Leia os trechos seguintes, da Carta de Caminha e discuta as questões em seu
grupo.
(...) ser gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva. Porém e com tudo
isso andam muito bem curados e muito limpos. E naquilo me parece ainda mais que são
como aves ou alimárias monteses, às quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que às
mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos(...)
(...) Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal, que a de Adão não seria maior,
quanto a vergonha.
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.
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Sobre o que o texto está falando?
O que você achou mais interessante do relato de Pero Vaz de Caminha?
Pela leitura dos trechos, como você interpreta a visão dos portugueses sobre
os indígenas?
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