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LITERATURA BRASILEIRA:

Era Colonial

Quinhentismo
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Lit. dos Jesuítas
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Poesia

Prosa

3°Tempo Modernista

Tendências Contemporânea

Tomás A. Gonzaga

Cláudio M. da Costa

Quinhentismo (1500-1601)

Frase mote:

Viemos em busca de 

Cristãos e Especiarias.

Lit. de Informação

Lit. dos Jesuítas
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Lit. dos Jesuítas

Objetivo:

Voltada para a catequização

dos silvícolas brasileiros.

Autor:

Padre José de Anchieta

Introduziu o teatro 

e a poesia na cultura

indígena

Fundou o primeiro 

colégio do Brasil

Criou a primeira 

gramática do tupi.

Leitura – Pero Vaz de Caminha

“Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que

lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam

arcos com suas setas. Vinham todos rijamente(1) sobre o

batel(2) e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem

os arcos. E eles os pousaram. Ali não pôde deles

haver fala [...].
(1) – Alegremente;

(2) – Pequena embarcação.

Visão do colonizador sobre 

a figura dos silvícolas.

Resignação 

indígena.

Leitura – Pero Vaz de Caminha

[...] Deu-lhes somente um barrete(1) vermelho e

uma carapuça de linho que levada na cabeça e

um sombreiro de penas de ave, compridas, com

uma copazinha pequena de penas vermelhas e

pardas como de papagaio; [...]
(OLIVIERI, Antonio Carlos; VILLA, Marco Antonio. (Org). Cronistas do descobrimento. 3.ed. São

Paulo, 2000. 20 - 21 p.)

(1) – Pequeno chapéu;

(2) – Chapéu de aba larga.

Nesse ponto 

vemos o 

processo 

histórico do 

escambo.

Intertextualidade – Portinari

Inversão do ponto de 

vista histórico – visão 

do indígena

Descobrimento, Portinari.
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Lit. dos Viajantes

Objetivo:

Relatar à corte portuguesa 

sobre as nossa riquezas

Autor:

Pero Vaz de Caminha

Escreveu a “Carta do

Achamento”, “primeiro”

texto na nossa 

literatura.

Leitura - Jean de Léry
Um dos poucos 

viajantes que

teve sensibilidade 

antropológica

Quanto à organização social de nossos selvagens, é coisa quase

incrível: e dizê-la envergonhará aqueles que têm leis divinas e

humanas [...], em ocorrendo alguma briga [...], os outros nem

sequer pensam em separar ou pacificar os contendores; ao

contrário, se estes tiverem de arrancar-se mutuamente os olhos,

ninguém lhes dirá nada, e eles assim farão. Todavia, se alguém

for ferido por seu próximo, e se o agressor for preso, ser-lhe-á

infligido o mesmo ferimento no mesmo lugar do corpo, por parte

dos parentes próximos do agredido, e caso este venha a morrer

depois, ou caso morra na hora, os parentes do defunto tiram a

vida ao assassino de um modo semelhante. De tal forma que,

para dizer numa palavra, é vida por vida, olho por olho, dente

por dente etc.

Leitura – Hans Staden
Importante fonte 

antropológica dos 

índios brasileiros 

de 1500.

De manhã, antes de clarear o dia, vão dançar e cantar ao

redor do bastão com que o devem matar. Tiram então o

prisioneiro da casinha e a desmancham, para abrir espaço;

amarram a mussurana ao pescoço e em redor do corpo do

paciente, esticando-a para os dois lados. Fica ele então no

meio, amarrado, e muitos deles a segurarem a corda pelas

duas pontas. Deixam-no assim ficar por algum tempo; dão-lhe

pedrinhas para ele arremessar sobre as mulheres que andam

em volta ameaçando de devorá-lo. Estão elas então pintadas

e prontas para, quando o prisioneiro estiver reduzido a

postas, comerem os quatro primeiros pedaços ao redor das

cabanas. Nisto consiste o seu divertimento. Isto pronto, fazem

um fogo cerca de dois passos do prisioneiro para que este o

veja.

Intertextualidade – Cassiano Ricardo

METAMORFOSE

Meu avô foi buscar prata

mas a prata virou índio.

Meu avô foi buscar ouro 

mas o ouro virou terra.

Meu avô foi buscar terra 

e a terra virou fronteira.

Meu avô ainda intrigado 

foi modelar a fronteira:

E o Brasil tomou forma de harpa.

Colonizador em busca de 

metais preciosos;

Na falta da prata a mercadoria 

passa a ser o homem;

Mesma lógica do primeiro 

verso;

Plantações;

Se a terra é produtiva, é 

preciso dividi-la;

Aumentar as fronteiras 

do Brasil;

Metáfora das capitanias 

hereditárias;


