
QUINHENTISMO  
 SÉC XVI 

 
Dá-se o nome de Quinhentismo brasileiro a toda manifestação 
literária no Brasil-colônia durante o século XVI. Tal produção, 
que corresponde à chamada Literatura no Brasil (pois a 
Literatura do Brasil só teria início, efetivamente, no período 
Romântico), foi a principal responsável pela introdução da 
cultura européia entre os povos da terra recém “descoberta”. 
 
O Brasil foi realmente descoberto? 
 
Uma pergunta como essa parece não fazer nenhum sentido se 
deixarmos de lado questionamentos acerca de alguns detalhes 
como: 
 

• Por que o Rei de Portugal mandaria uma esquadra tão grande e equipada 
para, simplesmente buscar especiarias no Oriente? 

• Por que o escolhido para Capitão-Mor dessa esquadra era um diplomata, em 
vez de um marujo experiente? 

• Por que usar barcos de pequno calado, como as caravelas, para buscar um 
carregamento de especiarias? 

• Por que os autóctones aqui encontrados recepcionaram tão pacificamente 
indivíduos estranhos, que estariam vendo pela primeira vez? 

 
Essas e outras questões possibilitam a existência da tese de que Portugal já tinha 
conhecimento das terras de Pindorama e vieram, em 1500 apenas para tomar posse. 
 
A Europa do século XVI 
 

• Renascimento 
• Mercantilismo 
• Reforma e Contra-Reforma 

 
A produção Literária do quinhentismo no Brasil divide-se em duas vertentes: a 
Literatura Informativa e a Literatura dos Jesuítas 
 
A Literatura Informativa 
 

• Literatura “dos viajantes” ou “dos cronistas” 
• Descrições das terras, fauna, flora e gentes da “nova terra” 
• Exaltação da natureza 
• Valor Literário X Valor Histórico 

 
Trata-se dos relatos de viagens produzidos, geralmente, pelos escrivães das 
expedições. São textos, nam maioria dos casos, meramente descritivos, sem maior 
preocupação com a estética literária, mas que, embora transmitam uma carga de 
preconceitos e estereótipos, oriundos da visão eurocêntrica a que atendiam, possuem 
inestimável e indiscutível valor histórico. Sem esses textos, não teríamos nenhum 
registro das nossas terras e dos costumes de nossos antepassados antes de ambos 
serem dizimados pelo colonizador. 



Além disso, foram de grande valia essestextos enquanto fonte de inspiração para a 
exaltação romântica da natureza brasileira produzida por poetas como Gonçalves 
Dias. 
 
Autores da Literatura Informativa: 
 

• Pero Vaz de Caminha – Carta a El-Rei D. Manuel 
• Pero Lopes de Sousa – Diário de Navegação 
• Pero de Magalhães Gândavo -  Tratado da Terra do Brasil 
• Pe. Fernão Cardim – Tratado da Terra e da Gente do Brasil 
• Gabriel Soares de Sousa – Tratado Descritivo do Brasil 
• Frei Vicente do Salvador – História do Brasil 
Etc. 
 
TEXTOS PARA ANÁLISE 
 
 
 

“Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam 
arcos nas mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau 
Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde 
deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. 
Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na 
cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de 
ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de 
papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas que querem 
parecer de aljôfar, as quais peças creio que o Capitão manda a Vossa Alteza. E com 
isto se volveu às naus por ser tarde e não poder haver deles mais fala, por causa do 
mar.  

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons 
narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de 
encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso 
são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um 
osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de 
algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço; 
e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E 
trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, 
nem no comer e beber.  

O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma 
alcatifa por estrado; e bem vestido, com um colar de ouro, mui grande, ao pescoço. E 
Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Corrêa, e nós outros 
que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa. Acenderam-se 
tochas. E eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao Capitão; 
nem a alguém. Todavia um deles fitou o colar do Capitão, e começou a fazer acenos 
com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que 
havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo 
acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse 
prata!  

(...) 
Viu um deles umas contas de rosário, brancas; fez sinal que lhas dessem, e 

folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço; e depois tirou-as e meteu-as em volta 
do braço, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do 
Capitão, como se dariam ouro por aquilo.  
Isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos! Mas se ele queria dizer 
que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, por que lho não 



havíamos de dar! E depois tornou as contas a quem lhas dera. E então estiraram-se 
de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, 
as quais não eram fanadas; e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas.  
(...) 

Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta 
gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E 
que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para essa 
navegação de Calicute bastava. Quanto mais, disposição para se nela cumprir e fazer 
o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé!  

E desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta Vossa terra vi. E 
se a um pouco alonguei, Ela me perdoe. Porque o desejo que tinha de Vos tudo dizer, 
mo fez pôr assim pelo miúdo.  

E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outra 
qualquer coisa que de Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem 
servida, a Ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé 
a Jorge de Osório, meu genro -- o que d'Ela receberei em muita mercê.  

Beijo as mãos de Vossa Alteza.  
 
Deste Porto Seguro, da Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de 
maio de 1500.  

Pero Vaz de Caminha” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Literatura Catequética  
 

• Estratégia da Contra-Reforma 
• Imposição da fé Cristã  
• Poesia e teatro de caráter catequético e pedagógico 

 
 
 
Poesia de Catequese 
 
Pe. José de Anchieta – Poemas em espanhol, tupi, português e latim 
   - De Beata Virgine 
   - Di Matre Maria 
 
 

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/desc_brasil.html#imagem2-01-amp.html#imagem2-01-amp.html�


Prosa e teatro de Catequese 
 
Pe. José de Anchieta  -Cartas, informações, fragmentos históricos e sermões 
   - Primeira gramática da Língua Tupi 
   - oito autos da festa de São Lourenço  
 
 


