meio do mundo visível e o 

do simbolismo, da alegoria, da figuração. O enredo, aparentemente simples, no 

primeiro plano, opõe-se a ambiguidade, pautada sob a acepção religiosa, no 

segundo.  

Conforme Candido (1989, p.85), a alegoria pressupõe a tradução da 

linguagem figurada por meio de chaves20 uniformes, estabelecidas pelo autor e 

referidas a um sistema ideológico. Expressa um segundo texto21. As personagens, 

as ações, os enredos são submetidos a uma espécie de segunda leitura para 

evidenciarem outros sentidos como a ideia de instrução e edificação22. O 

deciframento do código é convencional, em relação a outras formas de ocultação de 

sentido, como o simbólico. 

Para Durand (1993, p.9), a alegoria é tradução concreta de uma ideia 

difícil de compreender ou de exprimir de uma maneira simples. Os signos alegóricos 

apresentam sempre um elemento concreto ou exemplificativo do significado. 

Estabelecem-se dois tipos de signos: os arbitrários que elucidam uma realidade 

significada e os alegóricos que figuram concretamente uma parte da realidade que 

significam. 

 

 

 

                                                 
20 “(...) um sistema de chaves para abrir os esconderijos da sólida verdade.” (CANDIDO, 1989, p.86) 
21 “(...) Uma vez traduzido, o texto se lê como um segundo texto, sob o primeiro, e se torna tão claro 
quanto ele.” (CANDIDO, 1989, p.85) 
22 “Com efeito, “edificar” significa elevar a alma segundo as normas da religião e da moral 
dominantes; “instruir” significa inculcar os princípios e conhecimentos aceitos.” (CANDIDO, 1989,  
p.84) 
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(...) Para significar o planeta Vênus, eu poderia também denominá-lo 
Carlos Magno, Pedro, Médor. Mas para significar a Justiça ou a 
Verdade, o pensamento não pode abrir-se ao arbitrário, porque estes 
conceitos são menos evidentes do que aqueles que assentam em 
percepções objetivas. É então necessário recorrer a um tipo de 
signos complexos. A ideia de justiça será figurada por um 
personagem punindo ou absolvendo e eu teria então uma alegoria. 
(DURAND, 1993, p.9) 

 

 

Fonseca (2009, p.4-5) observa que o procedimento alegórico resulta do 

distanciamento que se observa, no interior da figuração, entre conteúdo manifesto e 

conteúdo latente – terminologia pertencente às categorias psicanalíticas ampliadas 

por Freud na interpretação dos sonhos. O leitor escolhe um detalhe da obra para 

evidenciar as implicações subjacentes, contidas entre a parte e o todo do texto. 

De acordo com Coelho (1986, p.81-2), a transfiguração alegórica não se 

refere a um termo real, mas a um todo real (A) que se subtende sob um todo ideal 

(B). No texto, a alegoria adquire significação por meio do figurado. Propõe um 

sentido completo no plano literal.  Os vocábulos rompem o convencional. Figura 

poética, substitui uma realidade por outra e intensifica o significado verbal. Trata-se 

de uma série de signos metafóricos. 

Para Todorov (2004, p.69-70), a alegoria é um discurso de duplo sentido. 

Estabelece a intenção do enunciado. Desse modo, a palavra, que no texto alegórico 

exprime sentido metafórico, evidencia dois significados que se complementam. 

Por outro lado, numa visão filosófica enfática, Deleuze (1997, p.58) nos 

mostra que a alegoria é um mecanismo intelectual e visual. Demanda uma ampla 

interpretação e explicação, uma vez que promove uma única imagem (ideia fixa). 

Conduz o leitor, por meio de etapas, a um objetivo, pois apresenta início e fim 

(recurso linear). 

Como exemplos de gêneros textuais de aplicação alegórica, temos a 

fábula e a parábola, normalmente, acompanhadas de uma moral que evidencia a 

relação entre o sentido literal e o figurado. 

Quanto às artes plásticas, observamos inúmeras obras que exemplificam 

a questão alegórica. Dessa forma, citamos o teto do Salão de Aparato da Biblioteca 

Nacional da Áustria, Viena. (Cf. ANEXO 10) Tal imagem (Allegory of war and law ), 
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elaborada por Daniel Gran (1694-1757), em 1730, feita sobre a parede, em forma de 

mural, ilustra a guerra e a paz. 

Contudo, percebemos que a alegoria, modo de conhecimento e de 

expressão, recondução do sensível, do figurado ao significado, parte de uma 

concepção abstrata para chegar a uma figura (desvio/alteração)23. Elemento de 

persuasão, tal conceito representa um pensamento, um fato, por meio de recursos 

figurados. Estabelece o sentido literal e o metafórico. Traduz um significado finito por 

um significante. Transmite uma noção geral ou uma acepção diferente da 

enunciada. Enfim, expressa “(...) a idéia de instrução e edificação, amenizados pelo 

atrativo do divertimento.” (CANDIDO, 1989, p.86) 

 

 

2.2.  A Alegoria: figura de retórica 

 

 

(...) o teatro de Gil Vicente já não 
é um teatro de ideias no sentido 
mais estreito da palavra; é, 
outrossim, um teatro retórico que 
parte das próprias ideias para as 
transformar em fórmulas cênicas.” 
(BERNARDES, 1996, p.551) 
 

 

 

Retoricamente, denomina-se alegoria o tropo em que se enuncia A para 

referir-se a B. “(...) Ou seja, sua expressão transmite um ou mais sentidos que o da 

simples compreensão ao literal.” (s/a, 2010, p.1) 

Para Brandão (1989, p.13), existem duas maneiras básicas e 

equivalentes de expressão – uma própria e outra figurada. Tais maneiras 

conduziram à análise retórica24 a uma visão paradigmática do sentido figurado que 

                                                 
23 “Figura é uma disposição especial de uma ou várias palavras. (...) Ao que podemos acrescentar: 1. 
que essa disposição especial é relativa ao estado primitivo e por assim dizer fundamental das palavras 
ou das frases. Os diferentes desvios que se faz nesse estado primitivo e as diferentes alterações que 
nele operamos produzem as diferentes figuras de palavras e de pensamento.” (TODOROV, 1996, 
p.128) 
24 As figuras de retórica começaram a se destacar por meio dos discípulos de Aristóteles, como 
Teofrastos, que proliferaram os termos. 
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ocasionou a substituição de dois significantes entre si, no caso das figuras, e de 

duas significações, como os tropos. 

Na Antiguidade clássica, as figuras expressavam as emoções e os 

encantos da época. Cícero, ao analisá-las, distingue as figuras de palavras, como o 

trocadilho e a metáfora, das figuras de pensamento, como a ironia e a alegoria25. 

Como figura de linguagem, “(...) a alegoria é uma descrição ou uma 

narrativa que enuncia realidades conhecidas, concretas, para comunicar 

metaforicamente uma verdade abstrata. Ela é a estrutura do provérbio, da fábula, da 

parábola.” (REBOUL, 1998, p.130) 

A alegoria retórica elucida um conjunto de técnicas que estabelecem as 

intenções do autor do discurso e a interpretação do receptor. As normas possibilitam 

a transformação do vocabulário simples em figurado. 

 

 

 

Pensada como dispositivo retórico para a expressão, a alegoria faz 
parte de um conjunto de preceitos técnicos que regulamentam as 
situações em que o discurso pode ser ornamentado. As regras 
fornecem lugares-comuns (loci ou topoi) e vocabulário para 
substituição figurada de determinado discurso, tido como simples ou 
próprio, tratando de determinado campo temático. Assim, estática ou 
dinâmica, descritiva ou narrativa, a alegoria é procedimento 
intencional do autor do discurso; sua interpretação, ato do receptor, 
também está prevista por regras que estabelecem sua maior ou 
menor clareza, de acordo com a circunstância do discurso. 
(HANSEN, 1986, p.2) 

 

 

 

A alegoria, como discurso retórico, remete ao sentido literal. No entanto, o 

figurado prevalece. O significado convencional da palavra designa outra ideia. 

Destarte, tal recurso transforma-se em metáfora continuada. 

Em Instituições oratórias (1945), o retor romano M. Fabio Quintiliano 

apresenta um amplo estudo sobre a alegoria. O autor analisa o procedimento 

alegórico com base na etimologia do termo. Trata-se de uma sequência de 

metáforas. 

 
                                                 
25 A retórica não se reduz as figuras. Tais recursos compõem um dos inúmeros traços retóricos. 
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(...) Quintiliano analisa a alegoria a partir da consideração 
etimológica do nome. Assim, ela pode apresentar: 
a) uma coisa (res) em palavras e outra em sentido; 
b) algo totalmente diverso do sentido das palavras. 
Conforme a, Quintiliano alinha a metáfora, a comparação, o enigma; 
conforme b, discute o asteísmos ou sarcasmo, o provérbio, a 
contradição. Sua definição de alegoria inclui também a ironia, como 
tropo de oposição, uma vez que ela afirma para dizer outra coisa, isto 
é, para negar e vice-versa. (HANSEN, 1986, p.13) 

 

 

Quintiliano elucida a alegoria como ornamentação. O leitor contempla dois 

textos: o de sentido denotativo e o metafórico. O segundo rompe o significado dos 

vocábulos e estabelece o significante, distante do senso acrítico. Adquire 

significação própria. 

O retor romano elaborou um sistema complexo que contribuiu para a 

ampliação dos conceitos de linguagem figurada. Estabelece um relato relevante da 

teoria dos tropos e das figuras. 

 

(...) Quintiliano fornece um relato detalhado da teoria dos tropos e 
das figuras. Este exame, que parece conter uma crítica abrangente 
das obras e opiniões anteriores, tornou-se a obra fundamental sobre 
esse tema, e todos os esforços subseqüentes foram baseados nela. 
Quintiliano distingue os tropos das figuras; o tropo é um conceito 
mais restrito, referindo-se ao uso das palavras e frases num sentido 
que não é literal; a figura, por outro lado, é uma forma de discurso 
que se desvia do seu uso normal e mais óbvio. O objetivo da figura 
não é, como em todos os tropos, substituir palavras por outras 
palavras; as figuras podem ser formadas com palavras empregadas 
em sentido próprio e na ordem adequada. Basicamente todo discurso 
é uma ordenação, uma figura, mas a palavra é usada apenas para 
aquelas ordenações que são particularmente desenvolvidas com um 
sentido poético ou retórico. Desse modo, ele distingue entre modos 
de discurso simples [sem figuras] e figurados. (...) O sistema que ele 
construiu era muito elaborado; ainda que, para um retórico, 
Quintiliano fosse relativamente livre em seu pensamento e nada 
inclinado às sutilezas excessivas que eram permitidas pelo espírito 
da época. (AUERBACH, 1997, p.25-6) 

 

 

Assim, percebemos que a alegoria retórica, conjunto de técnicas de 

interpretação, apresenta o sentido literal para elucidar o figurado. Remete 

metaforicamente a uma ideia abstrata. 
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2.3. Alegoria: figura de hermenêutica 

 

 

“A alegoria hermenêutica é uma 
“semântica” de realidades reveladas 
na palavra, não importa que esta 
seja de sentido próprio ou figurado.” 
(HANSEN, 1986, p.43) 
 

 

 

A alegoria, no âmbito da hermenêutica, remete a um método de 

entendimento bíblico que apresenta diferentes níveis de leitura. Embora divergentes, 

tais níveis se complementam. 

Para Bernardes (1996, p.544), a alegoria hermenêutica, fundada no 

princípio de semelhança analógica, exprimia pressupostos filológicos e filosóficos. 

Utilizada em textos sagrados, compunha uma das quatro etapas de decifração das 

Escrituras. Na primeira etapa, o texto remetia ao sentido literal ou histórico. Na 

segunda, referia-se ao sentido tropológico ou moral. Na terceira, apresentava o 

sentido alegórico (elucidação do Novo Testamento no Antigo). Por fim, a quarta 

etapa tratava-se do sentido anagógico (sentido da mensagem bíblica). 

Assim, no período medieval, observamos quatro etapas utilizadas para a 

interpretação de textos bíblicos que revelavam sentidos diferentes. A alegoria 

hermenêutica era uma das etapas de compreensão das Escrituras. 

 

 

O modelo dos quatro sentidos exegéticos no mundo medieval 
provém de um outro modelo desenvolvido para a interpretação de 
uma mera parte desse mundo, os textos bíblicos. A hermenêutica 
cristã medieval postulava que a interpretação da Bíblia tinha de ser 
feita sobre quatro níveis capazes de revelar quatro sentidos 
diferentes do mesmo texto. 
No primeiro nível, os textos tinham um sentido literal ou histórico, que 
explicava o sentido das personagens, localidades e eventos, tais 
como apareciam na superfície do texto. No segundo, aparecia o 
sentido tropológico ou moral, que era a chave para a revelação do 
sentido que um texto bíblico devia ter para a vida individual dos 
homens neste mundo. No terceiro nível, vinha o sentido alegórico, 
que se referia diretamente a Cristo e à Igreja. O quarto sentido era o 
sentido anagógico e referia-se aos mistérios celestes que teriam 
lugar no futuro dos fiéis cristãos. (NÖTH, 2003, p.37-8) 
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Segundo Eco (2003, p.19), tais etapas, originárias da Idade Média e 

usadas no entendimento das Escrituras, remetiam a múltiplas possibilidades 

interpretativas. Elucidavam a pluralidade dos significados em um mesmo 

significante. Estabeleciam a intenção do autor. 

 

 

(...) O leitor tem simplesmente à sua disposição um leque de 
possibilidades cuidadosamente determinadas e condicionadas, de tal 
modo que sua reação interpretativa nunca escapa ao controle do 
autor. (ECO, 2003, p.19) 

 

 

O sentido literal elucidava múltiplos significantes, expressos por meio da 

significação moral, alegórica e anagógica. Tais significantes ampliavam o 

entendimento textual, pois evocava a pluralidade interpretativa das obras sagradas.  

Os quatro níveis possíveis de interpretação de textos bíblicos foram 

exemplificados por inúmeros autores medievais. Tratava-se de selecionar um termo 

sacro e aplicar, ao vocabulário selecionado, sentidos diferentes, porém coerentes. 

 

 

 
Rábano Mauro é um dos autores medievais a exemplificar os quatro 
níveis possíveis de significação do texto bíblico. A divisão vinha 
sendo feita desde os primeiros tempos do Cristianismo, tornando-se 
um lugar-comum medieval. Foi Cassiano (360-435) o primeiro autor 
latino, aparentemente, a formular os quatro níveis de interpretação 
expostos por Rábano Mauro quinhentos anos depois. (...) O exemplo 
de Rábano Mauro é o termo “Jerusalém”: 
a) História – ou sentido literal (secundum litteram): “Jerusalém é, 

segundo a história, a cidade dos Judeus.”  
b) Alegoria – ou sentido cristológico ou eclesiológico: “(Jerusalém é) 

segundo a alegoria a Igreja de Cristo.”  
c) Tropologia – ou sentido individual, moral ou ascético: “Jerusalém 

é), segundo a tropologia a alma do homem que frequentemente 
sob esse nome é amaldiçoada ou louvada pelo Senhor.”  

d) Anagoge – ou sentido escatológico ou dos fins últimos: 
“(Jerusalém é) segundo a anagoge, a Cidade de Deus.”  

Observe-se que os três últimos sentidos – alegórico, tropológico, 
anagógico – são, por sua vez, alegóricos, correspondendo às três 
virtudes teologais: alegoria a Fé, tropologia a Caridade, anagoge a 
Esperança. (HANSEN, 1986, p.49) 
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Constituída de normas interpretativas, a alegoria hermenêutica seleciona 

determinado acontecimento do Velho Testamento para demonstrar a semelhança da 

passagem no Novo Testamento. Estabelece, por meio de fragmentos sacros, uma 

analogia. Refere-se a três autores medievais: Dante Alighieri, Santo Agostinho e 

Santo Tomás de Aquino. 

 

 

2.3.1. Dante Alighieri 

 

 

“A Divina comédia é um monumento 
da cultura ocidental, celebrado e 
estudado em milhares de páginas 
desde o seu aparecimento até os 
dias de hoje.” (PERRONE-MOISÉS, 
2009, p.85) 
 
 

 

A Divina Comédia (originalmente Comedia), do célebre escritor italiano 

Dante Alighieri (1265-1321), refere-se a um poema alegórico. Escrito na língua 

toscana, dividido em três partes (Inferno – Canto I ao Canto XXXIV; Purgatório – 

Canto I ao Canto XXXIII e Paraíso – Canto I ao Canto XXXIII), trata-se de um poema 

de estrutura épica, com base filosófica. Expressa, alegoricamente, relevantes 

conceitos medievais, como os teológicos. 

 

 

(...) a escolástica medieval atribuiu um espaço filosófico à poesia 
enquanto modo figurativo de tratar as coisas divinas e abordar a 
teologia. Na carta ao Senhor Can Grande de Scala, a quem dedica a 
Divina Comédia, Dante diz que essa obra é um tractatus: um modo 
de tratar a teologia de três formas diferentes – o modo literal, o modo 
alegórico, o modo anagógico. (NUNES, 1999, p.13) 

 

 

Dante recorre às etapas de leitura das Sagradas Escrituras para elucidar 

A Divina Comédia . O poeta italiano é inovador ao utilizar os níveis de compreensão 

bíblica para interpretar uma obra profana. A alegoria é o elemento estruturador da 

poesia dantesca, uma vez que tal obra apresenta uma linguagem figurada. 
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Embora enigmática, a alegorização é ainda bastante decifrável no 
Inferno. (...) À medida que o leitor sai do Inferno e, passando pelo 
Purgatório, vai subindo ao Paraíso, o espaço torna-se, no poema, 
uma espécie de envelope dos acontecimentos cujo sentido só é 
decifrável por um olhar puramente inteligível. Trata-se do emprego 
de alegorias sem similitude, numa nítida retomada das idéias do 
Pseudo-Dionísio, o Areopagita. O espaço torna-se mais e mais pura 
reverberação de luz – e as alegorias são agora alegorias sem termo 
de semelhança. (HANSEN, 1986, p.61) 

 

 

Diante das ideias expostas, entendemos que “(...) A Comédia não é um 

poema épico, mas alegórico (...) uma alegoria da errança da alma humana, por fim 

redimida pelo amor divino. (...) A matéria dos Cantos é épica; a divisão tripartida é 

teológica.” (PAZ apud PERRONE-MOISÉS, 2009, p.93) 

A alegoria dantesca elucida imagens visuais, impregnadas de sentidos. 

Tais imagens remetem a paralelismos que se complementam e estabelecem a 

coerência verbal. 

 

 

Para um poeta competente, a alegoria significa (...) imagens visuais. 
E (...) imagens visuais ganham intensidade muito maior quanto têm 
um sentido (...) Dante é uma imaginação visual. (ELIOT apud 
PERRONE-MOISÉS, 2009, p.85) 

 

 

Em Dante Alighieri: Bloom´s modern critical views  (2004), Singleton 

classifica a obra dantesca como alegoria dos poetas, pois o sentido denotativo 

(literal) expressa a ficção e o conotativo (alegórico) estabelece a compreensão 

verdadeira. 

 

 

It was no doubt inevitable that the conception of allegory which Dante 
here calls the allegory of poets should come to be identified with the 
allegory of the Divine Comedy. This, after all, is a formulation of the 
matter of allegory by Dante himself. It distinguishes an allegory of 
poets from an allegory of theologians. Now poets create and 
theologians only interpret. And, if we must choose between Dante as 
theologian and Dante as poet, then, I suppose, we take the poet. For 
the Divine Comedy, all are agreed, is the work of a poet, is a poem. 
Why, then would its allegory not be allegory as the poets understood 
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it – that is, as Dante, in the Convivio, says the poets understood it? 
Surely the allegory of the Comedy is the allegory of poets in which the 
first and literal sense is a fiction and the second or allegorical sense is 
the true one. [Não há dúvida que a concepção de alegoria que aqui 
Dante chama a alegoria dos poetas é identificada com a alegoria da 
Divina Comédia. Esta, afinal, é uma formulação da questão da 
alegoria pelo próprio Dante. Distingue-se de uma alegoria dos poetas 
de uma alegoria dos teólogos. Atualmente, poetas criam e teólogos 
apenas interpretam. E, se temos de escolher entre Dante como 
teólogo e como poeta Dante, então, eu suponho, selecionamos o 
poeta. Para a Divina Comédia, todos concordam, é a obra de um 
poeta, é um poema. Por que, então não seria a sua alegoria como os 
poetas entenderam – ou seja, como Dante no Convívio, diz que os 
poetas compreenderam? Certamente, a alegoria da comédia é a 
alegoria dos poetas em que o sentido primeiro e literal é uma ficção e 
o segundo sentido ou alegórico é o verdadeiro.(SINGLETON apud 
BLOOM, 2004, p.12-3) 
 
 

 

 

Contudo, a Divina Comédia refere-se também à alegoria dos teólogos. 

Desse modo, a poesia dantesca expressa dois modos de significação figurada que 

no contexto textual se complementam. 

 

 

(...) The allegory of the Divine Comedy is so clearly the “allegory of 
theologians” (as the Letter to Can Grande by its example says it is). 
(…) What indeed increases the wonder at this effort is that every 
attempt to treat the first meaning of the poem as a fiction devised to 
convey a true. [A alegoria da Divina Comédia corresponde a “alegoria 
dos teólogos” (como a Carta para Can Grande ilustra). (...) O que de 
fato surpreende é a tentativa de tratar o primeiro significado do 
poema como uma ficção concebida para transmitir uma verdade.] 
(SINGLETON apud BLOOM, 2004, p.17) 

 

 

 

A Divina Comédia, alegoria dantesca de cosmovisão cristã, com 

linguagem sistemática e unitária, expressa o incompreensível. Amplia o significado 

das palavras, possibilitando o teor poético. Transforma os vocábulos em metáforas. 

Sintetiza a ideologia medieval.  
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2.3.2. Santo Agostinho 

 

 “Um signo é uma coisa que, 
além da espécie ingerida pelos 
sentidos, faz vir ao pensamento, 
por si mesma, qualquer outra 
coisa.” (AGOSTINHO apud 
BARTHES, 2006, p.39) 

 

 

 

Santo Agostinho define dois modos de interpretação narrativa: o literal e o 

alegórico. “(...) Nas suas Confissões, ele empreende uma viagem para o mundo 

interior de maneira nova, mimética e não-sátirica, conduzindo a autobiografia como 

forma literária para a direção de uma literatura cristã de alegoria.” (MOTTA, 2006, 

p.165) 

A doutrina agostiniana, por meio das obras De doctrina christiana e De 

catechizantis rudibus , elucida os princípios de compreensão alegórica. Tais obras, 

ao remeterem a passagens bíblicas, com base na teoria platônica, explicam a 

alegoria teológica.  

 

 

 (...) Os princípios da interpretação alegórica são expostos, com 
muita clareza, na obra de Santo Agostinho De doctrina christiana . 
Na base da exegese agostiniana está a distinção, de origem 
platônica, entre signum (sinal) e res (realidade). Todo sinal remete a 
uma realidade. Como a Escritura é formada por palavras, portanto de 
sinais, estes remetem à única verdadeira realidade, a Trindade. Cabe 
à exegese indicar como se pode saltar dos sinais, ou seja, das 
palavras (...) para a realidade que é o Deus uno e trino. 
Em outra obra, mais popular, De catechizantis rudibus , Agostinho 
define a res (realidade) da Bíblia de modo um tanto diferente: a Bíblia 
revela-nos o amor de Deus pelo mundo. (...) A visão mais pastoral do 
De catechizantis rudibus é também mais dinâmica, porque introduz 
as idéias de desenvolvimento e história. (SKA, 2000, p.112) 

 

 

As obras de Santo Agostinho remetem indiretamente à alegoria. Em De 

doctrina christiana , ao elucidar platonicamente o signo, recorre ao sentido literal e 

ao figurado (o signum constituído pelo signans e pelo signatum). Em De 
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catechizantis rudibus , interpreta metaforicamente a Bíblia. Desse modo, o teólogo 

estabelece, gradualmente, os conceitos platônicos ao pensamento cristão.  

Em Lingüística e Comunicação (1997), Roman Jakobson explica o 

duplo caráter do signo (como unidade de dois constituintes – significante e 

significado) nos escritos de Santo Agostinho. Tal definição era comum à filosofia 

medieval da linguagem. 

 

 

 (...) Encontra-se, nos escritos de Santo Agostinho, uma adaptação e 
desenvolvimentos mais avançado das pesquisas dos estóicos sobre 
a ação dos signos, adaptação que recorre a termos decalcados do 
grego, o signum, por exemplo, sendo constituído pelo signans e pelo 
signatum. (...) A doutrina citada está na base da filosofia medieval da 
linguagem, cujo desenvolvimento, profundidade e variedade de 
pontos de vista cumpre admirar. O duplo caráter de qualquer signo e, 
para retomar os termos de Ocam, a “dupla cognição” que disso 
resulta, foram perfeitamente assimilados pelo pensamento científico 
da Idade Média. (JAKOBSON, 1997, p.99) 

 

 

 

A classificação de Santo Agostinho elucida dois tipos de alegorização. O 

sentido figurado corresponde ao alegórico (sentido dinâmico) e o sentido próprio 

remete ao literal (sentido estático). 

 

 

(...) A classificação de Santo Agostinho abre-se, assim, a dois tipos 
de alegorização. Uma delas é meramente verbal, pensada conforme 
o modelo retórico de Quintiliano, Cícero ou Horacio, como relação de 
analogia entre palavras. A outra (...) é participativa, pensada como 
linguagem muda das coisas criadas. (...) Santo Agostinho identificara 
sentido figurado com sentido alegórico e sentido próprio com sentido 
literal. (HANSEN, 1986, p.53-8) 

 

 

 

 

O pensamento agostiniano era histórico e concreto. Referia-se a um 

conceito oculto e temporal e a outro objetivo e supratemporal. Desse modo, 

estabelecia a interpretação figural e alegórica do Velho Testamento.  
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Santo Agostinho exerceu um papel decisivo no compromisso entre 
as suas doutrinas. De modo geral, ele favoreceu uma interpretação 
viva, figural, pois seu pensamento era bastante histórico e concreto 
para se contentar com uma alegoria puramente abstrata. (...) 
Agostinho adotou explicitamente a interpretação figural do Velho 
Testamento e recomendou enfaticamente em sermões e missões, 
desenvolvendo esse método. Todo o seu repertório de interpretações 
chegou até nós através de sua obra: (...) todo o Velho Testamento, 
ou pelo menos seus personagens e acontecimentos mais 
importantes, é interpretado figuralmente; (...) a interpretação não é 
apenas alegórica mas também figural.(...) Agostinho tem em mente 
duas promessas, uma oculta e aparentemente temporal no Velho 
Testamento, outra claramente expressa e supratemporal no 
Evangelho. Isto confere à doutrina do significado quádruplo da 
Escritura um caráter bem mais realístico, concreto e histórico, pois 
três dos quatro significados tornam-se concretos, históricos, e inter-
relacionados, enquanto só um permanece puramente ético e 
alegórico. (AUERBACH, 1997, p.33-7) 

 

 

 

Assim, percebemos que, nas obras de Santo Agostinho, a alegoria é “(...) 

o fio temático da própria escritura do livro.” (MOTTA, 2006, p.168) Tais obras 

elucidam o signo, como unidade de dois constituintes – significante e significado. 

Remetem, por meio de conceitos platônicos, aplicados em passagens bíblicas, ao 

sentido literal e ao figurado. Aborda-se, alusivamente, a questão alegórica. No 

entanto, tal questão serviu para Aquino, posteriormente, aprimorar os estudos 

teológicos medievais. 

 

2.3.3. Santo Tomás de Aquino 

 

 

“(...) a multiplicidade dos sentidos 
em questão não cria nenhum 
equívoco.” (AQUINO, 2003, p.155) 

 

A Suma teológica , de Santo Tomás de Aquino (1225-1274), principal 

obra da escolástica26, escrita entre 1265 e 1273, dividida em três partes, com 

                                                 
26 A Idade Média remetia a duas escolas filosóficas: Patrística (referia-se à defesa dos dogmas cristãos) 
e Escolástica (ou Escolasticismo – tratava do equilíbrio entre a fé e a razão) 
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quinhentas e doze questões, pautada no aristotelismo, sintetiza o conhecimento 

filosófico e teológico do século XIII. 

 

 

Thomas de Aquino faz uma conciliação entre a Fé e a Razão. (...) 
Segue o pensamento de Aristóteles e será responsável pela 
diminuição do pensamento platônico. 
(...) Construiu um vigoroso sistema filosófico, sua principal idéia era 
“a razão deve servir à fé.” (NUNES, 1987, p.58) 

 

 

Aquino estuda as obras de Aristóteles. Coordena a fé cristã com os 

conceitos aristotélicos, proporcionando o apogeu da escolástica. Relaciona a Razão 

e a Fé para alcançar a salvação eterna. 

 

 

A elaboração da síntese teológica medieval só se completou no 
século XIII com as obras de Santo Tomás de Aquino. Ele havia 
estudado as obras de Aristóteles, e seu esforço foi no sentido de 
conciliar a fé cristã com a lógica Aristotélica. Como resultado de seu 
trabalho surgiu o apogeu da escolástica, nova síntese doutrinária da 
comunidade cristã. (...) Ao conciliar a Razão e a Fé, (...) a salvação 
do homem dependia de uma decisão racional do próprio homem, 
livre para optar entre o Bem e o Mal, à medida que optasse pelo Bem 
podia almejar a salvação eterna. (DI MARE, 2002, p.60-1) 
 
 

 

A teoria tomista, ao analisar as Escrituras Sagradas (Antigo Testamento), 

sintetiza a filosofia à concepção aristotélica. Dessa forma, a interpretação textual do 

teólogo une o dogma cristão e o pensamento profano.  

 

 

(...) A tarefa de Aquino é a de integrar a filosofia e a fé a obra de 
Aristóteles. 
(...) Muitos aspectos da filosofia Aristotélica estavam em conflito com 
as Escrituras aceitas como autênticas pela Igreja cristã. 
(...) Certamente, havia necessidade de alguma síntese aceitável do 
cristianismo com o aristotelismo. Essa foi à tarefa formidável de 
Santo Tomás de Aquino, fundir em um amálgama a doutrina cristã e 
o pensamento pagão. (DI MARE, 2002, p.62) 
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Aquino relaciona o sentido figurado (metafórico ou alegórico) ao histórico. 

Estabelece que a allegoria in verbis, presente nas ficções poéticas, é limitada. A 

alegoria divina expressa a arte autêntica. 

 

 

(...) A novidade de Santo Tomás é excluir o sentido figurado – 
metafórico ou alegórico – do sentido espiritual. O figurado é 
“similitude imaginária” relacionada sempre com o sentido histórico. 
(...) A teoria tomista assenta-se, assim, na distinção entre simbolismo 
das palavras e simbolismo das coisas. A única arte autêntica é a 
alegoria divina. As ficções poéticas não passam de allegoria in 
verbis, sentido literal, próprio ou figurado. Por isso, os poetas 
medievais tiveram muita vez de conformar-se a tal limite, produzindo 
textos com contribuição à glória divina sem pretensões de 
conhecimento ou verdade. (HANSEN, 1986, p.58-9) 

 

 

 

Destarte, em Suma Teológica , Aquino retoma os níveis de leitura (literal 

ou histórico, alegórico e anagógico), usados na compreensão da Escritura Sagrada, 

sistematizado, anteriormente, por Dante Alighieri e Santo Agostinho. O autor 

defende as múltiplas possibilidades interpretativas de textos bíblicos. Amplia a 

definição alegórica, destacando a sua função.  

 

 

(...) Com efeito, diz o Apóstolo, na Carta aos Hebreus, que a lei 
antiga é uma figura da lei nova. (...) Por conseguinte, quando as 
realidades da lei antiga significam as da lei nova, temos o sentido 
alegórico; quando (...) significam o que existe na glória eterna, temos 
o sentido anagógico. (AQUINO, 2003, p.154) 

 

 

 

Assim, percebemos que a alegoria, em Aquino, refere-se a um dos níveis 

de compreensão bíblica que sintetiza, com base nas obras de Aristóteles, o 

pensamento filosófico e teológico medieval. Desse modo, podemos dizer que tal 

recurso, na teoria tomista, elucida o Novo Testamento por meio do Antigo. 
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2.4. Alegoria da caverna: um exemplo 

 

 

 (...) certos objetos convidam à 
reflexão, e outros não, 
colocando entre os primeiros 
os que recaem sobre a 
sensação acompanhada de 
impressões opostas; ao passo 
que os que não estavam 
nessas condições, os colocava 
entre os que não despertam o 
entendimento. 
(PLATÃO, 2009, p.221) 
 

 

 

Platão (427 a.C. – 347 a.C.), grande filósofo grego, discípulo de Sócrates, 

fundador da Academia (primeira instituição de educação superior do mundo 

ocidental, localizada em Atenas), escreveu, durante cinquenta anos de carreira, 

trinta e cinco diálogos que elucidam noções de coragem (Laques ), amizade (Lísis ), 

justiça (Críton ), poesia (Íon ), entre outros. Redigiu também treze cartas. 

Assim, destacamos, entre os diálogos platônicos, A República (século IV 

a.C.), obra utópica (simultaneamente), com tendências autoritárias e ideias 

inovadoras, narrada em primeira pessoa, por Sócrates, dividida em dez partes 

(livros), aborda diversos temas, como a política, a filosofia e a estética. A questão 

central é a justiça, pautada em um Estado ideal. 

Contudo, percebemos que, no Livro VII , de A República (514a – 517c), 

temos a alegoria da caverna. Tal texto, escrito em linguagem metafórica, reflete 

sobre o processo de descoberta e divulgação da verdade filosófica. 

O breve diálogo entre Sócrates e Glauco narra uma caverna subterrânea 

(alegoria da ignorância humana) onde, desde a infância, homens vivem 

aprisionados. Os condenados permanecem imutáveis, olhando sempre para frente.  

A luz, na entrada da caverna, proveniente de uma fogueira externa, revela 

o exterior. As paredes refletem, por meio de sombras, os objetos. Os prisioneiros 

pensam que tais sombras são os próprios materiais.  
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 (...) Ou seja, não podem saber que são sombras, nem podem saber 
que são imagens (estatuetas de coisas), nem que há outros seres 
humanos reais fora da caverna. Também não podem saber que 
enxergam porque há a fogueira e a luz no exterior e imaginam que 
toda luminosidade possível é a que reina na caverna. (CHAUÍ, 2000, 
p.47) 
 

 

 

Se um dos prisioneiros obtivesse a liberdade, perceberia que durante a 

sua vida enxergava sombras. Ao libertar-se da caverna, contemplaria a realidade. 

Distinguiria e descobriria as imagens reais. 

Gouvêa (2008, p.96) observa que nessa alegoria, Platão elucida a teoria 

das Formas ou das Ideias e demonstra os obstáculos perante a investigação da 

verdade. Dessa forma, cogita-se que se um dos homens algemados na caverna, 

habituados às trevas ambientes, fosse conduzido até a luz do sol e observasse todo 

o mundo que essa luz revela, notaria que vivera iludido pelas sombras da caverna, 

confundindo-as com toda a abrangência do real. O prisioneiro, ao abdicar da 

caverna, romperia com o sensível e seus escassos limites de compreensão, 

abandonando “(...) o mundo dos sentidos porque este põe limites muito estreitos ao 

entendimento, lançando-se, (...) nas asas das Idéias, ao espaço vazio do 

entendimento puro”. (KANT apud GOUVÊA, 2008, p.97) 

Conforme Chauí (2000, p.47), a caverna representa o mundo em que 

vivemos. As sombras simbolizam os objetos materiais e sensoriais que percebemos. 

O filósofo corresponde ao prisioneiro que se libertou da caverna. A luz exterior é a 

luz da verdade. O mundo exterior elucida o mundo das ideias verdadeiras ou da 

verdadeira realidade. A dialética corresponde ao instrumento de libertação de todos. 

O diálogo platônico enfatiza o conhecimento. Demonstra a visão de 

mundo dos prisioneiros, pautada no senso comum, e do filósofo, na sua eterna 

busca da verdade. Revela não só o pensamento de Platão (Teoria das Ideias ou 

Teoria das Formas), mas também elucida a realidade inteligível (imutável) e a 

sensível (mutável).  

 A alegoria da caverna “(...) é uma metáfora da condição humana perante 

o mundo, no que diz respeito à importância do conhecimento filosófico e à educação 

como forma de superação da ignorância.” (s/a, 2010, p.1) Remete a passagem 
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gradativa do senso acrítico para o filosófico que procura as soluções não do acaso 

mas do causal. 

O processo platônico de consciência envolve dois campos: o do sensível 

e o das ideias. A realidade opera no mundo das ideias e a maioria dos seres 

humanos permanece no mundo ilusório das coisas sensíveis (mutáveis), que não 

são objetos de conhecimento. Nesse sentido,  

 

 

o texto de Platão opõe dois mundos: o visível/sensível e o 
invisível/inteligível. O primeiro, o interior da caverna, é representado 
pelas sombras que os homens vêem ao fundo, projetadas na parede. 
O segundo, fora da caverna, é o mundo que os homens não vêem, 
onde há luz e objetos. O mundo das sombras, o mundo visível é 
habitado por cópias imperfeitas – as sombras – dos objetos reais - 
cuja sombra é projetada pela luz na parede da caverna. (MORAES, 
1999, p.21) 
 

 

 

Sócrates descreve, por meio de imagens, o processo do conhecimento, 

ou melhor, a passagem do sensível à contemplação da ideia. Trata-se de uma 

metáfora da condição humana que elucida a relevância do conhecimento filosófico e 

da educação como meios de superação do senso comum. 

A alegoria da caverna serviu de modelo para inúmeros autores como 

Calderon de la Barca (A vida é um sonho ); Aldous Huxley (Admirável Mundo 

Novo ); Michael Bay (A Ilha ); José Saramago (A Caverna ), entre outros. 

Diante das ideias expostas, entendemos que o teatro vicentino é 

alegórico. Dessa forma, podemos dizer que o estudo da concepção alegórica 

possibilita a compreensão da função do traje medieval português nos autos 

religiosos do teatrólogo português. 
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Capítulo 3 

 

Traje e alegoria: uma questão vicentina 

 

 

(...) os autos em causa mantêm 
entre si nexos temáticos e 
ideológicos (...), configurando uma 
espécie de núcleo entretecido com 
as principais linhas de sentido de 
toda a estética teatral do autor. 
(BERNARDES, 1996, p.524) 

 
 

 

Gil Vicente (1465?-1536?), grande dramaturgo português, escreveu, 

durante trinta e quatro anos de carreira, de 1502 a 1536, quarenta e oito peças, 

entre autos religiosos  (obras de motivação sacra); comédias e farsas (ambas de 

caráter profano),27 solicitadas pela Corte de D. Manoel e D. João III.  

Convém dizer que auto (do latim actus; século XIV) é uma designação 

genérica para peça, ou melhor, composição dramática, originária na Idade Média 

que apresentava, inicialmente, aspectos religiosos, com personagens geralmente 

alegóricas, como os pecados e as virtudes e entidades como anjos, caracterizada 

pela simplicidade da construção, da linguagem, traços exagerados e intenção 

moralizante. Com o tempo, popularizou-se, atingindo a plebe. Com a incorporação 

gradual de elementos profanos, deslocou-se da igreja para a praça pública, nos fins 

do período medieval. Relativamente à temática, os primitivos autos destinavam-se a 

celebrar as festividades sacras da Natividade, dos Reis, da Páscoa, do Corpus, 

enfim, do Nascimento e da Morte do Senhor. Contudo, foi Gil Vicente quem 

consolidou essa categoria teatral em Portugal. Nesse sentido, trata-se de um 

verbete que tanto designa obras de caráter religioso quanto profano. 

De acordo com Picchio (1964, p.44), podemos dividir os autos religiosos  

vicentinos  em duas categorias: obras de devoção (liturgia da Natividade) ou de 

moralidade  (do latim moralitas, século XV - peças de edificação religiosa que 

                                                 
27 Em História do teatro português (1964, p.44), a crítica italiana Luciana Stegagno Picchio divide a 
obra de Gil Vicente em: autos religiosos, comédias, farsas e obras menores (obras incompletas). Tal 
classificação, desde a sua publicação, é aceita pelos especialistas vicentinos.  
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podem mesclar o sagrado e o profano para elucidar a oposição entre os dois 

mundos).  

Assim, destacamos, entre as obras vicentinas, o Auto da Barca do 

Inferno (1517) e o Auto da Alma (1518) que são moralidades, pois apresentam 

como tema central a luta incessante entre o bem e o mal. Tais obras demonstram 

que os caminhos do Anjo (símbolo das virtudes) e do Diabo (representante dos 

vícios) são antagônicos. “Trata-se, afinal, de propor aos homens o “teatro de Deus”, 

dentro de uma ampla estratégia de absorção e controle doutrinal.” (BERNARDES, 

1996, p.554). 

Destarte, no Auto da Barca do Inferno (1517), temos a representação 

alegórica do juízo final por meio de uma viagem náutica. Tal obra, escrita no período 

de transição da Idade Média para a Idade Moderna, ocorre em um único ato, dividido 

em várias cenas simétricas e composto em versos de sete sílabas poéticas 

(redondilho maior), organizados em estrofes de oito versos (oitavas). Alegoria 

moralizante ou simplesmente auto de moralidade, não apresenta um ponto central 

para o qual os fatos confluam. Ou seja, não há suspense na trama. Desse modo, 

 

 

 (...) limita-se a abordar fragmentos das vidas dos condenados, 
constituindo-se numa sequência linear de cenas. (...) Num certo 
sentido, sua finalidade é igualmente didática, pois pretendia ensinar a 
virtude e combater o vício. Por isso, classifica-se como teatro 
alegórico. (TEIXEIRA apud VICENTE, 2009, p.19)  

 

 

 

O cenário é composto por duas barcas: uma comandada pelo Anjo, 

princípio da luz, com destino ao Paraíso e a outra, guiada pelo Diabo, representante 

das trevas, para o Inferno28. As personagens dirigem-se primeiro à barca da 

salvação, mas são repelidas e obrigadas a embarcarem para o Inferno. Dessa 

forma, observamos que os seres fictícios da peça vicentina são condenados a 

perdição, salvo o Parvo, devido a sua simplicidade de espírito, e os quatro 

                                                 
28 Gil Vicente recorre à mitologia grega. Assim como o Diabo vicentino, Caronte, personagem 
mitológica, transportava os recém-mortos em sua barca à região infernal (Hades), por meio do rio 
Aqueronte. 
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Cavaleiros que morreram pela expansão do cristianismo, no norte da África, em luta 

contra os islamitas. Nesse sentido, percebemos que  

 

A ideia de que a retribuição da conduta moral não é feita neste 
mundo tem raízes muito nítidas na Bíblia, onde encontra particular 
expressão no Eclesiastes (8, 10) ou no Livro de Job (42, 3-5) e a 
circunstância de o Julgamento se seguir imediatamente à Morte 
encontra alguma base teológico no Livro de Henoc (apócrifo que 
recolhe textos desde o séc. II a. C.) e gozava de larga aceitação na 
teologia medieval. Só mais tarde veio a estabelecer-se a distinção 
entre a idéia de julgamento pessoal (...) e a de Julgamento final. É 
importante salientar, contudo, que essa situação representa em Gil 
Vicente, muito provavelmente, uma escolha artística – talvez mais do 
que uma opção doutrinal – aproveitada pelo dramaturgo como forma 
de sublinhar a ligação causal e sequencial entre as obras e o prémio 
ou castigo que lhes corresponde. (BERNARDES, 1996, p.531-2) 
 
 

 

Gil Vicente coloca, em cenas alternadas, onze personagens de diversas 

classes sociais (clero, nobreza e plebe), que são evidenciadas por várias peças de 

roupas masculinas e femininas do século XVI29, que denunciam não apenas a classe 

social das personagens, mas adquirem nos autos, significados diferentes 

(alegóricos), pois os seres fictícios vicentinos não são indivíduos com autonomia 

própria, mas “(...) personificações alegóricas, tipos reais caricaturados.” (AMZALAK, 

                                                 
29 A literatura está repleta de roupas. Em Utopia (1516), de Thomas More, a indumentária 
complementa os ideais de uma sociedade perfeita. Em Tabacaria (1928), de Álvaro de Campos, a 
veste possui um valor simbólico. Em Uma roupa muito especial (2009), de Tatiana Belinky, o 
vestuário impulsiona o enredo e simboliza a vaidade. 
 

Vereis agora como são necessários poucos braços para a confecção do 
vestuário. Em primeiro lugar, nas horas de trabalho, cobrem-se 
confortavelmente com couro ou peles, vestimenta que lhes chega a durar sete 
anos. Quando saem, cobrem-se com um casaco que lhes tapa o grosseiro 
vestuário do trabalho. (...) Que mais se há de desejar? Não se andaria mais 
bem vestido, nem mais confortavelmente protegido do frio, se mais roupas 
tivessem.(MORE, 2010, p.63) 
 
Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. 
Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam. 
Vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, 
(...) E tudo isto é estrangeiro, como tudo.) (PESSOA, 1964, p.256) 
 
- Que história vou ouvir hoje? De gente, de bicho, ou de quê? 
- Nem de gente nem de bicho. (...) A história de hoje será “de que” mesmo. 
E o “de que” será... Uma roupa! (BELINKY, 2009, p.3) 
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2009, p.11) Cada ser fictício porta um vestuário alegórico: a cadeira e o manto do 

Fidalgo, o avental e as formas do Sapateiro, o hábito e os apetrechos de esgrima do 

Frade, o bode do Judeu, entre outros. Tais vestes são emblemas alegóricos. 

A primeira personagem, que entra em cena, é o Fidalgo. Dirige-se 

primeiro à barca infernal e fala com o Diabo, mas recusa-se a embarcar. No entanto, 

o representante das trevas obriga-o a entrar. O Arrais do Inferno argumenta que as 

ações terrestres o condenaram. O nobre passageiro se defende, recorre ao Anjo, 

que irônico, elucida as atitudes (oprimia os pobres e usa o poder de forma ilícita) que 

o impediram de merecer a salvação. Retorna à outra barca, onde é recebido pelo 

barqueiro do Inferno que revela não só a traição da esposa, mas também evidencia 

a sua vida ilusória. Diante das circunstâncias, D. Anrique dirige-se a barca da 

perdição30. 

 

 

O primeiro entrelocutor é um Fidalgo que chega com um Pajem  que 
lhe leva um rabo mui comprido 31 e uma cadeira de espaldas . 
 
(...) Fidalgo – Esta barca onde vai ora, 
                      que assi está apercebida? 
 
Diabo – Vai pera a ilha perdida 
              e há de partir logo essa hora. 
 
(...) Fidalgo – A estoutra barca me vou. 
 
(...) Anjo – Esta é; que demandais? 
 
Fidalgo – Que me leixeis embarcar; 
                sou fidalgo de solar32, 
                é bem que me recolhais. 
 
Anjo – Não se embarca tirania 
           neste batel divinal. 
 
(...) Fidalgo – Ao Inferno todavia! (VICENTE, 2009, p.49-57) (Grifo 
nosso) 
 

 

 

                                                 
30 Esse deslocamento do Fidalgo (barca do Diabo – barca do Anjo – barca do Diabo) repete-se com os outros 
seres fictícios, condenados ao Inferno, tornando à peça dinâmica. 
31 Caudas muito compridas eram uma característica dos trajes aristocráticos. 
32 Fidalgo pertencente a uma família ilustre. 
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O Fidalgo, representante da nobreza, aparece, em cena, acompanhado 

pelo seu Pajem, que lhe traz uma cadeira de espaldas e segura a cauda do seu 

amplo manto.33 (Cf. ANEXO 11) Tais objetos representam a luxúria e a vaidade do 

nobre personagem. Trata-se de emblemas dos seus pecados terrestres, de seu 

destino vazio.  

A veste suntosa e a cadeira são objetos reais que distinguem a nobreza 

da plebe. Proporcionam ao Fidalgo vicentino um certo grau de superioridade diante 

dos outros seres fictícios. A roupa de D. Anrique simboliza o poder. O excesso de 

tecido elucida a sua origem abastada. Representa a alegoria da presunção. 

 

 

Como os reis se distinguiam dos senhores? 
 
 
Antes de tudo pelos objetos reais: geralmente, um trono , uma coroa , 
um bastão chamado “cetro ” e, em alguns casos, a “mão de justiça ” 
(mão aberta fixada a um bastão), pois a justiça era uma de suas 
grandes prerrogativas, uma das funções atribuídas à realeza, e 
também à Igreja. (LE GOFF, 2006, p.70) (Grifo nosso) 

 

 

A cadeira, em vida, representava o status social do Fidalgo34. Na morte, 

refere-se ao seu apego aos bens materiais e à ilusão de possuir os privilégios 

terrestres. 

O fidalgo português quinhentista elucida características específicas que 

revelam a sua conduta social, de diferenciação em relação aos outros extratos 

hierárquicos. 

 

(...) poderemos considerar que o português de que fala Sérgio 
Buarque de Holanda já tenha em si raízes do fidalgo. (...) Para 
esclarecer tais hipóteses, tomaremos três traços do português 
quinhentista destacados por Sérgio Buarque de Holanda: o apreço 
pelas aparências e exterioridades, a imitação e a melancolia. 
(...) Adotando a nobreza como foco de análise, Sérgio Buarque de 
Holanda interpreta o comportamento desse grupo social a partir da 
necessidade de diferenciação em relação à burguesia ascendente e, 
em última instância, as camadas mais humildes. (BORREGO, 2004, 
p.3 

                                                 
33 O Pajem, a cadeira de espaldas e a roupa luxuosa são símbolos de status social do século XVI. 
34 No século XVI, era costume os nobres levarem cadeiras para se sentarem nas igrejas. Tinham, 
portanto, lugar garantido em tais instituições. 
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Os seres fictícios vicentinos pertencem a diversas classes sociais, 

reconhecidas por meio da alteração do nome comum ao próprio. O Fidalgo, primeiro 

personagem a entrar em cena, destaca-se, pois elucida a narrativa mais extensa da 

obra vicentina. Assume-se, em cena, como a classe dominante que ocupa o maior 

espaço teatral, quer pelo texto verbal, quer pela excessiva vestimenta. Porta uma 

roupa luxuosa. Teatralmente, sobressai diante dos seres fictícios. Sua colocação 

cênica (primeira personagem, em ação – Cf. ANEXO 16) não só favorece sua 

participação, mas também acentua a sua riqueza exterior. Representa 

alegoricamente o ornamento da posição social. Revela a importância da aparência e 

a valorização do exterior. 

O Onzeneiro (agiota), segunda personagem, condenado à Perdição35, 

porta uma grande bolsa vazia, alegoria de seus vícios (ganância, usura e avareza). 

Ambicioso, explorava a população, emprestando dinheiro a juros abusivos. 

 

 

Vem um Onzeneiro e pergunta ao Arrais do inferno, dizendo: 
 
Onzeneiro – Pera onde caminhais? 
 
Diabo – Oh! que má hora venhais, 
              onzeneiro meu parente! 
              Como tardastes vós tanto? 
              (...) Ora entrai, entrai aqui! 
 
Onzeneiro – Não hei eu í de embarcar! 
                    (...) Dix!, nom vou eu em tal barca! 
                    Estoutra tem avantagem. 
 
Vai-se o Onzeneiro à barca do Anjo, e diz: 
 
Onzeneiro – Hou da barca! Houlá! Hou! 
                     Haveis logo de partir? 
 
Anjo – E onde queres tu ir? 
 
Onzeneiro – Eu pera o paraíso vou. 
 
Anjo – Pois quant’eu mui fora estou 
           de te levar para lá. 
           Essa barca que lá está 
           vai pera quem te enganou. 

                                                 
35 A Igreja, na Idade Média, condenava severamente os agiotas. Tal fato evidencia a sua condenação à 
barca infernal.  
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Onzeneiro – Por quê? 
 
Anjo – Porque esse bolsão 
           tomara todo navio. 
 
Onzeneiro – Juro a Deus que vai vazio! 
 
Anjo – Não já no teu coração. 
 
Torna o Onzeneiro à barca do inferno e diz: 
 
Onzeneiro – Houlá! Hou, demo barqueiro! 
 
(...) Diabo – Entra, entra, remarás! 
                    Não percamos mais maré! (VICENTE, 2009, p.62-7) 
(Grifo nosso) 
 
 

 

O bolsão, no século XVI, correspondia a uma bolsa grande, fixada ao 

cinto, de diversos formatos e tamanhos, que era utilizada para guardar inúmeros 

objetos (como espelhos e instrumentos profissionais) e alimentos. 

O Onzeneiro aparece caracterizado, de acordo com a sua profissão. 

Emprestava as classes modestas dinheiro a juros altíssimos. O bolsão, objeto 

alegórico (alegoria da ambição), materializa os pecados terrestres do usurário. Serve 

não só para caracterizar o agiota, mas também representa a cobiça da personagem. 

O resultado dos comportamentos terrestres impede-o de embarcar para o Paraíso.  

O texto vicentino demonstra que o acessório apresentava função prática – 

guardar o dinheiro (só que durante a peça estava vazio) da personagem. No 

entanto, o auto não fornece detalhes como formato e material, mas contribui para 

caracterizar o vestuário do Onzeneiro e condená-lo à barca infernal. 

Contudo, observamos que o Onzeneiro, no final de sua participação, em 

cena, surge com um toucado: 

 

 

Entrando o Onzeneiro no batel que achou o Fidalgo embarcado, diz, 
tirando o barrete : 
 
Onzeneiro – Santa Joana de Valdês! 
                     Cá é vossa senhoria?! (VICENTE, 2009, p.68) (Grifo 
nosso) 
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O barrete, chapéu flexível, usado como segunda cobertura (por baixo da 

coifa) ou designação de gorro eclesiástico36, compõe o traje da personagem. O 

gesto do Onzeneiro (tira o chapéu quando encontra com a nobreza) demonstra 

respeito e cordialidade com o Fidalgo (nobreza). A atitude do Agiota ilustra a 

hierarquia social da época. 

Na realidade, o Onzeneiro é um judeu disfarçado. O barrete é um índice 

do judaísmo. A Igreja, no século XVI, obrigava aos judeus a usarem uma veste 

(chapéu amarelo) diferente dos cristãos. 

 

 

(...) A comunidade judaica vivia confinada no Gueto, onde os judeus 
usavam obrigatoriamente, como noutros lugares, o chapéu amarelo e 
o distintivo no traje. (CLÉMENT, 2001, p.100) 
 
 

 

Nesse sentido, a profissão (agiota) é uma insígnia da religião judaica. Na 

Idade Média, a restrição profissional impôs aos seguidores do judaísmo a 

agiotagem, atividade severamente condenada pelo catolicismo. 

 

 

(...) Os judeus (...) foram proibidos (...) de exercer diversas 
profissões; isso os levou a se tornarem agiotas, homens que lucram 
com o dinheiro, o que alimentou ainda mais a hostilidade dos cristãos 
para com eles. (LE GOFF, 2006, p.86) 
 
 
 
 
(...) os cristãos não podiam praticar a agiotagem porque era contra a 
religião, e por isso os judeus tiveram que exercer esse papel. 
(SCLIAR, 2005, p.161) 

 

 

 

A atividade profissional conduz o Onzeneiro à perdição, uma vez que a 

Igreja medieval repugnava à cobrança de juros, pois estava associada a uma 

concepção temporal. Os usurários comercializavam o tempo que, para a filosofia 

                                                 
36 Conforme o material usado na confecção, indicava a posição hierárquica do usuário. 
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agostiniana, não pertencia à humanidade, mas a Deus. A moral católica, por meio do 

Agiota, pune os vícios para exaltar as virtudes. 

 

 

(...) Na Idade Média, esse procedimento teria sido severamente 
condenado pela Igreja, pois uma de suas principais objeções à 
prática da usura era que ela contrariava a lei natural por envolver a 
“venda do tempo”, o qual, nessa visão, pertence necessariamente a 
todas as criaturas. Segundo o autor de Tabula exemplorum, obra 
escrita no final do século XIII, “(...) nada vendem senão a expectativa 
de dinheiro, isto é, tempo, os usurários estão vendendo o dia e a 
noite. Mas o dia é o tempo da luz e a noite o tempo do repouso; 
portanto estão vendendo luz eterna e repouso.” (WHITROW, 1993, 
p.203) 

 

 

 

O próximo personagem, o Parvo, espécie de comentador dos vícios das 

personagens vicentinas, desprovido de bens terrestres, é conduzido à barca do 

Paraíso, pois os seus pecados são provenientes de sua inocência, e não de malícia. 

Auxilia o Anjo durante o julgamento dos seres fictícios. Representa a classe dos 

humildes e ingênuos. 

 

 

Vem Joane o Parvo e diz ao Arrais do Inferno: 
 
Joane – Hou daquesta! 
 
Diabo – Quem é? 
 
Joane – Eu sou. 
 
(...) Diabo – De quem? 
 
Joane – Dos tolos. 
 
(...) Chega o Parvo ao batel do Anjo e diz: 
 
Joane – Hou do barco! 
 
Anjo – Que me queres? 
 
Joane – Quereis-me passar além? 
 
Anjo – Quem és tu? 
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Joane – Samica alguém. 
 
Anjo – Tu passarás, se quiseres; 
            porque em todos teus fazeres, 
            per malícia nom erraste, 
            tua simpreza te abaste 
            para gozar dos prazeres. (VICENTE, 2009, p.69-73) 

 

 

Assim, observamos que “(...) Joane comparece no cais (...) desvinculado 

de qualquer tipo de caracterização sócio-econômica. (...) da vida apenas invoca a 

causa direta do seu pensamento, sem revelar, (...) qualquer espécie de temor em 

face do destino que o espera.” (BERNARDES, 1996, p.266) 

Nesse sentido, notamos a ausência de vestes de Joane. O texto vicentino 

não se refere ao seu vestuário. Tal fato ocorre, pois a sua função “(...) é obter efeitos 

cómicos, a coberto da irresponsabilidade, de situações alheias a ele. (...) Comenta 

as pretensões de alguns condenados, (...) mostra, com os seus disparates, o ridículo 

das personagens convencidas do seu papel.” (SARAIVA, 1965, p.123) 

A nudez é figurino. O desnudamento não expressa silêncio, mas 

estabelece significados que revelam a caracterização e a expressividade da 

personagem.  

 

 

E a nudez, é figurino? Se você acha que não, pode estar 
redondamente enganado. Apesar da ausência de roupas, o nu não 
pressupõe o silêncio. Ele é carregado de significados que dizem 
muito a respeito de um personagem ou de uma cena. (ARRUDA, 
2008, p.29) 

 

 

 

A função de Joane é, por meio da comicidade, comentar e julgar, 

esporadicamente, os vícios das personagens vicentinas. No Auto da Barca do 

Inferno , o Parvo é responsável pelo burlesco, produzido, especialmente, por seu 

vocabulário vulgar e frases desconexas. Dessa forma,  

 

 

 (...) assume o duplo estatuto de ator/espectador, com a sua 
condição de ator a sintetizar as possibilidades de existência de uma 
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inocência humana traduzida no despojamento radical, e a sua faceta 
de espectador a fazer-se sentir na insistente demarcação 
relativamente a todos aqueles que são condenados por causa do seu 
comprometimento com o mundo. (BERNARDES, 1996, p.268) 

 

 

Em outros termos, podemos dizer que “(...) o reino dos céus é dos parvos, 

(...) como ensina o próprio Gil (...) mas o reino da Terra pertence (...) aos que vestem 

a máscara da conveniência.” (GOMES, 1982, p.105) 

Diferentemente de Joane, o Sapateiro, representante dos mestres de 

ofício, aparece, em cena, com o traje típico de sua profissão terrestre (avental e 

formas). Usava as formas para explorar os seus clientes. Cobrava mais do que devia 

pelos serviços. Representa os profissionais que exploram as classes menos 

favorecidas. Tal veste é complementada por meio do cordovão (couro de cabra)37 e 

da bandana (resíduos de couro), materiais de trabalho. 

 

 

Vem um Sapateiro com seu avental  e carregado de fôrmas  e chega 
ao batel infernal e diz: 
 
Sapateiro – Hou da barca! 
 
Diabo – Quem vem í? 
           - Santo sapateiro honrado! 
           Como vens tão carregado!38 

                                                 (...) Esperavas de viver; 
           calaste dous mil enganos; 
           tu roubaste bem trinta anos 
           o povo com teu mester. 
           Embarca, eramá pera ti, 
           que há já muito que te espero. 
 
(...) Sapateiro – Ah! nom praza ao cordovão  
                          nem à puta da bandana , 
                          se é esta boa traquitana 
                          em que se vê Joanantão! 
                          Ora juro a Deus que é graça! 
 
Vai-se à barca do Anjo e diz: 
 
Sapateiro – Hou da santa caravela, 
                    podereis levar-me nela? 
 

                                                 
37 No período medieval, foi o material mais usado na confecção de sapatos. Apresentava diversas 
cores. 
38 O barqueiro infernal, diante dos acessórios do Sapateiro, demonstra ironia. 
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Anjo – A cárrega te embaraça. 
          (...) Escrito estás no caderno 
           das ementas infernais. 
 
Torna-se à barca dos danados e diz: 
 
Sapateiro – Hou barqueiros, que aguardais? 
                    Vamos, venha a prancha logo 
                    e levai-me àquele fogo! 
                    Não nos detenhamos mais. (VICENTE, 2009, p.74-8) 
(Grifo nosso) 

 

 

 

O avental, no período medieval, era traje típico das classes modestas e 

servia como proteção vestimentar e corpórea de determinadas profissões. 

Atualmente, compõe a indumentária de vários profissionais. 

Desde o primeiro momento, de sua presença, em cena, o Sapateiro 

aparece com o traje, condizente com a sua profissão. Tal vestuário revela não só o 

seu apego aos bens materiais, mas também contribui para caracterizá-lo. O avental 

e as formas simbolizam o pecado de Joanantão (explorava a população) e o 

impedem de embarcar para o Paraíso. Os diálogos dos barqueiros, especialmente, 

as falas do Anjo, elucidam as atitudes (os vícios) que o condenaram. A linguagem 

rudimentar é uma extensão da árdua profissão. O papel secundário, expresso por 

meio de um breve diálogo, reflete a hierarquia da época. 

O texto não especifica o material, utilizado na confecção do avental, mas 

evidencia a sua função prática – proteger o vestuário do Sapateiro, durante o seu 

ofício, e constitui o objeto de sua condenação. 

Assim como o avental e as formas, o cordovão e a bandana, revelam o 

apego do Sapateiro aos valores materiais, que o conduziram à barca da perdição, e 

representam os seus pecados. Tais vestes, usadas para explorar os clientes, 

correspondem a alegoria da ganância. 

No período medieval, o catolicismo impõe regras morais rígidas que 

conduziam a humanidade a salvação ou a perdição. Gil Vicente refere-se, ao retratar 

o artesão, as discussões teológicas do século XVI. As formas e o avental, símbolos 

do artífice e da ganância, usados para ludibriar os clientes, condenam o Sapateiro. 
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Na Idade Média, os princípios da ética antiga sofreram uma 
significativa mudança. 
Em função do poder exercido pela Igreja, as normas de convivência 
social da Idade Média passam a ser reguladas pelos princípios do 
cristianismo. 
Ora, as duas virtudes capitais do cristianismo são a fé e a caridade, 
que se traduzem em sentimentos e intenções, virtudes internas, de 
ordem privada  dos indivíduos. Desse modo, a dimensão ética já não 
se manifesta na ação, no comportamento, no agir social, mas nas 
boas intenções e no desejo de alcançar o bem para atender à 
vontade divina. (GONÇALVES, 2010, p.21) (Grifo da autora) 

 

 

Outro personagem, que se destaca, no Auto da Barca do Inferno (1517), 

é o Frade. Tal ser fictício surge, em cena, cantando e dançando, a baixa - dança 

popular do século XVI, com Florença, sua amante e munido de apetrechos de 

esgrima (espada, broquel e capacete). 

 

 

Vem um Frade com uma Moça pela mão, e um broquel 39 e uma 
espada 40 na outra, e um casco40 debaixo do capelo 41; e, ele mesmo 
fazendo a baixa começou de dançar, dizendo: 
 
 
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. Huha!  
 
Diabo – Que é isso, padre? Que vai lá? 
 
Frade – Deo gratias! Sou cortesão. 
 
(...) Diabo – (...) Entrai, padre reverendo! 

 
(...) Frade – Juro a Deus que nom te entendo! 
                    E este hábito  nom me val? 
                    (...) Ah corpo de Deus consagrado! 
                     Pela fé de Jesu Cristo 
                     que eu nom posso entender isto! 
                     Eu hei de ser condenado?! 
 
(...) Diabo – Pois dada está já a sentença! 
 
(...) Descobriu o Frade a cabeça tirando o capelo e apareceu o casco 
e diz: 

                                                 
39 O broquel era um pequeno escudo redondo, feito de madeira, ferro ou aço.  

40 A espada era uma arma branca, composta por uma lâmina de um ou dois gumes. 
40 O casco era uma espécie de bebida. 
41 O capelo era um capuz eclesiástico. 
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Frade – Mantenha Deus esta coroa 42! 
 
Diabo – Ó padre frei-capacete ! 
              cuidei que tinheis barrete ! 
 
Frade – Sabeis que fui da pessoa! 
             Esta espada é roloa 
             e este broquel rolão . 
 
Diabo – Dê vossa reverência lição 
             de esgrima, que é cousa boa. 
 
Começou o Frade a dar lição de esgrima com a espada e broquel 
que eram de esgrimir e diz desta maneira: 
 
Frade – Deo gratias! Demos caçada! 
 
(...) Diabo – Oh, que valentes levadas! 
 
Frade - (...) Ah! nom praza a São Domingos  
                   com tanta descortesia! (VICENTE, 2009, p.79-86) (Grifo 
nosso) 
 
 

 

 

Gil Vicente refere-se a um frade dominicano. A Ordem dos Dominicanos 

ou Ordem Dominicana foi fundada em Toulousse, França, em 1216, por São 

Domingos de Gusmão (1170 – 1221). Os dominicanos são religiosos (frades, monjas 

e leigos) que pregam a pobreza, a castidade e a obediência. (Cf. ANEXO 12) Vivem 

em conventos. Usam um hábito composto de cinco peças (túnica; escapulário; capa; 

capuzes e um cinto de couro). Tal ordem cumpria, rigorosamente, os costumes e 

possuía o domínio da Santa Inquisição. A Igreja, no século XVI, repugnava danças, 

músicas e festas profanas, mas aceitava cânticos que louvassem a Cristo. O Frade 

não cumpre os propósitos da Ordem43, uma vez que pratica atos, bem distantes de 

sua categoria religiosa, e os objetos que carrega evidenciam a sua própria culpa que 

o impede de embarcar para o Céu. 

                                                 
42 Constitui uma invocação à Providência, inteiramente vazia de sentido. 
43 A Ordem Dominicana pregava a pobreza, a castidade e a obediência. Tais votos eram representados 
por meio de três nós, em um cordão branco, preso ao hábito. 
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O Frade aparece, em cena, com o hábito44 e a coroa (corte de cabelo 

eclesiástico). Tal ser fictício acredita que o exercício do sacerdócio anularia os seus 

pecados mundanos. No entanto, é condenado a barca infernal. O simples uso de 

vestes que sinalizem virtudes não é sinônimo de absolvição ou condenação, mas 

estabelece o caráter alegórico, no contexto da peça. A imunidade dos pecados não 

está associada ao vestuário sacro, mas a conduta dos dogmas cristãos. 

Os pecadores vicentinos apegam-se à exterioridade dos cultos da Igreja 

para requerer a salvação, paralelamente à atração pelos bens mundanos. “(...) Gil 

Vicente, muito antes de Eça, já censurava o faraismo, a hipocrisia religiosa: praticar 

a confissão, ouvir missas a valer e rezar salmos, - atos dirigidos exclusivamente por 

um automatismo criado pelo hábito – não é suficiente para a salvação da alma.” 

(SARAIVA, 1965, p.36) 

O Frade, diante do barqueiro do Inferno, simula uma luta45. Porta espada 

e escudo como os de Roldão (ou Rolando). (Cf. ANEXO 13) Gil Vicente, ao 

descrever os apetrechos de artes marciais do sacerdote, alude ao célebre 

personagem da literatura medieval e renascentista europeia, inspirada em um conde 

do século VIII (período da dinastia carolíngia), que obteve destaque em Orlando 

furioso  de Ludovico Ariosto. Desse modo,  

 

 

 (...) o termo composto frei-capacete  revela a duplicidade do 
comportamento do padre, que deveria se dedicar ao sacerdócio. (...) 
Ama a esgrima, o canto e a dança, mas não demonstra nenhuma 
identidade com o sacerdócio. Figura um belo caso de vocação 
desencontrada. (TEIXEIRA apud VICENTE, 2009, p.26-34)  

 

 

Nesse sentido, o Frade representa a luxúria e o culto do prazer. Enfim, é 

uma alegoria do clero hipócrita, que rompe com os dogmas religiosos para cultivar 

os prazeres mundanos (falso moralismo religioso).  

                                                 
44 “O movimento monástico começou no século III e por volta do século VI teve seus trajes 
regulamentados pela Regra de São Bento, conjunto de preceitos destinados a ordenar a vivência de 
uma comunidade monástica. Não havia nenhuma recomendação quanto às cores, mas estava implícito 
que as vestes de um monge deveriam ser discretas e produzidas localmente a custos baixos.” 
(LEVENTON, 2009, p.94) 
45 As Ordenações proibiam aos clérigos o uso de armas e a prática de esgrima. 
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O Frade porta acessórios profanos (apetrechos de Esgrima), 

evidenciados, em primeiro plano, e sagrados (hábito e coroa)46, renegados ao 

segundo plano.  Protagoniza, na obra de Gil Vicente, o maior diálogo com o 

representante das trevas. Distante dos conceitos cristãos, contrasta os vícios e as 

virtudes. O excesso de ornamentos elucida a ampla crítica vicentina ao clero e o 

controle da Igreja nas regras morais. O teatrólogo mostra, por meio do verbal e 

visual, o poder da Igreja católica no século XVI.  

Por outro lado, podemos aproximar o pensamento de Gil Vicente ao do 

clássico Erasmo de Rotterdam (1466- 1536), grande humanista e filósofo holandês, 

que em seu Elogio da loucura (1511) não só criticava o cristianismo, mas também 

denunciava ações ilícitas do clero. 

 

 

(...) Erasmo combate em geral o formalismo religioso e, por 
consequência, as cerimônias, as orações mecânicas, a venda de 
indulgências, as romarias. (...) Gil Vicente alinha inteiramente com 
Erasmo, e é fácil encontrar nos seus autos, juntamente com a sátira 
do clero, a crítica dos ritos e cerimônias indicadas, especialmente a 
das indulgências, largamente discutidas no século XVI. (SARAIVA, 
1974, p.22) 

 

 

Destarte, podemos dizer que “(...) Gil Vicente, sem atacar nenhum dos 

princípios fundamentais da Igreja, como bom cristão que era, soube criticar e 

condenar, com agudeza, os desvios do clero, apontando-lhe os erros e os vícios.” 

(VIANA, 1972, p.92) Desse modo, o dramaturgo português, como artista oficial da 

corte, reflete a posição da nobreza diante dos dogmas cristãos. 

 

 

(...) Gil Vicente (...) foi o teatrólogo da corte de D. Manuel e D. João 
III, durante as três primeiras décadas do século XVI. Na época, a 
nobreza possuía seus artistas oficiais. Em certa medida, estes eram 
obrigados a expressar em arte os preceitos que, teoricamente, 
orientavam reis e fidalgos. Isso pode explicar, em parte, as críticas 
de Gil Vicente contra o clero, porque, não raro, a igreja se opunha 
aos interesses da coroa. (TEIXEIRA apud VICENTE, 2009, p.17-8)  

 

 

                                                 
46 O Frade é o personagem que porta o maior número de acessórios. 
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A próxima personagem, Brísida Vaz, representante da classe das 

alcoviteiras e feiticeiras, agenciava amantes, especialmente aos padres da Sé, e 

praticava bruxaria. Torturada em vida, recusa a barca infernal. Recorre ao Anjo, que 

repreende seu discurso vazio. “(...) Simboliza o interesse puro e simples. (...) 

Funciona apenas como instrumento para a satisfação dos outros.” (TEIXEIRA apud 

VICENTE, 2009, p.28) 

 

 

Tanto que o Frade foi embarcado, veio uma Alcoviteira, por nome 
Brísida Vaz, a qual, chegando à barca infernal, diz desta maneira: 
 
Brísida – Houlá da barca! Houlá! 
 
Diabo – Quem chama? 
 
Brísida – Brísida Vaz. 
 
(...) Diabo – Que é o que haveis de embarcar? 
 
Brísida – (...) Três almários de mentir  
                       e cinco cofres de enleios, 
                       e alguns furtos alheios, 
                       assi em jóias  de vestir ; 
                       guarda-roupa de encobrir, 
                       enfim – casa movediça, 
                       um estrado de cortiça, 
                       com dous coxins de embair. 
 
(...) E chegando à barca da Glória, diz ao Anjo: 
 
Brísida – Barqueiro, mano, meus olhos, 
                Prancha a Brísida Vaz! 
 
Anjo – Não cureis de importunar, 
           que não podeis ir aqui. 
 
(...) Torna-se Brísida Vaz à barca do Inferno, dizendo: 
 
Brísida – Hou barqueiros da má hora! 
               Que é da prancha, que eis me vou? 
               E há já muito que aqui estou 
               e pareço mal cá de fora. 
 
Diabo – Ora entrai, minha senhora,  
              e sereis bem recebida... 
              Se vivestes santa vida, 
              vós o sentireis agora... (VICENTE, 2009, p.88-94) (Grifo 
nosso) 
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Assim como as outras personagens, Brísida Vaz traz elementos que 

elucidam a sua profissão terrestre. O acessório jóias , designação genérica de 

artefatos de metais e pedras preciosas, aparece em sentido figurado, para 

caracterizar a personalidade de Brísida Vaz. Segundo Cardoso (1982, p.28), o 

dramaturgo português usa diversas metáforas, resumidas em casa movediça , que 

emblematiza o cinismo da Alcoviteira, fundamentada em armários de mentir , 

cofres de enleios , jóias de vestir , guarda-roupa de encobrir . A caracterização da 

personagem não é fornecida materialmente, mas por meio do diálogo metafórico, 

estabelecido com o barqueiro infernal, evocando uma imagem ilusória. 

Nesse sentido, “(...) tudo o que Brísida traz é transitório (movediço), assim 

como o Fidalgo trouxera o pajem e a cadeira; o Onzeneiro a bolsa; o Frade as armas 

e a namorada. (...) Na morte, cada um leva a insígnia de sua vida.” (TEIXEIRA apud 

VICENTE, 2009, p.90) O vestuário (metafórico) de Brísida Vaz corresponde a 

alegoria dos mistificadores, da prostituição e da alcovitagem.  

Brísida Vaz é a única personagem feminina do auto vicentino. Há um 

predomínio de seres fictícios masculinos, reflexo da sociedade medieval. Os homens 

possuíam uma vida social ativa. As mulheres ficavam restritas ao lar e aos trabalhos 

domésticos o que elucida a posição inferior ao dos homens. Gil Vicente coloca, em 

cena, uma alcoviteira (símbolo da ruptura tradicional feminina do século XVI), pois 

uma mulher convencional não poderia participar da peça, já que tinha funções 

delimitadas.  

De acordo com Silva (2005, p.34), o período medieval elucida uma 

dissociação feminina. De um lado tínhamos a mulher-esposa, e de outro, a mulher-

amante. A mulher-esposa, descrita em romances corteses, com traços perfeitos, 

seguia às regras divinas, estabelecidas pela Igreja. A mulher-amante, considerada 

bruxa, pois ameaçava os dogmas cristãos, representava a rebeldia contra um Deus 

repressor. Condenada pela Inquisição, tal figura era queimada viva em lugares 

públicos. Na Idade Média, Joana D´arc (1412-1431), considerada herege, era uma 

ameaça à ordem religiosa. O perfil rebelde-social da alcoviteira alude à guerreira 

francesa. A caracterização teatral de Brísida Vaz ilustra o segundo perfil feminino, 

quer pela linguagem metafórica, quer pelo vestuário. Aparece, cenicamente, depois 

do Frade e antes do Judeu. (Cf. ANEXO 16) Refere-se ao contexto dos dois seres 

fictícios, já que rompe os conceitos sacros. Ignorada pelo barqueiro do céu e do 

inferno, sua breve participação reflete a sua exclusão social. 
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Na realidade, a figura feminina tradicional está representada 

indiretamente no auto vicentino. O Fidalgo e o Corregedor, ao se defenderem, diante 

do barqueiro infernal, referem-se às esposas para adquirirem a salvação. Tais 

mulheres não têm vozes. São apenas mencionadas. Aparecem por meio do diálogo 

dos seres fictícios. Assim como não possuem espaço social, não participam da ação 

cênica, renegadas ao segundo plano. 

Contudo, observamos que, no período medieval, não se aceitava 

mulheres no palco. Commedia dell´Arte , comédia italiana renascentista, encenada 

entre os séculos XVI e XVII, com atores mascarados, que representavam tipos 

específicos como Arlequim, foi a primeiro registro, no teatro, de participação de 

atrizes. Antes disso, as personagens femininas eram encenadas por homens. Desse 

modo, Brísida Vaz, que aparece, em cena, com roupas femininas, era representada 

por um homem. Gil Vicente, ao unir o verbal e o visual, por meio da linguagem e do 

vestuário, molda um perfil feminino capaz de proporcionar formas adequadas ao ser 

fictício. 

A próxima personagem a ser julgada é o Judeu. Preso ao mundo material, 

tal ser fictício entra, em cena, com um bode (símbolo do judaísmo) às costas.  

 

 

Tanto que Brísida Vaz se embarcou, veio um Judeu com um bode às 
costas; e chegando-se ao batel dos danados, diz: 
 
Judeu – Que vai cá, hou marinheiro? 
 
Diabo – Oh! que má hora vieste47! 
 
(...) Judeu – Sem bode, como irei lá? 
 
(...) Diabo – Sus! sus! Demos à vela! 
                     Vós, Judeu, ireis à toa48, 
                     que sois mui ruim pessoa. 
                     Levai o cabrão na trela49! (VICENTE, 2009, p.94-8) 
 

 

 

Diferentemente das outras personagens, o Judeu almeja embarcar para a 

perdição. No entanto, o barqueiro infernal o rejeita. Recorre ao Anjo, mas é acusado, 
                                                 
47 O Diabo não permite a entrada do Judeu na barca infernal devido a sua religião (judaísmo).  
48  Toa é a corda usada para puxar outro barco.  
49 Coleira. 
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pelo Parvo, de abdicar dos dogmas católicos.  “(...) Excluído da sociedade regular, e, 

portanto, até da sociedade dos condenados, será levado a reboque.” (TEYSSIER, 

1982, p.50) Recebe como punição permanecer em uma embarcação rebocada, com 

o bode preso a uma coleira. “(...) Funciona como simples alegoria de um tipo racial e 

cultural, contra quem, neste auto, Gil Vicente demonstra preconceito.” (TEIXEIRA 

apud VICENTE, 2009, p.28). Dessa forma, temos um retrato autêntico do judeu 

medieval. “(...) Em Portugal, na ocasião, houve diversos tumultos de cristãos contra 

judeus50. Isso, de certa forma, está representado no Auto da Barca do Inferno .” 

(TEIXEIRA apud VICENTE, 2009, p.16)  

A obra vicentina elucida a situação judaica da época. O dramaturgo 

português constrói um cenário que remete a questão da moradia dos hebreus do 

século XVI. Ao excluir o ser fictício das duas embarcações, o teatrólogo promove 

uma separação espacial do Judeu, em relação às outras personagens, como 

ocorria, no período medieval, aos seguidores do judaísmo. 

 

 

No decurso da Idade Média, a situação dos judeus tornou-se cada 
vez mais aflitiva. (...) eles ainda eram juridicamente livres e podiam 
adquirir propriedades (também em imóveis), mas já estavam 
excluídos de funções públicas e do serviço militar. 
(...) Contudo, (...) os judeus moravam às vezes em quarteirões 
separados, que na última fase da Idade Média se transformaram em 
“guetos”, murados e com grandes portões. (LENZENWEGER, 2006, 
p.597)  

 

 

 

Os hebreus promoviam inúmeras comemorações anuais. O Dia da 

Expiação (Yom Kippur), ritual de tradição judaica, registrado na Bíblia (Levítico 16), 

realizado para purificar a nação, correspondia a uma cerimônia religiosa. Usava-se 

dois bodes. Realizava-se um sorteio, um animal era sacrificado. O outro, 

transformava-se em bode expiatório. Abandonado no deserto, transportava os 

pecados da humanidade. Israel purificava-se.  

O Dia da Expiação surge no cenário vicentino. O judeu é alvo de sua 

tradição, já que fica distante (à reboque) e isolado dos outros seres fictícios. A 

                                                 
50 Durante o reinado de D. Manuel, os judeus foram perseguidos para que fossem expulsos de 
Portugal. Muitos abandonaram o país, outros, se converteram ao cristianismo.  
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posição cênica o coloca abaixo das outras classes sociais, evidenciadas no auto. O 

texto do dramaturgo português é uma extensão da realidade judaica do século XVI. 

Na Idade Média, os direitos civis dos hebreus eram delimitados, como a 

exclusão de funções públicas. O espaço teatral do judeu vicentino é restrito e 

apresenta o menor texto verbal da peça. O bode, animal de sacrifício da religião 

judaica, e índice de caracterização social, elucida a repulsa ao cristianismo. 

 

 

(...) Os judeus não obedeciam à Igreja e não compartilhavam a fé 
cristã, pois se recusavam a considerar Jesus Cristo como sendo filho 
de Deus. (...) à medida que a cristandade foi avançando, os judeus 
foram sendo cada vez mais excluídos. (...) No entanto, a Igreja e os 
cristãos só os atacaram mesmo a partir das cruzadas: foi nesse 
momento que foram considerados culpados pela crucificação de 
Jesus. 
(...) Eles foram proibidos, por exemplo, de cultivar a terra e de 
exercer diversas profissões. (LE GOFF, 2006, p.85-6) 

 

 

 

A Igreja, na Idade Média, era a detentora do poder que se media em 

relação à quantidade de terras. O catolicismo predominava. Os judeus constituíam 

grupos minoritários. Gil Vicente, ao retratar os seres fictícios (onze personagens - 

dois como judeus; os outros evocam índices do catolicismo – Cf. ANEXO 16), 

elucida o judaísmo como uma religião minoritária e de menor relevância. 

O mito (ou lenda) de Ahasverus51, o judeu errante, ou eterno, símbolo 

tradicional do pecador, originário da Europa medieval, difundido por meio de relatos 

orais e escritos, relata o drama de um sapateiro, proveniente de Jerusalém, que 

recusa auxiliar Cristo no momento da Paixão. Como punição, recebe a imortal 

penitência. (Cf. ANEXO 14) Nesse sentido, podemos aproximar tal personagem 

lendário ao ser fictício vicentino que, distante dos dogmas católicos, caminha sem 

direção. Trata-se da alegoria e da personificação da nação judaica. Elucida a 

oposição ao cristianismo52.  

                                                 
51 Em A lenda do Judeu Errante (2010), de Gustave Doré consta a versão original do mito de 
Ahasverus. No entanto, observamos inúmeras variações de tal mito, especialmente no período 
medieval, como em flores Historiarum (1228), de Roger de Wendover. 
52 Gil Vicente refere-se ao judeu enquanto estereótipo. Ou seja, como o perseguidor de Cristo. 
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Para Lafer (1978, p.31-4), o judeu vicentino53 pode ser interpretado de 

duas maneiras: nos autos religiosos, corresponde a uma figura do mal, relacionado a 

personagens bíblicas, nas farsas, temos um membro da sociedade portuguesa, 

ridicularizado como os demais grupos sociais. 

Assim, percebemos que o Judeu, “(...) ao contrário das outras 

personagens do auto que são caracterizadas por vícios sociais, o seu pecado é o 

judaísmo. (...) É a sua imagem religiosa que prevalece.” (CARVALHO, 2003, p.123) 

Os últimos personagens, condenados a perdição, Corregedor, Procurador 

e Enforcado, usam vestes que “(...) simbolizam a inconveniência da burocracia.” 

(TEIXEIRA apud VICENTE, 2009, p.30) Portam objetos que evidenciam não só o 

apego aos bens terrestres, mas também materializam o pecado. Os acessórios dos 

seres fictícios “(...) tipificam aspectos de um mesmo problema, que é o uso das 

instituições para privilégios pessoais.” (TEIXEIRA apud VICENTE, 2009, p.30) 

 

 

 

Vem um Corregedor carregado de feitos 54, e chegando à barca do 
Inferno, com sua vara na mão, diz: 
 
Corregedor – Hou da barca! 
 
Diabo – Que quereis? 
 
Corregedor – Está aqui o senhor juiz! 
 
Diabo – Ó amador de perdiz, 
              gentil cárrega55 trazeis... 
 
(...) Corregedor – Oh! renego da viagem 
                             e de quem me há de levar! 
                             Há aqui meirinho do mar56? 
 
Diabo – Não há cá tal costumagem. 
             (...) E as peitas57 dos judeus 
             que vossa mulher levava? 
 
Corregedor – Isso eu não o tomava, 
                      eram lá percalços seus. 

                                                 
53 O autor refere-se ao significado alegórico do vestuário. Trata-se, portanto, da caracterização vestual 
do Judeu e o bode, preso às costas. 
54  Processos. 
55 Carga. O Juiz interessa-se por uma gastronomia sofisticada: amador de perdiz.  
56 O juiz praticava, por meio de meirinhos, atos ilícitos. 
57 Propinas. 
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(...) Estando o Corregedor nesta prática58 com o Arrais infernal, 
chegou um Procurador 59 carregado de livros e diz o Corregedor ao 
Procurador: 
 
Corregedor – Ó senhor procurador! 
 
Procurador – Beijo-vo-las mãos, juiz! 
 

                                      (...) Corregedor - Vamos ver este segredo. 
 
Procurador – Diz um texto do Degredo60... 
 
Diabo – Entrai, que cá se dirá! 
 
E tanto que foram dentro do batel dos condenados. 
 
(...) Vem um homem que morreu enforcado, e chegando ao batel dos 
mal-aventurados disse o Arrais tanto que chegou: 
 
Diabo – Venhais embora, enforcado! 
              Que diz lá Garcia Moniz61? 
 
Enforcado – Eu te direi que ele diz: 
                 - Que fui bem-aventurado. 
 
(...) Diabo – Entra, entra no batel, 
                    que ao inferno hás de ir. (VICENTE, 2009, p.98-114) 
(Grifo nosso) 
 

 

 

O Corregedor, porta autos (processos) à mão. Estabelece uma discussão, 

por meio de termos jurídicos, em latim, com o barqueiro infernal que o acusa de 

corrupção, em concordância com sua esposa62 e o Procurador. Prestes a 

embarcarem para a perdição, os representantes da justiça, promovem suas defesas.  

Os bacharéis elucidam a justiça corrompida63. Os autos (Corregedor) e os livros 

(Procurador) representam à alegoria da corrupção judiciária. Usam a justiça para 

favorecer os seus interesses. As citações latinas, pronunciadas erroneamente, 

elucidam as ações ilícitas dos bacharéis.  

                                                 
58 Diálogo. 
59 Advogado do Estado. 
60 Referência ao direito canônico. 
61 Garcia Muniz foi tesoureiro da Casa da Moeda de Lisboa. 
62  No século XVI, os juízes realizavam audiência na própria casa. A esposa dos bacharéis não só 
participava, mas também recebia as propinas.  

63 Esperava-se exemplar conduta do Corregedor e do Procurador. No entanto, manipulam a justiça 
conforme as propinas recebidas. 
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A corrupção, esquecida pelos pensadores cristãos, não esteve, no 

período medieval, em foco. Tal fato explica a atitude dos bacharéis que transitam 

entre as duas embarcações, elucidando os subornos recebidos, durante o ofício 

jurídico. 

 
 
 
A questão da corrupção foi quase totalmente esquecida pelos 
pensadores cristãos durante a Idade Média. Santo Agostinho, por 
exemplo, considerava o tempo uma criação divina, que ajudava na 
compreensão do processo escatológico, mas que não suscitava de 
modo algum a questão da repetividade do mundo. A corrupção não 
tinha significado num mundo finito, que deveria terminar com a 
redenção final. (BIGNOTTO, 1991, p.194-5) 

 

 

 
Gil Vicente elucida, em primeiro plano, as propinas, responsáveis pela 

ação cênica. As atividades judiciárias aparecem, em segundo plano, para preencher 

o espaço teatral. O teatrólogo português não só manifesta o funcionamento da 

justiça, no século XVI, mas também evidencia a corrupção, prática comum e 

aceitável aos bacharéis da época. 

 
 
 
(...) na Idade Média, (...) a corrupção não parece provocar particular 
indignação. Ela parece antes considerada uma espécie de 
manifestação, no funcionamento da sociedade. (LE GOFF, 1997, 
p.109) 

 

 

Em relação ao Enforcado, que traz uma corda ao pescoço, foi ludibriado 

por Garcia Muniz, tesoureiro da Casa da Moeda de Lisboa, que lhe prometera o 

paraíso. Julga-se absolvido por causa dos sofrimentos da forca64. Como punição, 

dirige-se a barca infernal. A caracterização vestual (a corda ao pescoço) refere-se à 

alegoria do ladrão inocente. Representa o criminoso comum condenado à morte, 

que é manipulado pela classe dominante.  

                                                 
64 O Enforcado confia na absolvição dos seus pecados: seu julgamento terreno e a condenação à morte 
seriam a garantia da salvação. 
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O Enforcado é duplamente punido pela Igreja Católica. A corda 

exemplifica a conduta do catolicismo diante dos indivíduos que abdicavam dos 

dogmas cristãos. 

 

 

E se as pessoas desobedecessem? 
 
 
É preciso distinguir entre as desobediências pontuais e as 
discordâncias profundas ou as recusas evidentes. As primeiras, 
aquelas que era preciso confessar, (...) podiam ser rapidamente 
eliminadas pelo arrependimento. As outras desobediências eram 
severamente condenadas e reprimidas pela Igreja, muitas vezes com 
a ajuda do poder leigo.  
Aqueles que desobedeciam eram chamados de “hereges”, e foram 
os grandes adversários internos da cristandade, na Idade Média. No 
século XIII, a Igreja instituiu tribunais especiais para persegui-los e 
julga-los: foi o nascimento da “Inquisição”. (LE GOFF, 2006, p.83-4) 

 

 

 

Por fim, os quatro Cavaleiros (representam um personagem), mártires da 

Igreja, portam, cada um, a Cruz de Cristo. Representam os ideais da Cruzada. 

Elucidam, no auto vicentino, o período medieval. Embarcam para a salvação, pois 

morreram por Cristo. 

 

 

Vêm quatro Cavaleiros cantando, os quais trazem cada um a Cruz de 
Cristo, pelo qual Senhor e acrescentamento de sua santa fé católica 
morreram em poder dos mouros. Absolutos a culpa e pena per 
previlégio que os assi morrem têm dos mistérios da Paixão d’Aquele 
por quem padecem, outorgados por todos os Presidentes Sumos 
Pontífices da Madre Santa Igreja; e a cantiga que assi cantavam, 
quanto à palavra dela, é a seguinte: 
 
 
Cavaleiros “Á barca, à barca segura, 
                   barca bem guarnecida, 
                   à barca, à barca da vida! 
 
 
(...) E passando per diante da proa do batel dos danados assi 
cantando, com suas espadas e escudos , disse o Arrais da perdição 
desta maneira: 
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Diabo – Cavaleiros, vós passais 
             e nom preguntais onde is? 
 
 
(...) Cavaleiro – Quem morre por Jesu Cristo 
                          não vai em tal barca como essa! (VICENTE, 2009, 
p.115-118) (Grifo nosso) 

 

 

 

Os quatro Cavaleiros são os últimos personagens a aparecerem em cena. 

No entanto, representam o herói principal. Suas atitudes elucidam atos de coragem 

e virtude, como suas façanhas, nas expedições cristãs. Gil Vicente apresenta a 

imagem do cavaleiro estabelecida pela Igreja: obedientes ao catolicismo. 

 

 

(...) o cavaleiro é o herói principal; espera-se dele atos de coragem 
que o transformarão num personagem fora do comum. Várias 
narrativas da Idade Média contam suas aventuras, suas façanhas, o 
prestígio que o envolvia, e também suas virtudes “cavalheirescas.” 
(...) O cavaleiro também usa armadura, e ainda tem uma espada.  
(LE GOFF, 2006, p.26) 

 

 

O breve confronto entre os Cavaleiros e o representante das Trevas 

expressa a tensão entre o bem e o mal, latente na Idade Média. 

 

 

A Idade Média gosta de escrever um mundo onde se opõem os bons 
e os maus, onde se desenrola um combate entre os anjos e os 
demônios. Vocês logo vão encontrar muitos cavaleiros angelicais. 
(LE GOFF, 2006, p.35) 
 

 

 

A Igreja, no século XVI, censurava músicas profanas. No entanto, 

exaltava cantos que louvassem a Cristo. Os Cavaleiros, ao proferirem hinos sacros, 

expressam não só os dogmas cristãos, mas também elucidam a busca de sentido 

para a existência humana, como os seres fictícios de Orlando furioso. 
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Os tempos, quase lendários, de Carlos Magno continuam, pois, em 
Ariosto, a expressar a humanidade de todos os tempos. Os 
cavaleiros exaltados pelos cantares medievais, no Orlando Furioso 
tornam-se expressão da humanidade em sua busca de sentido para 
a existência. (GHIRARDI, 2004, p.21) 

 

 

As cruzadas, guerras santas ou lutas armadas, ocorridas, entre os 

séculos XI e XIII, organizadas pela Igreja Católica (Papa), visavam libertar a Terra 

Santa (Jerusalém) dos infiéis (mulçumanos). O cristianismo incentivava a 

participação dos soldados de Cristo, nas peregrinações, como garantia de salvação 

eterna. A cruz era o símbolo das cruzadas. Os quatro Cavaleiros são cruzados. 

Representam os ideais do combate cristão. Tal cena remete a um breve diálogo. No 

entanto, a caracterização cênica dos seres fictícios apresenta um significado 

profundo, pois remete a um longo e relevante período histórico português que 

envolve a moral católica, responsável pela conduta ideológica da época.  

As espadas e os escudos65 compõem o vestuário dos quatro Cavaleiros. 

Representam não só os instrumentos de defesa das personagens, mas também 

elucidam a atitude cristã que os encaminhou para a barca do Paraíso, já que 

morreram na guerra, contra os Mouros, em combate pela fé de Cristo. Simbolizam 

“(...) aqueles que já em vida foram eleitos pelo Senhor.” (SPINA, s/d, p.35) Ou seja, 

“(...) a glória assim conquistada será penhor de salvação, apagando todos os 

pecados (os cavaleiros mortos <<nas partes d’África>> merecem a <<paz eternal>> 

incondicionalmente) e ressaltará sobre toda a Cristandade.” (VIANNA, 1972, p.29) 

O vestuário dos Cavaleiros (espadas, escudos e cruz66) remete a dupla 

identidade e proteção: militar e religiosa. Expressa a alegoria da fé cristã 

(cristianismo). A cruz é o elo entre os seres fictícios e Deus.  

 O final do auto vicentino demonstra uma religiosidade medieval latente, 

pois os que morriam por Cristo, tinham o paraíso garantido. Dessa forma, “(...) esta 

peça procura impor normas à sociedade. Por essa perspectiva, o autor torna-se 

meio submisso à moralidade católica, quase sempre repressora.” (TEIXEIRA apud 

VICENTE, 2009, p.17) 

A salvação dos quatro Cavaleiros alude ao tradicional happy end. Ao 

abdicar da tensão provocada pela situação dramática, Gil Vicente não apresenta um 

                                                 
65 Escudo, no século XVI, era uma acessório de proteção corporal, usado em lutas e guerras. 
66 A cruz simboliza os Cruzados. 
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conflito para o leitor, mas uma solução satisfatória para enaltecer os conceitos 

sacros, eliminando as ambiguidades. 

 

 

(...) A história que “termina bem”, isto é, em que se estabelece o 
equilíbrio, elimina as ambigüidades, ao passo que a permanência do 
desequilibro permite várias soluções, nenhuma das quais será 
totalmente satisfatória, pois sempre abandonará outras 
configurações possíveis. (LEITE, 2002, p.214-5) 

 

 

Assim como a fábula, a obra vicentina transmite, por meio de ideias, uma 

lição moral. Elucida noções sociais do século XVI aceitas pelo catolicismo. Exprime 

a significação figurada. 

Quanto ao Barqueiro do Paraíso (Anjo), possui a função de conduzir o 

Parvo e os quatro Cavaleiros a salvação. Autoritário, repreende os vícios dos seres 

fictícios, condenados a perdição. Elucida as virtudes dos eleitos. No entanto, a sua 

persuasão é restrita. Representa a alegoria do bem. 

Em relação ao Arrais do Inferno (Diabo), responsável pela barca dos 

pecadores, irônico, apresenta um amplo poder de argumentação. Trata, de forma 

sarcástica, por meio de efeitos linguísticos, os condenados. Sua linguagem muda 

conforme a classe social das personagens. Denuncia os objetos terrestres dos 

passageiros. Elucida a alegoria do mal. Desse modo, 

 

 

(...) os diálogos que cada um (personagem) trava com o anjo , com o 
diabo  e com as outras personagens não deixam lugar a qualquer 
esperança: sabe-se logo que serão condenadas todas. Nenhuma 
discussão é possível, nenhum arrependimento é admitido – e as 
falas que trocam só têm a vantagem de porem em evidência as 
culpas pelas quais são condenadas. (TEYSSIER, 1982, p.50) (Grifo 
nosso) 

 

 

Trata-se de uma ideia maniqueísta: Anjo (barqueiro do Céu – alegoria do 

bem) e Diabo (arrais do Inferno – alegoria do mal). Nesse sentido, 
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(...) o teatro de Gil Vicente pode ser lido como uma celebração lírica 
do Bem, ou como uma sátira repreensiva do Mal, conduz-nos à 
semântica da moralidade que se caracteriza, entre outras coisas, 
fortemente pela presença em palco de personagens e situações 
claramente vinculadas a uma e a outra vertente. (BERNARDES, 
1996, p.543) 

 

 

Assim, percebemos que, no Auto da Barca do Inferno  (1517), cada ser 

fictício porta um objeto alegórico. Tais objetos, referentes ao vestuário medieval 

português, são emblemas que materializam o pecado67. Ou seja, são alegorias dos 

seus vícios. O Fildalgo porta um amplo manto e traz um pajem e a cadeira; o 

Onzeneiro, o bolsão; o Sapateiro, avental e quatro formas; o Frade, Florença, sua 

amante e apetrechos de esgrima; Brísida Vaz, fisionomia ilusória; o Judeu, o bode; o 

Corregedor, os processos; o Procurador, os livros e o Enforcado, uma corda.  Dessa 

maneira, “(...) são condenados a embarcar com o Diabo todos os que levam algo de 

material da vida. O intuito moralizador condena todos os que não abandonam os 

bens materiais, porque estão apegados excessivamente a eles.” (AMZALAK, 2009, 

p.45) Os seres fictícios vicentinos, condenados à perdição,  

 

 

(...) pretendem subsistir conservando mesmo para lá da morte a sua 
maneira de ser típica: o Fidalgo quer levar a cadeira, o Judeu o bode, 
o Frade a manceba, etc. Nenhum deles pensa em deixar de ser o 
que é. O arrependimento, que é, no fundo, uma crise e uma mutação 
da personalidade, não existe aqui, onde apenas aflora a decepção de 
quem vê os cálculos errados. A questão suprema do Céu e do 
Inferno não consegue despertar nestas criaturas o indivíduo, a 
perplexidade, a responsabilidade e a consciência de um problema. O 
problema existe – para nós, leitores precisamente no jogo destas 
personagens com o destino, a que elas permanecem cegas, de certa 
maneira à margem incapazes de o viverem conscientemente. 
(SARAIVA, 1965, p.137) 

 

 

 

Contudo, notamos a ausência de vestes do Parvo. Os quatro Cavaleiros 

portam acessórios (cruz, espadas e escudos) que são alegorias da fé cristã. Tais 

condutas os guiaram para a barca do Paraíso. 

                                                 
67 Os vícios, simbolizados por meio de objetos, de cada um dos personagens, inviabilizam a salvação 
eterna. 
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Nesse sentido, “(...) Gil Vicente passou em revista a sociedade de seu 

tempo, espectadora da própria representação, e advertida numa lição edificante, dos 

pecados que a privam da sua salvação eterna.” (SPINA, s/d, p.37) 

O dramaturgo português defende a moral religiosa, na busca da 

reconstrução de um mundo perfeitamente cristão. Procurava, por meio da denúncia 

dos vícios da sociedade, extrair o ensinamento moral que possibilitaria ao homem 

retornar aos bons princípios da religiosidade cristã. Retira as máscaras e os 

disfarces da sociedade de sua época, ao mostrar as relações sociais transgressoras 

ou imorais, bem como denunciar atos ilícitos de cada grupo social. 

Quanto ao Auto da Alma (1518), extraído da interpretação tradicional, na 

Idade Média, da parábola do Samaritano (Lucas 10, 25-37), refere-se a um “(...) auto 

simbolista, pois através da alegoria apresenta o esquema teológico da queda e 

redenção do homem ou o da disputa da Alma entre o bem e o mal.” (SARAIVA, 

1974, p.11) Apresenta uma estrutura sequencial conforme a qual a presença, em 

cena, do Anjo, alegoria do bem, é alterada com a do Diabo, alegoria do mal. A não 

presencialidade dos seres fictícios sugere a oscilação demonstrada pela 

protagonista ao longo de sua jornada.  

Há um conflito entre o sagrado e o profano, expresso nas forças externas 

(a Alma luta entre o Anjo – princípio da luz e o Diabo – princípio das trevas) que 

influenciam a vida da protagonista, elucidado, teatralmente nas cenas que 

contemplam o vestuário medieval português. Desse modo, Gil Vicente  

 

 

(...) nos mostra a alma humana entre o Diabo e o Anjo, entre a 
perdição e a salvação. (...) Ao longo desse caminho da salvação é 
solicitada pelas exortações contraditórias do seu Anjo da Guarda, 
que a impele para diante, e do Diabo, que a puxa para trás. Um 
exorto-a ao esforço e ao sacrifício, outro convida-a a divertir-se pelo 
caminho e a tirar proveito da vida. A Alma é livre – livre para se 
perder ou para se salvar. Durante algum tempo parece sucumbir às 
diligências do Diabo, de que chega a aceitar ornamentos profanos. 
(TEYSSIER, 1982, p.56-7) 

 

 

A Alma oscila entre o sagrado e o profano. Reconhece a sua fraqueza e 

solicita a ajuda do Anjo para permanecer na salvação.  
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Alm. Anjo que sois minha guarda, 
        olhai por minha fraqueza 
        terreal: 
        de toda a parte haja resguarda, 
        que não arda 
        a minha preciosa riqueza 
        principal. 
        Cercai-me sempre ó redor, 
        porque vou mui temerosa 
        da contenda. 
        Ó precioso defensor, 
        meu favor! 
        Vossa espada lumiosa 
         me defenda. (VICENTE, 1974, p.5) (Grifo nosso) 

 

 

 

A espada representa o discernimento. Distingue o temporal do eterno. 

Separa o finito do permanente. Estabelece o senso crítico. 

 

 

(...) para que serve a espada? É a espada do discernimento, 
separando o meramente temporal do eterno. É a espada que 
distingue o que é duradouro do que é passageiro. (CAMPBELL, 
2004, p.233) 

 

 

O Anjo almeja “(...) induzir a Alma a superar as referências comuns e a 

buscar as correspondências invisíveis da Verdade.” (BERNARDES, 1996, p.536) A 

temática do auto “(...) é a própria teoria cristã da alma, considerada como uma 

caminheira perseguida pelo Diabo e amparada pelo Anjo-custódio e salva graças ao 

sacrifício de Cristo.” (SARAIVA, 1974, p.14) 

A Alma (representada por uma mulher e encenada por um homem) surge, 

na primeira parte do auto, trajada de forma humilde. No decorrer da obra, a 

personagem principal recebe do Diabo trajes luxuosos. 

 

Dia. (...) Is mui desautorizada, 
              descalça 68, pobre, perdida 
              de remate: 
              não levais de vosso nada, 
              amargurada. 

                                                 
68 O vocábulo descalça que significa ausência de calçados, simboliza a humildade.  
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              Assi passais esta vida 
              em disparate. 
              Vesti ora este brial , 
 
     (...) uns chapins  haveis mister 
            de Valença : - ei-los aqui. 
            Agora estais vós mulher 
            de parecer. (VICENTE, 1974, p.12-3) (Grifo nosso) 

 

 

O brial era uma túnica ou vestido longo, com mangas variando em largura 

e comprimento, utilizado sobre a camisa, por pessoas de ambos os sexos, durante a 

Idade Média. Típico da nobreza, (reis, príncipes) e confeccionado com tecidos de 

alta qualidade, como seda ou brocado (lavrado com fios de ouro ou prata). Segundo 

Marques (1971, p.49), tal veste deixou de ser usada a partir do século XIII.  

Os chapins de Valença referem-se a calçados femininos de sola grossa, 

de madeira ou cortiça, utilizados, para ampliar a altura das mulheres. 

Como exemplo iconográfico, temos Visitação  de Vasco Fernandes (Grão 

Vasco), 1506-1511, óleo sobre madeira, 177 x 93 cm, exposta no museu de 

Lamego, Lamego, Portugal. (Cf. ANEXO 15) Essa pintura é uma representação 

(após a Anunciação do anjo Gabriel) do encontro de Maria com sua prima Isabel69 

que se inclina (gesto de respeito) diante da mãe de Jesus Cristo70 (primeiro plano). A 

cena ocorre ao ar livre (à frente da casa de Isabel) e é prolongada por uma 

paisagem de fundo, onde aparecem duas figuras femininas, Maria Salomé (mãe dos 

apóstolos Tiago Maior e João Evangelista) e Maria Cleofas (tia de Jesus) que 

conversam à esquerda e usam briais. Nesse contexto, essa peça feminina está 

funcionando como um instrumento de destaque e valorização das personagens 

bíblicas71. Assim, convém notar que tanto nas artes plásticas quanto no auto de Gil 

Vicente, o brial tem a função de evidenciar as personagens, bem como suas 

funções. 

Destarte, inicia-se, por meio do vestuário medieval, o conflito entre o bem 

e o mal, representado pelo Anjo e Diabo, interventores. Incapaz de resistir à 

                                                 
69O tema da visitação, narrado no Evangelho de Lucas 1, 36-56, apresenta duas figuras sacras 
grávidas: Maria  tinha concebido Jesus Cristo (terceiro mês de gestação) e Isabel, que era estéril, 
estava no sexto mês de gravidez de João Baptista. 
70 Segundo a tradição, no momento em que Isabel inclinou-se, João Baptista repete o mesmo gesto ao 
sentir Jesus no ventre de Maria. 
71 Assim como as figuras sacras são minorias, o brial era privilégio de poucos. 
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sedução de falsos valores, a Alma substitui as vestes simples por indumentárias 

suntuosas. A obra vicentina não especifica tais peças. No entanto, designam trajes 

da nobreza. O brial e os chapins de Valença elucidam a oscilação da protagonista 

entre a salvação e a perdição. A indumentária da protagonista corresponde à 

alegoria da luxúria e vaidade. 

A Alma aceita outros ornamentos profanos que intensificam o movimento 

oscilatório da personagem vicentina e elucidam a função alegórica da roupa.  

 

 

Dia. (...) viva vosso parecer, 
              que tal naceo. 
              O ouro  pera que é, 
              e as pedras preciosas , 
              e brocados ? 
       (...) E as sedas  pera que? 
               Tende por fé, 
             que p´ra as almas mais ditosas 

                                foram dados. (VICENTE, 1974, p.15) (Grifo nosso) 

 

                             

O ouro, metal nobre, usado na Idade Média, na elaboração de joias e de 

bordados, funcionava como um identificador social. O brocado, tecido nobre de 

seda, geralmente decorado, comum à corte, apresentava “(...) desenhos em relevo 

realçados por fio de ouro ou de prata.” (FERREIRA, 1994, p.105) A seda, pano liso, 

fabricado em Portugal, apresentava ornamentos. Diversas vestes medievais foram 

confeccionadas com tal pano, inclusive da nobreza. 

Nesse sentido, “(...) o teatrólogo estrutura o seu auto supondo que o ser 

humano é frágil e afeito ao pecado,” (GOMES, 1982, p.39) expresso por meio do 

vestuário. O ouro, as pedras preciosas e as sedas são artifícios, usados pelo 

representante das trevas, para conduzir a Alma a uma determinada conduta: a 

condenação. Tais vestes refletem uma das principais inclinações recorrentes da 

humanidade: a vaidade. 

A tensão incessante da Alma entre o bem e o mal surge gradualmente até 

atingir o seu apogeu. O momento culminante, expresso por meio de diversas joias, 

revela o apego e o encantamento da protagonista aos bens terrestres. 
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Dia. (...) Vedes aqui um colar 
              d´ouro  mui bem esmaltado, 
              e dez anéis , 
              agora estais vós p´ra casar 
              e namorar:  
       (...) E poreis estes pendentes 72, 
              em cada orelha seu: 
              isso si; 
              que as pessoas diligentes 
              são prudentes. (VICENTE, 1974, p.16) (Grifo nosso) 

 

 

 

Assim, “a vaidade da Alma (...) se centra, sobretudo, na aparência do 

corpo e nos adornos que a servem.” (BERNARDES, 1996, p.534) A personagem 

vicentina “(...) apenas dá voz à actuação de uma maioria seduzida pelos aspectos 

materiais e contingentes da vida, fácil desistente das metas de transcendência 

inerentes à sua condição divina.” (BERNARDES, 1996, p.536) 

Desde brial até pendentes , alegorias da luxúria e vaidade, inúmeras 

vestes foram oferecidas à Alma, evocando o movimento oscilatório entre a salvação 

e a perdição. No entanto, a protagonista sofre, no final da obra, uma alteração 

externa e interna. Tal alteração ocorre por meio da substituição do traje luxuoso por 

roupas simples. 

 

 

Alm. (...) Desterrei da minha mente 
               os meus perfeitos arreios 
               naturais; 
               não me prezei de prudente, 
               mas contente 
               me gozei c ´os trajos  feios 
               mundanais. (VICENTE, 1974, p.22) (Grifo nosso) 
 

 

A protagonista lembra das vestes que adquiriu no início da ação, por meio 

da insistência do Diabo. A substituição de acessórios específicos referentes ao traje 

(primeira parte do auto) para adornos genéricos (como arreios ) provoca uma 

alteração de valores, pois a protagonista inicia um processo de mudança interior, 

                                                 
72 Brincos 
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abdicando dos bens terrestres, especialmente do traje luxuoso, em prol dos 

celestiais. 

A palavra trajos  (termo genérico de roupa) e o vocábulo arreios (termo 

genérico de ornamento, adereço), demonstram o início da mudança da Alma que 

passa a desqualificar os bens oferecidos pelo mal para “(...) salvar-se alimentando-

se dos suplícios de Cristo,” (SARAIVA, 1965, p.104) O teatrólogo português abdica  

gradativamente da função  cênica dos adornos.  

A exaltação dos ornamentos profanos perde o seu valor, ficando 

submetida ao segundo plano da ação (no final do auto). Percebemos, por meio das 

vestes, a ocorrência de uma alteração de valores impulsionada pela protagonista 

para buscar a salvação. No entanto, a maior mudança da Alma ocorre com a ruptura 

dos ornamentos profanos. 

 

 

Despe a Alma o vestido  e jóias  que lh´o imigo deu, e diz: 
 
Ago. Ó Alma bem aconselhada, 
         que dais o seu a cujo é; 
         o da terra à terra: 
         agora ireis despejada 
         pola estrada, 
         porque vencestes com fé 

                            forte guerra. (VICENTE, 1974, p.35) (Grifo nosso) 

 

 

O verbete vestido designa, genericamente, um traje feminino. O vocábulo 

joias expressa, de modo geral, os artefatos de metais e pedras preciosas. 

A protagonista abandona os “(...) ornamentos profanos e adora o 

crucifixo. Assim a alma humana, se consegue resistir às tentações do demónio e 

optar pela via difícil do sacrifício, será reconfortada pela Igreja graças aos méritos da 

paixão de Cristo.” (TESSIER, 1982, p.57-8) Progressivamente, o conflito entre o 

Bem e o Mal se ameniza, até a Alma mudar a sua postura diante dos bens 

terrestres, no final do auto, com a ajuda do Anjo. Desse modo, a protagonista  

 

(...) na primeira parte do auto, (...) vê o Bem, que o Anjo lhe 
apresenta, e segue o mal, que o Diabo lhe propõe. Este Diabo não 
tem a fealdade das representações medievais, tem a linguagem e os 
modos de um sedutor cortesão. A vida que descreve, oposta aos 
valores cristãos, é a que conhecem quase todas as pessoas que 
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constituem o público da peça. Aliás, com uma sobriedade notável, Gil 
Vicente evita o confronto entre Anjo e Diabo: os encontros entre eles 
e a Alma alteram, de maneira a mostrar que o conflito é interior à 
Alma. Ela é quem o deve resolver, e só consegue fazê-lo 
reconhecendo a própria fraqueza, entregando-se humildemente à 
assistência da Igreja e abandonando todos os sinais de vaidades 
mundanas. (QUINT, 2003, p.280) 
 

 

 

Contudo, notamos que o vestido referia-se ao brial (traje que consta na 

primeira parte do auto), assim como as joias aludia ao colar d´ouro esmaltado , aos 

dez anéis e pendentes (adornos presentes no início do auto). Como no final da 

obra vicentina, há um rompimento dos bens materiais (perdem o seu valor inicial), os 

acessórios mudam de específicos para genéricos. Gil Vicente acentua a 

desqualificação dos adornos, não somente perante a Alma, mas também diante dos 

leitores73.  

A mudança de figurino da Alma exprime não só a ruptura de valores, mas 

também alude a São Francisco de Assis (1181-1226) que renunciou os valores 

materiais para difundir uma nova sociedade cristã. A descrição biográfica 

franciscana remete a conduta da protagonista vicentina. Exprime sofrimento e fervor. 

 

 

(...) A vida e a estigmatização de São Francisco de Assis realizam de 
forma concreta a união de “sofrimento” e “fervor”, a passagem 
mística de uma para a outra. Este amor apaixonado leva, através do 
sofrimento, ao excessus mentis [arrebatamento do espírito] e à união 
com Cristo. (AUERBACH, 2008, p.91) 
 

 

 

Como São Francisco de Assis, a Alma troca as roupas para marcar o 

rompimento com o poder e a riqueza. Manifesta a sua conversão e seu engajamento 

com os dogmas cristãos. 

 

Um caso particularmente impressionante é o de São Francisco de 
Assis, que manifesta sua conversão e seu engajamento no 
apostolado por meio de dois atos públicos de desnudamento. O 

                                                 
73 A Alma troca o brial por um vestido simples. Observamos não só a alteração de uma indumentária 
específica para genérica, mas também a ruptura do profano em prol do sagrado.  
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primeiro, para mostrar sua renúncia solene de seus bens, de sua 
condição social, de toda a sua riqueza. (...) O segundo foi pregar nu 
no púlpito da catedral. (LE GOFF & TRUONG, 2006, p.141-2) 

 

 

 

A atitude cênica da Alma une a nobreza e a pobreza. Elucida a 

perspectiva franciscana. Evidencia, por meio da indumentária, o tipo social que 

transcende a estratificação. 

 

 

(...) na perspectiva propriamente franciscana, trata-se de pôr em 
evidência esse tipo social concreto que transcende a estratificação 
secular, essa categoria que une (...) a pobreza e a nobreza. (LE 
GOFF, 1999, p.162-3) 

 

 

 

Nesse sentido, observamos que “(...) interessava fundamentalmente a Gil 

Vicente a captação (...) de um certo figurino da realidade, coerentemente organizado 

nas suas causas e nas suas consequências.” (BERNARDES, 1996, p.528) A 

indumentária do século XVI, na obra do dramaturgo português, não é mero objeto 

descritivo mas elucida o valor alegórico no contexto da peça. 

A Alma, elo de dois seres fictícios antônimos, transita entre os caminhos 

da salvação e da perdição. Anjo e Diabo almejam alcançar os mesmos objetivos 

pragmáticos. No entanto, tais personagens usam recursos antagônicos para atrair a 

protagonista. O primeiro, evoca os preceitos cristãos. O segundo, oferece roupas 

luxuosas. A personagem principal ora tende para as virtudes, ora para os vícios, 

optando pela gradual desmaterialização em prol do sagrado. Prevalece à essência 

sobre a casualidade. 

Gil Vicente elaborou, com base em textos bíblicos, as fases de 

desenvolvimento da Alma. A protagonista expressa a alegoria do indivíduo pecador 

em busca de salvação. Elucida a sua queda e redenção final. 

 

 

(...) O próprio Filo, que mantendo ligação com a tradição judaica 
construiu sua filosofia como um comentário sobre a Escritura, 
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interpretou os vários acontecimentos da Bíblia como fases no 
desenvolvimento da alma e de sua relação com o mundo inteligível; 
no destino de Israel como um todo e dos protagonistas da história 
judaica, viu uma alegoria do movimento da alma pecadora em busca 
da salvação, sua queda, esperança e sua redenção final. Esta forma 
de interpretação claramente espiritual e extra-histórica exerceu uma 
grande influência na antiguidade tardia, em parte por ser 
simplesmente a mais respeitável manifestação de um imenso 
movimento espiritualista centrado em Alexandria; não apenas textos 
e acontecimentos, mas também fenômenos naturais, estrelas, 
animais, pedras, eram despojados de sua realidade concreta e 
interpretados, alegórica ou oportunamente, de modo figural. O 
método espiritualista-ético-alegórico foi adotado pela escola 
catequética de Alexandria e encontrou em Orígenes seu maior 
expoente cristão. Como sabemos, continuou na Idade Média lado a 
lado com o método figural. (AUERBACH, 1997, p.47) 

 

 

 

Destarte, o Auto da Alma elucida, por meio do vestuário do século XVI, a 

teoria cristã segundo a qual a protagonista é perseguida pelo Diabo que a estimula a 

condenação e amparada pelo Anjo Custódio que a conduz a absolvição. A 

personagem principal oscila “(...) entre o engodo das aparências e a memória mais 

ou menos remota de uma essência divina que a destaca do Tempo para a elevar até 

à Glória da Eternidade.” (BERNARDES, 1996, p.528) 

 Contudo, o auto vicentino, como considera Saraiva (apud Fonseca, 1991, 

p.28), é apresentada em um plano abstrato. A própria Alma corresponde a um ser 

fictício teológico, caracterizada, rigorosamente, pelo Anjo em termos abstratos. 

Desse modo, quando observamos essa personagem imaterial, colocando brincos e 

colares, por incentivo do Diabo, vestindo-se com o brial, temos a impressão de que 

está ocorrendo algo de incongruente e absurdo. A peça expressa conceitos 

intemporais, elucidados alegoricamente. Abdica do humano e do concreto. O pecado 

só existe no tempo e no espaço. O interesse pelos bens terrestres é, portanto, uma 

incongruência dentro da estrutura formal da obra, e o representante das trevas 

assume a sua função, comportando-se como se abdicasse de tal estrutura.  

Assim, notamos que a “(...) obra (...) faz uma verdadeira análise da Alma 

nas suas naturais fraquezas, suas hesitações, sua natural tendência para o pecado 

e, no fundo, o seu desejo sincero de reabilitação moral e de alcançar o Céu.” 

(FONSECA, 1991, p.30) 
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O Auto da Alma (1518), como observa Lyon (1991, p.40), exprime um 

contraste entre a Alma, no seu trâmite imaterial, aspirando ao Céu, a tudo o que é 

elevado e nobre, e o vestuário que o Diabo lhe oferece. O fato de observarmos uma 

Alma (símbolo máximo da espiritualidade) adornar-se com o brial, chapins de 

Valença e joias (símbolos máximos da vaidade e do transitório) estabelece uma 

tensão verdadeiramente alegórica ao mais alto nível: o da oposição entre o profano 

e o celestial. Desse modo, 

 

 

(...) Trata-se (...) de uma alegoria que recobre as circunstâncias do 
homem português situado num contexto histórico muito particular. De 
tal forma que mesmo as hesitações da Alma entre a fruição 
hedonista que o Diabo lhe propõe e as dificuldades próprias do 
caminho da Salvação, apesar da sua ascendência e da sua 
ressonância universais têm que reportar-se, numa primeira instância, 
ao homem português historicamente confrontado com a miragem de 
uma vida fácil (...) e a escolha de uma via árdua. (BERNARDES, 
1996, p.548)  
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Considerações finais 

 

 

Gil Vicente esforça-se, antes de 
tudo, por multiplicar os pontos de 
vista que podem ser adotados 
sobre uma situação dada. Esta 
situação assumirá, por assim 
dizer, numerosas dimensões: uma 
dimensão religiosa e moral, uma 
dimensão satírica, uma dimensão 
alegórica e, bem entendido, uma 
dimensão psicológica. 
(TEYSSIER, 1982, p.115) 

 

 

 

Objeto de estudo de inúmeros pesquisadores, como de Barthes e Eco, a 

roupa propõe uma leitura crítica que demanda um olhar atento. Elucida uma 

linguagem visual tão relevante quanto o discurso verbal. Revela informações (afirma 

e engana, esconde e revela, protege e descobre). Exprime ideias. Permite 

interações entre a sociedade. Representa as mudanças sociais e culturais. Expressa 

identidade e comportamento.  

A roupa acompanha a humanidade desde o início de sua evolução.  A 

indumentária surge na Pré-história, mas atinge seu apogeu na Idade Média, pois 

passa por inúmeras transformações, como alteração no corte, modificação no 

comprimento, tonalidades diversificadas.  

O traje medieval português é o resultado da influência de vestes de 

inúmeros países, como de Roma, França, Inglaterra, Itália. Constituía o elo do 

vestuário nativo e da Antiguidade. 

Marcado por contradições, o século XVI elucida uma brusca divergência 

entre a indumentária confeccionada para as mulheres e para os homens. O 

vestuário masculino era muito mais diversificado do que o feminino, uma vez que as 

mulheres tinham uma vida restrita ao lar e aos trabalhos domésticos e os homens, 

uma ampla vida social. 

Quanto às classes sociais, a roupa dos camponeses era simples e pouco 

diversificada e da nobreza primava por vestes luxuosas, elaboradas, com tecidos e 

ornamentos de alta qualidade. O vestuário servia como um indicador hierárquico.  
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A arquitetura também influenciou o vestuário medieval. O traje dos 

séculos XII a XV apresentava vestígios espaciais, como a linha vertical. A estátua de 

Gil Vicente, por meio do vestuário, revela pontos pertinentes da época, como os 

paradoxos.  

A sociedade medieval portuguesa era estratificada e a indumentária 

contribuía para o estabelecimento e a manutenção da hierarquia. A quantidade e 

qualidade de tecido, o modelo e as cores do traje expressavam a posição do 

indivíduo. Os valores cívicos e morais complementavam o estilo do vestuário. 

Contudo, percebemos que analisar o traje medieval português não 

significa descrever peças de roupas, mas entender a sua função, no contexto 

literário. 

A literatura está repleta de roupas. Em Utopia (1516), de Thomas More, a 

indumentária complementa os ideais de uma sociedade perfeita. Em Tabacaria 

(1928), de Álvaro de Campos, a veste possui um valor simbólico. Em Uma roupa 

muito especial (2009), de Tatiana Belinky, o vestuário impulsiona o enredo e 

simboliza a vaidade. 

No centenário do poeta Noel Rosa, selecionamos a composição Com que 

roupa , grande sucesso do Carnaval de 1930, pautada no cotidiano, onde o vestuário 

aparece alegoricamente, proporcionando musicalidade a composição. 

Gil Vicente, no Auto da Barca do Inferno (1517) e no Auto da Alma 

(1518), constrói um vestuário inovador. Elaborada na Idade Média, a indumentária 

vicentina é atual e dinâmica. Dialoga com o texto. Estabelece o paralelismo entre o 

verbal e o visual. As peças de roupa moldam as personagens. Para atingir a 

verossimilhança, a veste descrita é coerente com a função desempenhada pelos 

seres fictícios, no contexto das peças.  

Estudar o traje medieval português, nas obras vicentinas, demanda uma 

análise das encenações. Dramatizadas na Corte, as representações dos textos do 

teatrólogo remetem a incertezas, pois existem raros e precários estudos dessa 

temática. Há escasso conhecimento teórico sobre o vestuário. Suposições 

demonstram que o dramaturgo usava as roupas da nobreza.  

A plateia vicentina, constituída de reis e rainhas, portava trajes luxuosos. 

O teatro identifica-se com o seu público. Desse modo, inferimos que Gil Vicente 

usou, em suas encenações, um figurino requintado. Tal fato pode ser observado nos 

autos vicentinos, pois mesmo quando o autor recorre a personagens rústicas como 



 107 

as pastoras Mofina Mendes do Auto de Mofina Mendes (1534) e Teresuela do 

Auto Pastoril Castelhano (1502) sugere, para as camponesas, seja em sonhos ou 

em ocasiões especiais, vestes magníficas.  

Assim como não há dados biográficos concretos do teatrólogo português, 

não temos estudos comprovatórios do traje medieval português, usado nas 

encenações dos textos de Gil Vicente. 

Diante das ideias expostas, observamos que existem três possibilidades 

de estudos vicentinos, referentes à biografia, encenações e obras. (Cf. ANEXO 17) 

Tais possibilidades estabelecem elos significativos. O quesito mais relevante refere-

se ao item B, pois complementa as questões textuais, quer verbais, quer visuais. A 

discussão biográfica, amplamente investigada, gera indagações, bem como as 

peças de roupa usadas na dramatização das obras vicentinas.  

Os dados convincentes do dramaturgo português estão em suas obras.  

Os textos de Gil Vicente fornecem subsídios necessários para a análise do contexto 

medieval. Referem-se ao pensamento e a arte da Idade Média. O estudo do traje 

medieval português, por meio das personagens vicentinas, é um dos aspectos, 

reveladores dos conceitos ideológicos e religiosos do século XVI.  

A associação do vestuário a questão alegórica é pertinente, pois o teatro 

vicentino corresponde a um discurso figurado. Apresenta uma série de 

compreensões e dimensões que se complementam. Possibilita múltiplas leituras.  

A alegoria permite uma ampla percepção da função vestual, nos autos 

vicentinos, uma vez que se manifesta no elemento verbal e no cênico. Elucida a 

intenção do autor. Estabelece etapas de leitura que evidencia as múltiplas 

possibilidades interpretativas da obra literária. Propõe ao discurso verbal um novo 

significado. Produz um segundo contexto.  

A roupa, analisada por meio da alegoria, conduz o leitor a duas leituras. 

Elucida dois sentidos: o denotativo e o conotativo. O primeiro, corresponde à 

descrição das peças de roupa. O segundo, o mais relevante, pois promove uma 

ampla compreensão textual, ao transformar a palavra, referente à indumentária, em 

metáfora, expressa uma significação figurada. Demonstra conceitos ideológicos e 

religiosos do século XVI. Propõe uma segunda leitura (segundo texto) para 

demonstrar outros significados como a ideia de instrução e edificação. A veste, no 

sentido abstrato, representa o pensamento medieval e a intenção do dramaturgo. 
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Como alegoria retórica, os autos vicentinos aludem às fábulas, já que 

transmitem, no final da obra, um ensinamento. Como alegoria hermenêutica, 

expressam um preceito técnico de interpretação, baseado em textos bíblicos. 

No Auto da Barca do Inferno (1517), Gil Vicente coloca, em cenas 

alteradas, onze personagens de diversas classes sociais (nobreza, clero e plebe), 

elucidadas por várias peças de roupas masculinas e femininas do século XVI que 

adquirem, no auto vicentino, significados diferentes. Cada ser fictício porta um 

vestuário alegórico que apresenta, a partir do contexto vicentino, significação 

figurada. 

O Fidalgo, representante da nobreza, com seu amplo manto e a cadeira 

de espaldas, revela a importância da aparência e a valorização do exterior. Assume-

se, em cena, como a classe dominante que ocupa o maior espaço teatral, quer pelo 

texto verbal, quer pela excessiva vestimenta. Representa alegoricamente o 

ornamento da hierarquia social. 

O Onzeneiro é um judeu disfarçado. A roupa de agiota esconde a sua 

identidade. A caracterização vestual inicial do usurário ameniza a questão judaica do 

século XVI, apresentando-o como um ser fictício qualquer.  

A ausência de vestes do Parvo revela a sua função dramática: obter, por 

meio de comentários desconexos dos seres fictícios, condenados a barca da 

perdição, efeitos cômicos. 

O traje do Sapateiro, símbolo do artífice e alegoria da ganância, refere-se 

às discussões teológicas do século XVI, pois a Igreja estabelecia e impunha regras 

morais de convivência social. 

O Frade aparece, em cena, com o hábito e a coroa (corte de cabelo 

eclesiástico), Florença, sua amante e apetrechos de esgrima. O vestuário do 

sacerdote engloba o sagrado e o profano. Os acessórios profanos são evidenciados, 

em primeiro plano, e os sagrados, surgem, em segundo plano. A condenação do 

Frade refere-se à abdicação dos dogmas cristãos. Representa a luxúria e o culto do 

prazer. Rompe os dogmas religiosos para cultivar os prazeres mundanos. O excesso 

de ornamentos preenche o espaço cênico e o texto verbal e elucida a relevância e o 

poder da Igreja (medido pela quantidade de terras, na época, e expresso, no teatro 

vicentino, pelo espaço cênico excessivo do Frade, no palco), no período medieval. A 

crítica ao clero reflete a posição da nobreza e do teatrólogo diante do cristianismo.  
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Brísida Vaz é encenada por um homem. As personagens femininas do 

século XVI eram representadas pelos atores. A participação social das mulheres, na 

Idade Média, era restrita ao lar e aos trabalhos domésticos.  

Único ser fictício feminino, a Alcoviteira, por meio do seu perfil rebelde-

social, alude a Joana D´Arc. A linguagem e o vestuário metafórico de Vaz, 

transformados em conteúdo irônico, ameniza a ruptura dos dogmas cristãos.  

A caracterização vestual elucida a situação judaica da época. O 

dramaturgo português constrói um cenário que remete a moradia dos hebreus do 

século XVI.  Ao excluir o Judeu (e o bode) das duas embarcações, o teatrólogo 

promove uma separação espacial do ser fictício, em relação as outras personagens, 

como ocorria, no período medieval, aos seguidores do judaísmo.  

Os hebreus promoviam inúmeras comemorações anuais. O Dia da 

Expiação surge no vestuário vicentino. O Judeu (e o bode) é alvo de sua tradição, já 

que fica distante (à reboque) e isolado dos outros seres fictícios.  

Os direitos civis dos hebreus, no século XVI, eram delimitados. O espaço 

cênico do Judeu é restrito e remete ao menor texto verbal da peça. O bode expressa 

a repulsa ao cristianismo. Sua imagem religiosa prevalece. 

As vestes do Corregedor e do Procurador exprimem valores sociais. 

Representam à justiça corrompida. Os bacharéis deslocam-se entre as duas 

embarcações, elucidando os subornos recebidos, durante o ofício jurídico, pois a 

corrupção, na Idade Média, não provocava indignação. 

A corda do Enforcado estabelece a conduta do catolicismo aos indivíduos 

que abdicavam dos dogmas cristãos. Recebe a dupla punição. As discordâncias 

religiosas eram severamente condenadas e reprimidas pela Igreja. 

Os quatro Cavaleiros, últimos personagens em cena, representam o herói 

principal. Elucidam atos de coragem e virtude, como as façanhas nas expedições 

cristãs. Exprimem a busca de sentido para a existência humana. O vestuário 

(espadas, escudos e cruz) dos Cavaleiros remete a dupla identidade e proteção: 

militar e religiosa. Simbolizam a imagem do guerreiro estabelecida pela Igreja: 

obedientes ao catolicismo. Protagonizam um breve diálogo, mas a caracterização 

vestual apresenta um significado profundo, já que remete a um longo e relevante 

período histórico português que envolve a moral católica, responsável pela conduta 

ideológica da época. 
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A denominação dos barqueiros (Anjo – alegoria das virtudes e Diabo – 

alegoria dos vícios) dispensa a descrição de vestes. Representam à luta incessante 

entre o bem e o mal.  

Assim, no Auto da Barca do Inferno , cada personagem, condenado à 

perdição, porta um vestuário que simboliza a alegoria dos vícios. O Fidalgo porta um 

amplo manto e traz um pajem e a cadeira; o Onzeneiro, o bolsão; o Sapateiro, 

avental e formas; o Frade, Florença, sua amante e apetrechos de esgrima, hábito e 

a coroa; Brísida Vaz, fisionomia ilusória; o Judeu, o bode; o Corregedor, os 

processos; o Procurador, os livros e o Enforcado, uma corda.  A indumentária 

evidência as culpas pelas quais os seres fictícios são condenados. Expressa os 

pecados que privam os seres fictícios da salvação. A quantidade de acessórios 

elucida a relevância da classe social a crítica vicentina. As personagens são 

condenadas individualmente e coletivamente. Representam classes sociais. 

Referem-se a abstrações de valores ideológicos e religiosos. O intuito moralizador 

pune os que não abdicaram dos bens materiais.  

A ausência de vestes do Parvo e os acessórios (espadas, escudos e cruz) 

dos quatro Cavaleiros os conduziram, conforme os dogmas cristãos e ideológicos do 

século XVI, a barca do Paraíso.  

Gil Vicente defende a moral religiosa e ideológica, na busca da 

reconstrução de um mundo perfeitamente cristão. Evidenciava os vícios da 

sociedade para extrair o ensinamento que possibilitaria ao homem retornar aos bons 

princípios dos conceitos sacros. Dessa forma, o teatro vicentino retira as máscaras e 

os disfarces sociais da época, ao narrar às relações transgressoras ou imorais, bem 

como denunciar atos ilícitos de cada hierarquia.  

Quanto ao Auto da Alma (1518), há um conflito entre o sagrado e o 

profano, expresso nas forças externas (a Alma luta entre o Anjo – princípio da luz e 

o Diabo – representante das trevas) que influenciam a vida da protagonista, 

elucidado, teatralmente, nas cenas, que contemplam o vestuário medieval 

português. 

A Alma (representada por uma mulher e encenada por um homem) surge, 

na primeira parte do auto, trajada de forma humilde. No decorrer da obra, a 

protagonista recebe do Diabo vestes luxuosas (como o brial, chapins de Valença, 

brincos, colar e anéis) que representam à alegoria da vaidade.  
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No entanto, a personagem principal sofre, no final da peça, uma alteração 

externa e interna. As vestes, no início da encenação, aparecem, em primeiro plano. 

No final, o vestuário surge, em segundo plano. A Alma aceita os conselhos do Anjo e 

substitui os acessórios específicos para adornos genéricos. Substitui o traje profano 

para a veste sacra. Alude a São Francisco de Assis que renunciou os valores 

materiais para difundir uma nova sociedade cristã. A descrição biográfica 

franciscana remete a conduta da protagonista vicentina que, inicialmente, dedica-se 

aos bens pagãos e no final abdica da vestimenta luxuosa em prol do celestial. 

A Alma ora tende para as virtudes, ora para os vícios, optando pela 

gradual desmaterialização em prol do sagrado. Prevalece à essência sobre a 

casualidade. 

No Auto da Alma (1518), como observa Lyon (1991, p.40), há um 

contraste entre a Alma, no seu trâmite imaterial, aspirando ao Céu, a tudo o que é 

elevado e nobre, e o vestuário que o Diabo lhe oferece. O fato de observarmos uma 

Alma (símbolo máximo da espiritualidade) adornar-se com o brial, chapins de 

Valença e joias (símbolos máximos da vaidade e do transitório) estabelece uma 

tensão verdadeiramente alegórica ao mais alto nível: o da oposição entre o profano 

e o celestial. 

Gil Vicente elucida um teatro educativo. Remete ao dualismo dramático 

da antropologia cristã. O foco do teatrólogo português é à fé e a sua visão de 

mundo. Sua obra transita entre o texto verbal e visual. Potencializa as palavras com 

a imagem. Demanda um olhar crítico que sintetize o contexto medieval, 

especialmente o teocentrismo. Descreve, em primeiro plano, o vestuário do século 

XVI. Reflete, em segundo plano, conceitos religiosos e ideológicos, perceptíveis, por 

meio da alegoria. 

Elemento alegórico, a roupa, nos autos vicentinos, ultrapassa o figurino 

das personagens. A indumentária é o primeiro elemento cênico que surge, quando 

lemos o teatro vicentino. Constrói e preenche o espaço cênico. Constitui o texto 

verbal e visual. Conduz a dinâmica teatral. Estabelece as características sociais dos 

seres fictícios. Aponta as suas particularidades. Exprime formas e cores que 

participam do espaço cênico. Expressa a unidade visual e estilística da 

representação. Elucida o estilo do autor. Molda a peça.  

Expressão individual, a indumentária vicentina proporciona múltiplas 

leituras. Remete a diversas linguagens, com vocabulário e gramática próprios. 
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Engloba uma forma de comunicação que interage com o tecido, o corte, a cor de 

roupa, com o modo de prender o cabelo. Define a personagem e o seu mundo. 

Compõe um conjunto de sinais em que uma veste ocupa o papel decisivo no enredo.  

Para cada ser fictício, Gil Vicente elabora uma peça de roupa. 

Confeccionada conforme a função cênica, a indumentária vicentina apresenta 

significados diferentes. Remete a múltiplas possibilidades interpretativas. No Auto 

da Barca do Inferno , as personagens não apresentam uma roupa completa. No 

Auto da Alma , Gil Vicente veste a protagonista com um traje completo. As vestes 

vicentinas são capazes de promover uma significação figurada, de amplo teor lírico 

que impulsiona a reconstituição dos ideais religiosos e morais do século XVI.  

Enfim, podemos dizer que no Auto da Barca do Inferno e no Auto da 

Alma de Gil Vivente, o simples uso de vestes que sinalizem virtudes e vícios não é 

sinônimo de absolvição ou condenação, mas estabelece o caráter alegórico, no 

contexto das peças. 
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Fonte: Obras completas de Gil Vicente 
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Allegory of war and law 
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(Fidalgo vicentino) 
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos 
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rolando 
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Anexo 16 

(Sequência cênica das personagens vicentinas no Aut o da Barca do 

Inferno) 
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Sequência cênica das personagens vicentinas no Auto  da Barca do 

Inferno 

 

 

 

● Fidalgo 

 

●Onzeneiro = Judeu 

 

● Parvo 

 

● Sapateiro 

 

● Frade 

 

● Brísida Vaz 

 

● Judeu (autêntico) 

 

●Corregedor 

 

● Procurador 

 

● Enforcado 

 

● Cavaleiros 
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ANEXO 17 

(Possibilidades de estudos vicentinos) 
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Possibilidades de estudos vicentinos 
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A = Biografia Vicentina 

B = Encenações Vicentinas 

C = Obras de Gil Vicente  

 

 

                                                                 

 

 
 


