
 
 

 

Olá, sejam todos (as) bem-vindos a nossa quinta aula de Literatura.  

- Professoras: Carolina Martins e Isabella Orlandini.  

- Nossos contatos:  

Carol: carolina-mmartins@hotmail.com 

Isa:  laksuriastore@gmail.com 

- Estamos sempre disponíveis para ajudá-los, então qualquer dúvida que tiverem é só perguntar na 

plataforma utilizada (Google Sala de Aula) ou através dos nossos email’s.  

- Horários da monitoria online de Literatura:  

Turma da manhã: terças-feiras às 9 horas; 

Turma da noite: quartas-feiras às 19 horas. 

 

Aula 5 de Literatura 

Períodos Literários ou 

Escolas Literárias 

Nesta semana vamos falar sobre períodos literários ou escolas literárias no Brasil.  

Por que no Brasil? Porque os períodos literários do nosso país não são os mesmos da China, 

por exemplo. 

Na verdade poderíamos pensar que os períodos literários se diferem até mesmo entre as 

regiões do Brasil. Também né com um país desse tamanho, é difícil apenas uma escola literária 

estar presente em todo país durantes o mesmo período (os mesmos anos). 

             Assistam ao vídeo “INTRODUÇÃO A LITERATURA NO ENEM 2020 

*QUINHENTISMO* | Bruna Martiolli” https://www.youtube.com/watch?v=mOPltnaYBNg 

 Mas por que existem esses períodos? 

    Porque a literatura não se mantém intacta durante a evolução histórica, social, política da 

humanidade. A literatura acompanha nossa realidade, nossa cultura, nossas tradições. Se alguma 

coisa muda, a literatura irá se transformar também.  

Se a literatura não nos acompanhassem os livros de literatura escritos hoje seguiriam a forma 

e o estilo dos escritos durante o período colonial. Já imaginou que terror? 

https://www.youtube.com/watch?v=mOPltnaYBNg


 

Linha do tempo das Escolas Literárias 

 

http://www.resumosdeliteratura.com/2015/01/resumo-de-literatura-brasileira-linha.html 

 

http://www.resumosdeliteratura.com/2015/01/resumo-de-literatura-brasileira-linha.html


 

https://maisumapagina.com/as-escolas-literarias/ 

E a gente começa de onde? 

  Como vocês podem ver a literatura parece que só começou a existir quando o Brasil foi 

‘descoberto’, por isso na primeira linha do tempo vemos as Escolas Literárias de Portugal. Mas por 

quê? Porque infelizmente a Literatura Brasileira veio da evolução da Literatura Portuguesa, digamos 

que ignoraram os conhecimentos dos indígenas, bem como sua literatura e cultura oral (novidade 

né?). 

Trovadorismo, Humanismo e Classicismo são, de fato, importantes, mas não são cobrados no 

ENEM (poxa, que triste né? Certeza que vocês queriam mais um conteúdo pra estudar.), portanto 

estudaremos as Escolas brasileiras, começando pelo Quinhentismo. 

Material de apoio (linha do tempo – Escolas Literárias) 

Nestes dois link’s vocês podem ver resumos tanto das Escolas Portuguesas quanto das 

Brasileiras: 

Resumo de Literatura Brasileira (Linha do Tempo) 

http://www.resumosdeliteratura.com/2015/01/resumo-de-literatura-brasileira-
linha.html  
 

Resumo Expandido de Literatura Brasileira 

http://www.resumosdeliteratura.com/2015/01/resumo-de-literatura-brasileira.html 

https://maisumapagina.com/as-escolas-literarias/
http://www.resumosdeliteratura.com/2015/01/resumo-de-literatura-brasileira-linha.html
http://www.resumosdeliteratura.com/2015/01/resumo-de-literatura-brasileira-linha.html
http://www.resumosdeliteratura.com/2015/01/resumo-de-literatura-brasileira.html


Quinhentismo 

“O Quinhentismo foi o período das manifestações literárias do século XVI (ou 

seja, a partir de 1500). O Brasil era recém descoberto e tudo o que tínhamos 

eram textos sobre o Brasil no ponto de vista dos europeus. 

Portanto, nessa época, tudo o que tínhamos em termos de produção literária se 

resumia a dois tipos de escrita: 

Literatura de Informação: narram e descrevem as viagens e os primeiros 

contatos com a terra brasileira. A linguagem era simples e cheia de descrições e 

de informações a respeito das viagens e das terras descobertas. Grande 

destaque: A Carta de Caminha, escrita por Pero Vaz de Caminha para o rei de 

Portugal (D. Manoel), documento considerado o marco inicial da Literatura 

Brasileira (afinal, foi o primeiro texto escrito sobre o Brasil). 

Literatura de Catequese (ou formação): Jesuítas foram enviados para 

catequizarem os índios no Brasil e o grande destaque desse período foi o 

padre José de Anchieta. Seus textos eram escritos para serem representados 

(teatro e encenações) já que o público era muito diversificado (índios, marujos, 

colonos, comerciantes, soldados...). Porém, seu alvo maior era o índio. Para 

isso, o padre Anchieta escreveu em mais de uma língua (ele inclusive aprendeu 

Tupi escreveu uma gramática sobre a língua dos índios). 

Enquanto que no Brasil (Literatura Brasileira) ocorria o Quinhentismo com a 

produção da Literatura de Informação e de Catequese, em Portugal (Literatura 

Portuguesa) continuava ocorrendo o Classicismo.” 
Texto retirado de http://www.resumosdeliteratura.com/2014/03/resumo-de-quinhentismo-
literatura.html 

 

               Assistam ao vídeo: 5 Minutos sobre: Quinhentismo:    
https://www.youtube.com/watch?v=bNrUCSJlFzs 

Exercício sobre Quinhentismo: 

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 

http://www.resumosdeliteratura.com/2014/03/resumo-de-quinhentismo-literatura.html
http://www.resumosdeliteratura.com/2014/03/resumo-de-quinhentismo-literatura.html
https://www.youtube.com/watch?v=bNrUCSJlFzs


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) 

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

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. 

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 momento histórico, retratando a colonização. 

 


