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Expansão ultramarina portuguesa;

Em 1500, Pero Vaz de Caminha acompanhou a frota de
Pedro Álvares Cabral ao Brasil, ficando responsável por
escrever as impressões sobre a nova terra;

A Carta foi escrita no dia 1º de maio de 1500 em Porto
Seguro, Bahia, e é considerada o primeiro documento
redigido no Brasil;

 Contexto Histórico
GRANDES NAVEGAÇÕES



Contexto Histórico

O documento foi redigido para o Rei de Portugal, de modo
a comunicar-lhe sobre o "descobrimento" de novos
territórios.

Foi levada a Lisboa por intermédio do navio de Gaspar de
Lemos, ao fim da estadia no Brasil, em 2 de maio. Assim,
ela chegou ao seu destinatário, Dom Manuel 1º, depois
passou à secretaria de Estado como documento secreto.

 

 



Pero Vaz de
Caminha
BIOGRAFIA

Nasceu na cidade do Porto, em Portugal, por volta de 1450;

Seu pai pertencia à burguesia letrada da cidade, onde
exercia a função de escrivão e tesoureiro;

Atuou como o principal escrivão da cidade nas cortes de
1498, e seus dotes de bom escritor eram plenamente
reconhecidos;

Morreu em 16 de dezembro de 1500, vítima de ataque
árabe à feitoria.



A CARTA
ABERTURA

 

Pero Vaz de Caminha busca captar a
benevolência do destinatário, apresentando-se,
com falsa modéstia, como o menos capaz;

Ele se limita a descrever apenas aquilo que foi
capaz de observar a princípio;

Porém, toda a visão do autor é condicionada
pelos valores culturais europeus: Cristianismo,
mercantilismo e colonialismo

Tome Vossa Alteza, porém,
minha ignorância

por boa vontade, e creia bem
por certo que, para

alindar nem afear, não porei
aqui mais do que aqui-
lo que vi e me pareceu.

 
 

CORTESÃO, Jaime. 
A carta de Pero Vaz de Caminha. Lisboa:

Portugália Editora, 1967. p. 221.



A CARTA
ESTILO

Esse [índio] que o agasalhou
era já de idade, e

andava por louçainha, todo
cheio de penas, pegadas
pelo corpo, que parecia

asseteado como S. Sebas-
tião..

 
CORTESÃO, Jaime. A carta de Pero Vaz de

Caminha. Lisboa:
Portugália Editora, 1967. p. 232.

Não pode ser considerada um texto de caráter
pessoal; Trata-se de um documento oficial, que
visava cumprir a função burocrática;
Simplicidade e vivacidade descritiva para criar
um relato dinâmico;
Nota-se, em todo o texto, o gosto pela
objetividade, que não dá espaço a devaneios;
Método comparativo: relaciona as novidades do
continente americano ao universo de referência
europeu.



Transição da fase arcaica, que durou dos
séculos XII a XVI, para a fase moderna,
que perdura até hoje
Os especialistas realizam a chamada
transcrição paleográfica, procedimento
técnico que reproduz em caracteres
modernos o texto exato do documento.

A CARTA
ASPECTOS LINGUÍSTICOS



Os relatos
Após a abertura, Caminha narra brevemente o trajeto desde a partida da frota, até os
primeiros avistamentos de terra ("botelho", Vera Cruz e Monte Pascoal). 1º dia: primeiras
impressões sobre os nativos e tentativa de estabelecer contato e escambo.

Natureza: monte "mui alto e redondo"; deslumbramento diante da paisagem exuberante
e "graciosa"; elogio ao clima; apreço pelas águas "muitas, infinitas"; referência à grande
extensão da terra.

O último dia: foram fincadas uma bandeira e uma cruz, e houve a celebração de uma
missa; abandono de dois degredados e deserção de dois grumetes; considerações finais.

Ele documenta a composição física à primeira vista do território, narra o episódio do
desembarque dos portugueses na praia, o primeiro encontro entre os índios e os
colonizadores, e a primeira missa realizada no Brasil.

 



Os "índios"
ASPECTO E COMPORTAMENTO

Minúcia etnográfica e riqueza de detalhes;
Caminha acompanha as ações e reações dos
índios e europeus em relação uns aos outros
Olhar de superioridade: indígenas colocados na
condição de animais selvagens devido a seu
comportamento desconfiado;
"gente bestial e de pouco saber";
Implícita a necessidade de "amansar" os
indígenas, inserindo-os nos padrões culturais
europeus (conversão ao Cristianismo, por
exemplo).

Os outros dois [jovens índios], que o Capitão
teve nas naus, a que deu o que já disse, nunca mais
aqui apareceram – do que tiro ser gente bestial, de

pouco saber e por isso tão esquiva. 
[...] E naquilo me parece ainda mais que são como
aves ou alimárias monteses, às quais faz o ar me-
lhor pena e melhor cabelo que às mansas, porque
os corpos seus são tão limpos, tão gordos e formo-

sos, que não pode mais ser.

CORTESÃO, Jaime. A carta de Pero Vaz de Caminha. Lisboa:
Portugália Editora, 1967. p. 241-242.



A cruzada tinha como pretexto a
propagação da fé cristã, muito embora
houvesse interesses econômico coloniais
por trás disso;
O capitão-mor batizou a terra como
“Terra de Vera Cruz” e o monte como
“Monte Pascoal”
Caminha reitera a necessidade de
cristianizar aquela população: 

“Portanto Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a
santa fé católica, deve cuidar da sua salvação. E
prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim”

A CARTA
DEVOÇÃO CRISTÃ



 Exercícios



 Exercícios



Babi
(11)97615-6511

 

(12)99109-3275

 

Tainá

Qualquer dúvida, entrem em contato conosco!


