
Quinhentismo ou Literatura de Informação

As primeiras manifestações literárias brasileiras não constituem uma escola literária, são registros
de viajantes e de jesuítas. O primeiro documento escrito da história do Brasil é a carta enviada pelo
escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz Caminha (1450-1500), ao rei de Portugal
com informações  sobre  a  fauna,  a  flora  e  a  gente  da  nova  terra.  Literatura  jesuítica:  também
chamada de literatura de catequese, teve como objetivo a conversão dos índios à fé cristã. Constitui-
se de textos escritos por missionários jesuítas e tem como expoente máximo Padre José de Anchieta
(1534 -1597) - que produziu, além de peças de teatro e poemas, uma gramática da língua tupi.

Literatura informativa: descreve e cataloga a nova terra e o povo que nela habitava. Surgiu com a
necessidade de colonizar o território e teve como objetivo apresentar aos cidadãos da metrópole os
benefícios que desfrutariam caso resolvessem se mudar para a América.

O Quinhentismo brasileiro retrata a condição colonial do 
Brasil com sua terra e população vistos como objetos a 
serem conquistados. A literatura fala do Brasil refletindo 
a visão de mundo, as ambições, as intenções do homem 
europeu que manifesta duas preocupações distintas e 
complementares: de um lado, a preocupação com a 
conquista material resultante da política das Grandes 
Navegações; de outro, a preocupação com a conquista 
espiritual, a necessidade de ampliar a fé cristã, resultante 
do movimento religioso da Contrarreforma.

Literatura dos jesuítas

Características:
- conquista espiritual
- catequese
- teatro pedagógico
- poesias de devoção

Autores e obras:
Pe. José de Anchieta
- Poema à Virgem
- Arte da gramática da língua mais usada na 
costa do Brasil
- Na festa de São Lourenço

Pe. Manuel da Nóbrega
- Cartas do Brasil
- Diálogo sobre a conversão do gentio

Literatura de informação

Características:
- conquista material
- textos descritivos
- valor histórico
- exaltação da terra nova

Autores e obras:
Pero Vaz de Caminha
- Carta a el-Rei dom Manuel sobre o achamento
do Brasil

Gabriel Soares de Sousa
- Tratado descritivo do Brasil

Pero de Magalhães Gandavo
- Tratado da Terra do Brasil
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