
 

 

Tarefa Mínima 09 – 1ª Série – Literatura 

Prof. Sinval 
 
- Texto para as questões 01, 02, 03, 04 e 05. 
 
A Carta – Pero Vaz de Caminha – fragmento 
 
Senhor, 

 
posto que o Capitão-mor desta Vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a Vossa Alteza a notícia do 

achamento desta Vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso 
minha conta a Vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que -- para o bem contar e falar -- o saiba 
pior que todos fazer! (...) 

Então lançamos fora os batéis e esquifes. E logo vieram todos os capitães das naus a esta nau do Capitão-

mor. E ali falaram. E o Capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou 
a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos dois e aos três, de maneira que, quando o batel chegou à boca 
do rio, já lá estavam dezoito ou vinte. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. 
Traziam arcos nas mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez 
sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que 
aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de 
linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, 

compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal 
grande de continhas brancas, miúdas que querem parecer de aljôfar, as quais peças creio que o Capitão manda 
a Vossa Alteza. E com isto se volveu às naus por ser tarde e não poder haver deles mais fala, por causa do 
mar. (...) 

 
01. Reconheça e destaque do texto de Caminha a passagem que comprova não ser a sua carta o primeiro texto 

sobre o Brasil: 

 
O2. Destaque da Carta a passagem que define a condição étnica dos nativos. 
 
Leia o poema do modernista Oswald de Andrade. 
 
erro de português 

 
Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 

O índio tinha despido 

O português 
 

Oswald de Andrade 

 
03. A relação do poema com a Carta é de paráfrase ou de paródia? Justifique. 
 

04. Na visão do poema modernista, como seria o Brasil, se o índio catequizasse o português? Justifique: 
 
05. Reflita: Por que não conhecemos o modo de vida autêntico dos nativos do Brasil? 
 
Texto para as questões 06, 07, 08, 09 e 10. 
 

Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vimos, até à 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 de costa. Traz ao longo do mar em algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas, e outras 

brancas; e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia... muito 
chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande; porque a estender olhos, não 
podíamos ver senão terra e arvoredos -- terra que nos parecia muito extensa. 

Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro; nem lha vimos. 

Contudo a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados como os de Entre-Douro-e- Minho, porque 
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neste tempo d'agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas; infinitas. Em tal maneira é graciosa 

que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas que tem! 
Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a 

principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui 
esta pousada para essa navegação de Calicute bastava. Quanto mais, disposição para se nela cumprir e fazer o 
que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé! 
 

A Carta do Achamento – Pero Vaz de Caminha – texto disponível em 

http://www.dominiopublico.gov.br, acessado em 12/12/2010 

 
06. Observe que a Carta destaca as belezas, os encantos, do Brasil. Confirme com o texto: 
 
07. Reconheça a passagem em que A Carta explicita o interesse econômico na nova terra: 
 
08. Além do interesse econômico, que outro interesse ao texto manifesta? Justifique: 

 
09. Há na Carta sentimento de desapontamento com a ausência de metais preciosos, que Caminha procura 

compensar, propondo outra atividade econômica. Identifique a atividade proposta: 
 
10. Pesquise compositores e letras da MPB que retomam a exaltação da beleza do Brasil: 


