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Carta a El Rey Dom Manuel
Autor: Pero Vaz de Caminha | Adaptação: Rubem Braga | Ilustrações: Roger Mello

Uma releitura de um documento histórico na voz de Rubem Braga
Quando, em 1500, os portugueses chegaram ao nosso litoral, enviaram uma carta ao rei
de Portugal descrevendo o que aqui encontraram. Redigida por um escrivão da frota de
Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, descreve as terras até então desconhecidas
para eles, o contato com os nativos, a primeira missa e outros tantos aspectos da
paisagem e dos povos indígenas – vindo a ser o primeiro documento literário desse
território.
Nesta adaptação, Rubem Braga procurou preservar, tanto quanto possível, o sabor
da linguagem antiga, porém tornando-a mais acessível ao leitor atual, e mantendo a
riqueza de detalhes desse descobrimento. Uma releitura do documento histórico –
inscrito no Programa Memória do Mundo da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com projeto gráfico e ilustrações estilizadas
de Roger Mello, que narram cenas do Descobrimento com traços simples e delicados.
Sobre o autor:
Rubem Braga nasceu em Cachoeiro de Itapemirim-ES, em 12 de janeiro de 1913. É
considerado pela crítica e pelos estudiosos um dos maiores cronistas do país. Foi jornalista e
trabalhou em diversos veículos de comunicação do Brasil, além de ser correspondente de
guerra na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, pelo Diário Carioca. Morreu em
dezembro de 1990, deixando mais de 15 mil crônicas escritas ao longo de mais de 62 anos
de jornalismo.
Sobre o ilustrador:
Roger Mello nasceu em Brasília, em 20 de novembro de 1965, e vem se destacando como
ilustrador e autor de livros infantis, sendo um dos nomes mais aclamados pela crítica e pelo
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público. Em 2014, ganhou o Prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante prêmio
infantojuvenil do mundo.
Competências BNCC
Competência Geral 1: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre
o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Competência Geral 9: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
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