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 Resumo para o Enem: Literatura Colonial 
 
Texto 1   
Carta de Pero Vaz de Caminha (fragmento) 
 
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. 

(Pero Vaz de Caminha) 
  
 
Texto 2  
Carta de Pero Vaz de Caminha (fragmento) 
 
De ponta a ponta é toda praia rasa, muito plana e bem formosa. Pelo sertão, pareceu nos do mar 
muito grande, porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos, parecendo-
nos terra muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem 
nenhuma coisa de metal, nem de ferro; nem as vimos. Mas, a terra em si é muito boa de ares, tão 
frios e temperados, como os de Entre-Douro e Minho, porque, neste tempo de agora, assim os 
achávamos como os de lá. Águas são muitas e infindas. De tal maneira é graciosa que, querendo 
aproveitá-la dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Mas o melhor fruto que nela se pode 
fazer, me parece que será salvar esta gente; e esta deve ser a principal semente que Vossa 
Alteza nela deve lançar. 

(Pero Vaz de Caminha)  
 
 
Texto 3   
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 
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Para dar-nos com aumento  
 Sua graça.  
 
(...) 
 
Quem quiser haver vitória 
Do falso contentamento,  
Goste deste sacramento 
 Divinal.  
 
Ele dá vida imortal,  
Este mata toda fome,  
Porque nele Deus é homem 
 Se contêm. 

(Padre José de Anchieta) 
 
 
Texto 4  
A Jesus Cristo Nosso Senhor 
 
Pequei Senhor: mas não porque hei pecado, 
Da vossa Alta Piedade me despido: 
Antes, quanto mais tenho delinquido, 
Vos tenho a perdoar mais empenhado. 
 
Se basta a vos irar tanto pecado, 
A abrandar-vos sobeja um só gemido: 
Que a mesma culpa, que vos há ofendido, 
Vos tem para o perdão lisonjeado. 
 
Se uma ovelha perdida, já cobrada, 
Glória tal, e prazer tão repentino 
Vos deu, como afirmais na Sacra História, 
 
Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada; 
Cobrai-a; e não queirais, Pastor Divino, 
Perder na vossa ovelha a vossa glória 

(Gregório de Matos) 
 
 
Texto 5 
  
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 flor, que a não cortara  
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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 tão galharda  
Posto que os anjos nunca dão pesares  
Sois Anjo, que me tenta, e não me guarda.  

(Gregório de Matos) 
 
 
Texto 6  
 
Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia; e como 
fosse trazido à sua presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores repreendeu-o 
muito Alexandre de andar em tão mau ofício: porém ele, que não era medroso nem lerdo, 
respondeu assim: Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque 
roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é 
grandeza: o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres. (...) 
O ladrão que furta para comer, não vai nem leva ao inferno: os que não só vão, mas levam, de 
que eu trato, são outros ladrões de maior calibre e de mais alta esfera; os quais debaixo do 
mesmo nome e do mesmo predicamento distingue muito bem São Basílio Magno. Não só são 
ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas, ou espreitam os que se vão banhar para lhes colher a 
roupa; os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis 
encomendam os exércitos e legiões ou o governo das províncias ou a administração das cidades, 
os quais já com mancha, já com forças roubam cidades e reinos: os outros furtam debaixo do seu 
risco, estes sem temor nem perigo: os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. 
Diógenes que tudo via com mais aguda vista que os outros homens viu que uma grande tropa de 
varas e ministros da justiça levava a enforcar uns ladrões e começou a bradar: lá vão os ladrões 
grande a enforcar os pequenos... Quantas vezes se viu em Roma ir a enforcar o ladrão por ter 
roubado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo, um cônsul, ou ditador por ter 
roubado uma província? E quantos ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes? 

 (Padre Antônio Vieira) 
 
 
Texto 7   
Soneto LXII 
 
Torno a ver-vos, ó montes: o destino  
Aqui me torna a pôr nesses 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,  
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Vendo correr os míseros vaqueiros  
Atrás de seu cansado desatino. 
 
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 Manuel da Costa) 
 
 
Texto 8   
Lira XIX (fragmento) 
 
Enquanto pasta alegre o manso gado,  
Minha bela Marília, nos sentemos  
À sombra deste cedro levantado. 
Um pouco meditemos  
Na regular beleza, 
Que em tudo quanto vive, nos descobre 
A sábia natureza.  
 
Atende, como aquela vaca preta  
O novilhinho seu dos mais separa,  
E o lambe, enquanto chupa a lisa teta. 
Atende mais, ó cara,  
Como a ruiva cadela 
Suporta que lhe morda o filho o corpo, 
E salte em cima dela.  
 
Repara, como cheia de ternura  
Entre as asas ao filho essa ave aquenta,  
Como aquela esgravata a terra dura, 
E os seus assim sustenta;  
Como se encoleriza, 
E salta sem receio a todo o vulto, 
Que junto deles pisa.  
 
Que gosto não terá a esposa amante,  
Quando der ao filhinho o peito brando,  
E refletir então no seu semblante! 
Quando, Marília, quando  
Disser consigo: “É esta 
“De teu querido pai a mesma barba, 
“A mesma boca, e testa.” 

(Tomás Antônio Gonzaga) 


