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Objetivos

Dar a conhecer de maneira lúdica a importância da figura de Carvalho Calero na história da Galiza.
Aproximar as alunas e os alunos, através da figura de Carvalho Calero, de conceitos relacionados com o currículo da ESO.

Público Alvo

1º e 2º da ESO

Metodologia

A metodologia por tarefas é a empregada para elaborar estas sequências didáticas. Nelas, as alunas e alunos têm que realizar um conjunto de tarefas
possibilitadoras que lhes devem dar os conhecimentos necessários para realizarem a tarefa final. Em cada atividade, a figura de Carvalho Calero terá o
protagonismo e será o ponto de partida para introduzirmos os alunos e as alunas em questões relacionadas com a história da literatura.
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Ricardo Carvalho Calero (Ferrol 1910 – Compostela 1990) foi um
dos maiores intelectuais galegos do século XX, tanto como ensaísta e criador
como por ser um incansável galeguista. Interessoulhe desde cedo a literatura e a
política, estudando na Universidade de Santiago. Em 1933 casa com a
companheira de estudos Mª Ignacia Ramos. A Guerra Civil frustra a sua trajetória
e depois de lutar no bando republicano é retaliado pela ditadura franquista. Em
1965 tornase o primeiro professor de galego da Universidade. A partir de 1975
começa a defender as posições reintegracionistas para o galego, o que provocaria
que fosse marginalizado pelas instituições.



Carvalho Calero
e a literatura

4

Carvalho Calero dedicou parte da sua vida a estudar a obra dos escritores e as escritoras
galegas. Para mostrarlle ao mundo todos os seus descobrimentos literários publicou em 1963 a
Historia da Literatura Galega Contemporánea. Graças a este trabalho, hoje conhecemos em
profundidade figuras da importância na Galiza de Rosalia de Castro.

Mas saberias definir este tipo de obras chamadas História da Literatura?

História da Literatura: é a obra que recolhe as/os autoras/es e as obras literárias
mais destacadas e que normalmente os/as organiza cronologicamente.

Tarefa 1

Tarefa 1
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Tarefa 1

A Historia da Literatura Galega de Carvalho contou com várias edições. O seguinte fragmento pertence ao prólogo da segunda, que se
publicou em 1975. Lê atentamente.

“Desde o día do ano de 1953 se non me trabuco en que Ramón Piñeiro me visitou en Fingoy para solicitar de min formalmente que me
puxese como inmediatamente o fixen mans a esta obra, a historia da literatura galega, a historia da língua galega, a historia de Galiza e a
miña propria humilde historia atravesaron por tanto días e traballos que, para ben ou para mal, non poden menos de afectar á realización
deste empeño en relación coa imaxe que o autor hoxe posúe do que sería o arqueotipo da tarefa.”

a) Quantos anos dedicou Carvalho Calero a realizar a sua Historia da Literatura?
b) Quem lhe encomendou realizar este trabalho?
c) Vê o índice da Historia da Literatura Galega Contemporánea e comprova quais dos autores e das autoras sobre os
que Carvalho Calero escreveu aparecem no teu livro de texto.
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Tarefa 2

Tarefa 2

Aurora Marco, discípula de Carvalho Calero, comenta num artigo do jornal Sermos Galiza que:

“sabe do traballo que a obra lle supuxo ao profesor, os máis de cinco anos facendo papeletas, aproveitando papeis xa impresos que el
cortaba en catro para facer fichas e reutilizar pola parte de atrás”

Na atualidade, quando precisamos de informarnos sobre um escritor ou escritora costumamos procurála na Internet, que apenas existe desde
os anos 70/80.
Como crês que Carvalho Calero recolheu todas as informações que ia anotando nas “papeletas” e que afinal se converteram na
Historia da Literatura Galega Contemporánea?

Imagina que és Carvalho Calero e que tens de investigar sobre um dos autores ou autoras da literatura galega. Vai à biblioteca do centro e
tenta procurar informações sem utilizar a internet.

a) Onde procuraste?
b) Encontraste informações úteis?
c) Partilhaas agora com os/as teus/tuas colegas.

Debate
Achas úteis as bibliotecas na era da Internet?
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Tarefa Final:
COMPLETAMOS A HISTÓRIA DA LITERATURA DE CARVALHO CALERO

Agora que já conheces a História da Literatura Galega Contemporánea de Carvalho Calero, poderias comprovar que recolhe nas suas
páginas informações sobre escritores e escritoras que publicaram entre os anos 1808 e 1936.

Vamos, entre todos, acrescentar um autor de grande relevância para a história da Galiza no século XX, o próprio Ricardo Carvalho Calero.
Em grupos, procurai informações sobre a sua obra poética, narrativa e teatral e finalmente redigi a entrada que recolha os dados
mais destacados da sua obra literária.
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