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“Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos, e suas 
setas. (...) E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de 
penas vermelhas e pardas, como de papagaio. (...) 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 deixar 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.(...) 

O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma alcatifa por estrado; e 
bem vestido, com um colar de ouro, mui grande, ao pescoço (...) 

Acenderam-se tochas. E eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao Capitão; 
nem a alguém. Todavia um deles fitou o colar do Capitão, e começou a fazer acenos com a mão em direção 
à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um 
castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também 
houvesse prata! 

Mostraram-lhes um papagaio pardo que o Capitão traz consigo; tomaram-no logo na mão e acenaram 
para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro; não fizeram caso dele. Mostraram-lhes 
uma galinha; quase tiveram medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como 
espantados. 

Deram-lhes ali de comer: pão e peixe cozido, confeitos, farteis, mel, figos passados. Não quiseram 
comer daquilo quase nada; e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma 
taça; mal lhe puseram a boca; não gostaram dele nada, nem quiseram mais. 

Trouxeram-lhes água em uma albarrada (aguardente) provaram cada um o seu bochecho, mas não 
beberam; apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. 

Viu um deles umas contas de rosário, brancas; fez sinal que lhes dessem, e folgou muito com elas, e 
lançou-as ao pescoço; e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra e novamente 
para as contas e para o colar do Capitão, como se dariam ouro por aquilo. ” 

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 22 à 26 de junho.  
- Leia atentamente o texto; 
- No seu caderno, anote o nome do texto, copie as questões e registre suas respostas. Se você está 
realizando a atividade em uma folha impressa, poderá responder as questões na própria folha e guardá-
la para entregar ao seu professor posteriormente. 

Bom trabalho! 
 

A carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita com o objetivo de relatar ao rei de 
Portugal, dom Manuel I, os principais acontecimentos da expedição comandada por 
Pedro Álvares Cabral às Índias. 
            A seguir, serão apresentados alguns trechos que se referem aos primeiros 
contatos dos portugueses com as populações indígenas e com as terras que deram 
origem ao nosso país. 
            Leia com atenção os fragmentos selecionados e, em seguida, responda às 
questões propostas. 
 

 



 
Pero Vaz de Caminha 

Disponível em: http://leianatela.blogspot.com/2011/04/carta-pero-vaz-de-caminha.html 

 
 
 

ATIVIDADES 
 

1. O texto apresenta algumas características dos primeiros indígenas avistados pelos portugueses. De que 
forma Caminha descreve os índios? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
2- Quais objetos os portugueses mostraram para os índios? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
3. Partindo da narração acima, você acha que é possível afirmar que Caminha teve uma boa impressão das 
terras encontradas? Por quê? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
4. Você acredita que, a partir da Carta de Caminha, os portugueses tiveram algum interesse nas terras 
brasileiras? Justifique sua resposta, utilizando os trechos que leu. 
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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