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O descobrimento do Brasil
Senhor;
[...] E assim seguimos o nosso caminho por este mar; até na terça-feira da semana de
Páscoa – era dia 21 de abril – encontramos alguns sinais de terra: uma grande quantidade de
ervas compridas chamadas botelhos, assim como outras a que dão o nome de rabo-de-asno. No
dia seguinte – quarta-feira pela manhã – topamos aves a que chamam de fura-buchos. Neste
mesmo dia, ao final da tarde, avistamos terra! Primeiramente um grande morro, muito alto e
redondo; depois, outras serras mais baixas ao sul do monte e mais terra com grandes arvoredos.
Ao monte alto, o Capitão deu o nome de Pascoal, e à terra, Terra de Vera Cruz.
Em seguida, [...] lançamos âncoras. Ali permanecemos por toda aquela noite. No dia
seguinte, quinta-feira pela manhã, fizemos vela e seguimos direto à terra, onde lançamos âncoras
defronte à boca de um rio. A ancoragem se completou mais ou menos às dez horas. Dalí
avistamos homens que andavam pela praia [...].
O capitão-mor mandou que Nicolau Coelho desembarcasse em terra com um batel e fosse
inspecionar aquele rio. E quando ele começou a dirigir-se para lá, apareceram pela praia homens
em grupos de dois, três, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já estavam ali dezoito
ou vinte homens. Eram pardos, todos nus [...] traziam nas mãos arcos e setas. Vinham todos
rapidamente em direção ao batel. Nicolau Coelho fez sinal que pousassem os arcos. E eles assim
fizeram [...]
Pero Vaz de Caminha. Carta do achamento do Brasil. (Texto adaptado)

Questões
1) Qual foi o motivo que levou Pero Vaz de Caminha a escrever uma carta ao rei?
R: Relatar sobre o descobrimento das novas terras
2) Quem era o Capitão-mor descrito na carta de Pero Vaz de Caminha?
R: Pedro Álvares Cabral
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3) Quem eram as pessoas que apareceram na praia?
R: Os índios
4) Por que as pessoas que estavam na praia estavam armados?
R: Para defender o território deles
5) O primeiro contato entre os europeus e os índios foi pacífico ou violento?
R: Pacífico
6) De acordo com a carta, como Caminha descreve os nativos destas terras?
R: Pardos, nus e armados com arcos e flechas
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