Tarefa 09 – Professora Tatiane
Literatura
Leia o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha para responder às questões a seguir;
CARTA (Fragmento)
Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra ponta que contra o
norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco
léguas por costa.
[...]
Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal nem de ferro;
nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares [...].
Águas são muitas; infindas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por
bem das águas que tem.
Porém 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 em ela deve lançar.

(Carta de Pero Vaz de Caminha, 1500. http://objdigital.bn.br.)

01. Percebe-se ao longo do texto o interesse dos portugueses pela terra descoberta. Identifique esses
principais interesses no trecho.

02. Identifique no 1° parágrafo uma expressão de Caminha que apresenta a grandiosidade das terras
brasileiras.

03. Por que a carta de Caminha inaugura a Literatura informativa no Brasil?

04. Com que sentido o adjetivo "graciosa" do 3° parágrafo é empregado por Pero Vaz de Caminha?

05. O que Pero Vaz de Caminha quis dizer com a expressão "salvar esta gente" no último parágrafo?

06. ENEM 2013 - De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu,
vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que
nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma
de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares [...]. Porém o melhor fruto
que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. Carta de Pero Vaz de Caminha. In: MARQUES,
A.; BERUTTI, F.; FARIA, R. História moderna através de textos. São Paulo: Contexto, 2001. A carta de Pero
Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o
seguinte objetivo:
a) Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos.
b) Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa.
c) Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente.
d) Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia.
e) Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho.

Português - Avaliação Produtiva

07. Que pedido Pero Vaz faz ao rei de Portugal?

08. Qual sua opinião sobre a colonização portuguesa nas terras brasileiras?
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