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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Registros da história: linguagens e culturas  

Objetos de conhecimento: As tradições orais e a valorização da memória; o surgimento da escrita 

e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias.  

 

Carta 

 

As cartas são consideradas o meio de comunicação mais antigo do mundo. Não se sabe ao certo 

quando elas surgiram, mas os reis do antigo Oriente Médio já escreviam cartas. Por ser também 

um dos registros mais antigos, alguns estudiosos apontam, inclusive, que a carta é a mãe de todos 

os gêneros textuais, ao lado dos mitos e contos populares. Já 

no Egito, mais de 4 mil anos antes da Era Cristã, já existiam 

os sigmanacis, mensageiros que levavam recados escritos a 

pé ou montados em cavalos e camelos. Entre os livros que 

formam a Bíblia, estão publicadas 21 cartas, escritas por 

Paulo e outros seguidores de Cristo, direcionadas a povos 

como os romanos e os habitantes da cidade de Corinto, na 

Grécia Antiga.       Fonte: freeík.com 

No Brasil, as cartas chegaram junto com os primeiros portugueses. Assim que a esquadra de Cabral 

aportou, Pero Vaz de Caminha enviou uma correspondência ao rei, comunicando o descobrimento 

das novas terras. O escrito foi levado a Portugal por um dos navios, que retornou dez dias depois. 

Em 25 de janeiro de 1663, o rei de Portugal nomeou João Cavalheiro Cardozo como “correio” — o 

responsável por enviar informações da Colônia. O primeiro serviço postal semelhante ao que 

conhecemos hoje, com pagamento de selos para o envio da correspondência, surgiu na Inglaterra 

em 1840. O Brasil foi o segundo país do mundo a utilizar o selo, em 1843. 

Antigamente, a base das comunicações eram as cartas. Cartas de amor, cartas oficiais, cartas 

dramáticas. Depois, veio o telefone. Todo mundo se ligava, por mais cara (e pior) que fosse a 

ligação. Agora, com a evolução tecnológica, tudo se resolve através do computador. 

Fonte: https://sites.google.com/site/evolucaodacarta/carta | Acesso em 02/06/2020 
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Após a leitura do texto, realize as atividades: 

 

1- As cartas foram (e ainda são), um importante meio de comunicação. Aliás, foi através de 

uma carta que Pero Vaz de Caminha contou ao rei de Portugal sobre a chegada ao Brasil, 

terra ainda desconhecida por eles. 

Veja só um trecho traduzido dessa carta: 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carta-

caminha.png 

“Esta terra, Senhor, me parece 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 por costa. Tem, 

ao longo do mar, nalgumas partes, grandes 

barreiras, delas vermelhas, delas brancas; e a 

terra por cima toda chã e muito cheia de grandes 

arvoredos. De ponta a ponta, é toda praia parma, 

muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos 

pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a 

estender olhos, não podíamos ver senão terra 

com arvoredos, que nos parecia muito longa. 

Nela, até agora, não pudemos saber que haja 

ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou 

ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de 

muito bons ares, assim frios e temperados como 

os de Entre Douro e Minho, porque neste tempo 

de agora os achávamos como os de lá. Águas 

são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa 

que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, 

por bem das águas que tem. 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.” 

A carta de Pero Vaz de Caminha. p. 14. 

Ministério da Cultura. Fundação Biblioteca Nacional. 
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Faça um desenho representando como era o Brasil, descrito pelos portugueses na carta. 

 

 

2- Se você fosse um português, chegando ao Brasil nos dias de hoje, provavelmente não 

escreveria uma carta para contar como foi, mas poderia fazer uma publicação no Instagram. 

Como seria a foto tirada por você? E o que você escreveria na legenda? Lembre-se de 

escrever como é o Brasil atualmente socialmente além das paisagens. 

 
Fonte: freepik.com 

Legenda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


