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Literatura Colonial 
 
Texto 1 
E, velejando nós pela costa, obra de dez léguas do sítio donde tínhamos levantado ferro, acharam 
os ditos navios pequenos um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma 
mui larga entrada. (...) 
 E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do 
Capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto 
dentro; e tomou dois daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa 
almadia. Um deles trazia um arco e seis ou sete setas; e na praia andavam muitos com seus 
arcos e setas; mas de nada lhes serviram. Trouxe-os logo, já de noite, ao Capitão, em cuja nau 
foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira de 
avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. 
Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em 
mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e 
verdadeiros, de comprimento duma mão travessa, da grossura dum fuso de algodão, agudos 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 como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, 
nem os estorva no falar, no comer ou no beber. 

(Pero Vaz de Caminha) 
 
 
Texto 2 
Ao santíssimo sacramento (Fragmento) 
 
Oh que pão, oh que comida,  
Oh que divino manjar 
Se nos dá no santo altar  
 Cada dia.  
 
Filho da Virgem Maria 
Que Deus Padre cá mandou 
E por nós na cruz passou  
 Crua morte.  
 
E para que nos conforte  
Se deixou no Sacramento 
Para dar-nos com aumento  
 Sua graça.  
 
(...) 
 
Quem quiser haver vitória 
Do falso contentamento,  
Goste deste sacramento 
 Divinal.  
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Ele dá vida imortal,  
Este mata toda fome,  
Porque nele Deus é homem 
 Se contêm. 

(Padre José de Anchieta) 
 
 
Texto 3 
Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo 
 
Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 
Depois da Luz se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria. 
 
Porém se acaba o Sol, por que nascia? 
Se formosa a Luz é, por que não dura? 
Como a beleza assim se transfigura? 
Como o gosto da pena assim se fia? 
 
Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza, 
Na formosura não se dê constância, 
E na alegria sinta-se tristeza. 
 
Começa o mundo enfim pela ignorância, 
E tem qualquer dos bens por natureza 
A firmeza somente na inconstância. 

(Gregório de Matos) 
 
 
Texto 4 
A Cristo S. N. crucificado estando o poeta na última hora de sua vida  
 
Meu Deus, que estais pendente de um madeiro, 
Em cuja lei protesto de viver, 
Em cuja santa lei hei de morrer 
Animoso, constante, firme, e inteiro: 
   
Neste lance, por ser o derradeiro, 
Pois vejo a minha vida anoitecer, 
É, meu Jesus, a hora de se ver 
A brandura de um Pai, manso Cordeiro. 
   
Mui grande é vosso amor e o meu delito; 
Porém pode ter fim todo o pecar, 
E não o vosso amor, que é infinito. 
   
Esta razão me obriga a confiar, 
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Que por mais que pequei, neste conflito 
Espero em vosso amor de me salvar. 
 
Vocabulário 
Protesto: prometo. 
Animoso: cheio de ânimo, coragem, fé.  

(Gregório de Matos) 
 
 
Texto 5 
Rompe o poeta com a primeira impaciência querendo declarar-se e temendo perder por 
ousado 
 
Anjo no nome, Angélica na cara! 
Isso é ser flor, e Anjo juntamente: 
Ser Angélica flor, e Anjo florente, 
Em quem, senão em vós, se uniformara: 
 
Quem veria uma tal flor, que a não cortara 
De verde pé, de rama florescente; 
E quem um Anjo vira tão luzente, 
Que por seu Deus o não idolatrara? 
 
Se como Anjo sois dos meus altares, 
Fôreis o meu Custódio, e minha guarda, 
Livrara eu de diabólicos azares. 
 
Mas vejo, que tão bela, e por galharda, 
Posto que os Anjos nunca dão pesares, 
Sois Anjo, que me tenta, e não me guarda. 

(Gregório de Matos) 
 
 
Texto 6 
Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia 
A cada canto um grande conselheiro, 
Que nos quer governar cabana e vinha, 
Não sabem governar sua cozinha, 
E podem governar o mundo inteiro. 
 
Em cada porta um bem frequente olheiro, 
Que a vida do vizinho e da vizinha 
Pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha, 
Para o levar à praça e ao terreiro. 
 
Muitos mulatos desavergonhados, 
Trazidos sob os pés os homens nobres, 
Posta nas palmas toda a picardia. 
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Estupendas usuras nos mercados, 
Todos os que não furtam muito pobres, 
E eis aqui a cidade da Bahia. 
 
Vocabulário 
“Trazidos sob os pés os homens nobres”: na visão de Gregório, os mulatos em ascensão 
subjugam com esperteza os verdadeiros “homens nobres”.  

 (Gregório de Matos) 
 
 
Texto 7 
Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra: e chama-lhes sal 
da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção; 
mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de 
sal, qual será, ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque 
a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores não pregam a 
verdadeira doutrina; ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a 
doutrina que lhes dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores 
dizem uma cousa e fazem outra; ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes querem 
antes imitar o que eles fazem, que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga, e os 
pregadores se pregam a si e não a Cristo; ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes, 
em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal! 

(Padre Antônio Vieira) 
 
 
Texto 8 
Quem deixa o trato pastoril, amado 
Pela ingrata, civil correspondência, 
Ou desconhece o rosto da violência, 
Ou do retiro a paz não tem provado. 
 
Que bem é ver nos campos transladado 
No gênio do pastor, o da inocência! 
E que mal é no trato, e na aparência 
Ver sempre o cortesão dissimulado! 
 
Ali respira amor sinceridade; 
Aqui sempre a traição seu rosto encobre; 
Um só trata a mentira, outro a verdade. 
 
Ali não há fortuna, que soçobre; 
Aqui quanto se observa, é variedade: 
Oh ventura do rico! Oh bem do pobre! 

(Claudio Manuel da Costa) 
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Texto 9 
Lira XIV (fragmento) 
 
Minha bela Marília, tudo passa; 
A sorte deste mundo é mal segura; 
Se vem depois dos males a ventura, 
Vem depois dos prazeres a desgraça 
(...) 
 
Ah! enquanto os Destinos impiedosos 
Não voltam contra nós a face irada, 
Façamos, sim façamos, doce amada, 
Os nossos breves dias mais ditosos. 
(...) 
 
Ornemos nossas testas com as flores. 
E façamos de feno um brando leito, 
Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, 
Gozemos do prazer de sãos Amores. 
Sobre as nossas cabeças, 
Sem que o possam deter, o tempo corre; 
E para nós o tempo, que se passa, 
Também, Marília, morre. 
 
(...) 
 
Que havemos de esperar, Marília bela? 
Que vão passando os florescentes dias? 
As glórias, que vêm tarde, já vêm frias; 
E pode enfim mudar-se a nossa estrela. 
Ah! Não, minha Marília, 
Aproveite-se o tempo, antes que faça 
O estrago de roubar ao corpo as forças 
E ao semblante a graça.  

(Tomás Antônio Gonzaga) 
 
 
Texto 10  
Poema da circunstância  
 
Onde estão os meus verdes? 
Os meus azuis? 
O Arranha-Céu comeu! 
E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros, 
Que mais sei eu... 
Os verdadeiros monstros, os Papões, são eles, os arranha-céus! 
(...) 
Defronte 
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Á janela onde trabalho 
Há uma grande árvore... 
Mas já estão gestando um monstro de permeio! 
Sim, uma grande árvore... 
Enquanto há verde, 
Pastai, pastai, olhos meus... 
Uma grande árvore muito verde... Ah! 
Todos os meus olhares são de adeus 
Como o último olhar de um condenado! 

(Mário Quintana) 
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Exercícios 
 

1. TEXTO I  
Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí a pouco começaram a vir mais. E 
parece-me que viriam, este dia, à praia, quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta. Alguns deles 
traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. 
[…] Andavam todos tão bem-dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito 
agradavam.  

CASTRO, S. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 
 
TEXTO II 

 
PORTINARI, C. O descobrimento do Brasil. 1956. Óleo sobre tela, 199 x 169 cm Disponível em: 

www.portinari.org.br. Acesso em: 12 jun. 2013. (Foto: Reprodução) 
 
Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de 
Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que: 

a) a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas 
dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. 

b) a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a 
afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. 
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c) a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da 

terra, e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. 
d) as duas produções, embora usem linguagens diferentes – verbal e não verbal –, cumprem 

a mesma função social e artística. 
e) a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas 

em um mesmo momentos histórico, retratando a colonização. 
 
 
2.  

 
BARDI, P. M. Em torno da escultura no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris Brasil, 1989. (Foto: 

Reprodução/Enem) 
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Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no 
Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do 
pátio do Santuário do Bom Jesus de Matosinho, em Congonhas (MG), esculpido em pedra-sabão 
por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela: 

a) liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. 
b) credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. 
c) simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. 
d) personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. 
e) singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. 

 
 
3. Quando Deus redimiu da tirania 
Da mão do Faró endurecido 
O Povo Hebreu amado, e esclarecido,  
Páscoa ficou da redenção o dia. 
 
Páscoa de flores, dia de alegria  
Àquele Povo foi tão afligido 
O dia, em que por Deus foi redimido;  
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 
 
Pois mandado pela alta Majestade  
Nos remiu de tão triste cativeiro,  
Nos livrou de tão vil calamidade. 
 
Quem pode ser senão um verdadeiro  
Deus, que veio estirpar desta cidade  
O Faraó do povo brasileiro. 

(DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de Matos. São Paulo: Globo, 2006.) 
 
Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o 
soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por: 

a) visão cética sobre as relações sociais. 
b) preocupação com a identidade brasileira. 
c) críticaveladaàformadegovernovigente. 
d) reflexão sobre os dogmas do cristianismo. 
e) questionamento das práticas pagãs na Bahia. 

 
 
4. Torno a ver-vos, ó montes; o destino 
Aqui me torna a pôr nestes outeiros,  
Onde um tempo os gabões deixei grosseiros  
Pelo traje da Corte, rico e fino.   
 
Aqui estou entre Almendro, entre Corino,  
Os meus fiéis, meus doces companheiros,  
Vendo correr os míseros vaqueiros  
Atrás de seu cansado desatino.         
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Se o bem desta choupana pode tanto,  
Que chega a ter mais preço, e mais valia 
Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto,  
 
Aqui descanse a louca fantasia,  
E o que até agora se tornava em pranto 
Se converta em afetos de alegria. 

Cláudio Manoel da Costa. In: Domício Proença Filho. A poesia dos inconfidentes. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 2002, p. 78-9. 

 
Considerando o soneto de Cláudio Manoel da Costa e os elementos constitutivos do Arcadismo 
brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o  momento histórico de 
sua produção.  

a) Os “montes” e “outeiros”, mencionados na primeira estrofe, são imagens relacionadas à 
Metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje “rico e fino”. 

b) A oposição entre a Colônia e a Metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição 
vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da Metrópole e a 
rusticidade da terra da Colônia. 

c) O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do Arcadismo que 
evidencia a preocupação do poeta árcade em realizar uma representação literária realista 
da vida nacional. 

d) A relação de vantagem da “choupana” sobre a “Cidade”, na terceira estrofe, é formulação 
literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da Colônia sobre a 
Metrópole. 

e) A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil Colônia está representada 
esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação do pranto em 
alegria. 
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Gabarito 
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