A CARTA DE CAMINHA NOS MANUAlS DIDATICOS:
MODOS DE LER
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RESUMO.· Este estudo precede a analise da proposta de leitura da
Carta de Caminha , ve iculada no livre Literatura. Hist6ria & texto (val. 1),
de Samira Campedelli (Saraiva , 1999), para o Ensino Media,
contrapondo-a aos resultados de uma Oficina de Leitura , realizada a
partir dos pressupostos da Estetica da Recepgao.
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ABSTRACT A read in suggestion on Caminha 's Letter found in the book
Literature: History and Text (Vol. 1) by Sam ira Campedelli , published by
Saraiva Publ ishing House in 1999, is provided . Working on the
foundations and theory of the Aesthetic of Reception , the analysis is
confronted with results from a Workshop on Reading .
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INTRODUc;Ao
Em consonancia com o eixo transversal sugerido pela LOB, que
propunha o estudo da Carta de Caminha como forma de comemora9ao
dos 500 anos de Brasil , este estudo pretendeu observar, em um primeiro
momenta , a proposta de leitura para a Carta , veiculada por um manual
didatico dirigido ao ensino medio , uma vez que se sabe que os
professores veem esses manuais como fonte segura para a pratica diaria
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da leitura em sala de aula. Em uma segunda etapa , o estudo procurou
indicar modos diferenciados de ler o texto, de maneira que o professor
pudesse nao s6 encontrar alternativas para a leitura do texto literario em
geral (e nao apenas a Carta), bem como reconhecer e valorizar atividades
que , porventura , venha a propor, alem dos limites do livro didatico.
A cole9ao escolhida para a analise da leitura do texto da Carta de
Caminha foi Literatura. Hist6ria & Texto (Vol. 1), de Sa mira Y. Campedelli
(1999) , por ser bastante conhecida por professores das escolas da regiao
do noroeste do Parana. Quanto a proposta de um modo diferenciado de
ler a "certidao de nascimento" do pais , decidiu-se pelo relato de uma
Oficina de Leitura, preparada e ministrada por integrantes de um Projeto
de Ensino (Litemtura e ensino) , alunas do 4° ano de Letras , da
Universidade Estadual de Maringa , a partir dos pressupostos da Estetica
da Recep9ao.
Se a proposta e de leitura da Carta , ha que se considerar nao s6
o modo de inser9ao desse texto na Literatura Brasileira, ou seja , como
literatura de viagens , genero bastante difundido no seculo XV, na
Peninsula Iberica, mas tambem as concep96es de leitura que sustentam
o trabalho.
Nao se pode, nos prim6rdios do seculo XVI , falar em Literatura no
Brasil, ja que havia apenas relatos de viagens, vazados, muitas vezes, em
linguagem impressionista, marcada pela visao euf6rica de seus autores.
Entretanto, o texto de Caminha , ainda que de carater predominantemente
informativo, deve ser lido como texto fundador da Literatura Brasileira,
pois nao s6 serviu de modelo para obras posteriores como ainda se
prestou , no inicio do seculo XX, especialmente com o advento do
Modernismo, no Brasil , a inversoes preciosas, constru96es ironicas e
par6dicas.
Ja, no que tange as concep96es que norteiam o trabalho e tendo
como ponto de partida o principia que a leitura da literatura e uma
modalidade privilegiada , na qual a liberdade e o prazer sao ilimitados,
entende-se que a recupera9ao do habito de leitura depende da
dinamiza9ao do processo, encetada pelo leitor. No caso, um leitor que
toma assento nos bancos escolares. Pelos preceitos valorizadores da
recep9ao, a leitura intenta estabelecer coerencias significativas entre os
signos e inclui a modifica9ao tanto das expectativas do leitor quanto da
informa9ao armazenada em sua memoria. Sob esse aspecto, o ato de ler
passa a ser visto como uma busca intencionada de significado por parte
do leitor, o que pode aproximar a visao da leitura postulada pela Teoria
da Recep9ao a descri9ao de leitura veiculada pela PsicolingUistica. Sob
tal enfoque , o texto apresenta um efeito potencial que e atualizado pelo
leitor implicito. Texto e leitor interagem a partir de uma constru9ao de
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mundo e de convenryoes compartilhadas , ou seja , por meio de imagens da
realidade, chamadas de repert6rio e que se aliam as estrategias utilizadas
tanto na realizaryao do texto pelo autor como nos atos de compreensao do
leitor. Repert6rio e estrategias constituem, portanto, a base funcional para
o desenrolar do ato de leitura. (ISER, 1996)
0 MANUAL

0 prefacio do livro didatico em analise, dirigido ao aluno, informa
que "cada um dos volumes apresenta o enfoque hist6rico dos perfodos
literarios e o estudo crftico dos autores que as integram" (Campedelli ,
1999, p. 03), o que, afinal, nao foge ao modo tradicional de estudo de
literatura proposto pelos manuais didaticos, como se pode observar na
organizaryao das unidades: introduryao te6rica sabre o assunto;
contextualizaryao hist6rica; caracterfsticas da escola literaria em questao;
apresentaryao dos autores mais representatives do perfodo e fragmentos
de textos para estudo. Essa transmissao estatica e rfgida de conteudos
reforrya o equfvoco da concepryao da hist6ria da literatura que, congelando
relaryoes entre fatos hist6ricos, literarios e sociais, ve escolas e generos
literarios como compartimentos estanques e despreza a repercussao das
obras em epocas posteriores. Dessa forma , engessa o texto, nao
possibilita o estabelecimento de conexoes com leitores e textos de outras
epocas e nao deixa pistas para que o leitor possa atualizar os sentidos e,
conseqUentemente , tornar a leitura mais produtiva e dinamica.
_A diferenrya da pro pasta poderia estar na preocuparyao com a
imagem , dominante em toda Coleryao. 0 assunto em pauta, a Carta de
Caminha, encontra-se no capitulo 9, intitulado "Contemplaryao admirada,
retrato de uma Colonia", cuja abertura traz um fragmento de tela sabre o
porto de Lisboa , no seculo XVI, repetido, inclusive , em menor tamanho,
na pagina seguinte, sem qualquer indicaryao de autoria. A pagina ao lade
estampa o quadro Elevac;ao da cruz em Porto Segura, de Pedro Peres, e,
ainda , uma imagem da primeira pagina da Carta de Pero Vaz de
Caminha, com um pequeno texto informative sobre o documento.
Entretanto, nao se pede falar em dialogo entre o verbal e o nao-verbal,
pais as imagens se prestam tao somente a ilustraryao, ja que, segundo a
autora, ainda no prefacio do livre, os artistas plasticos sao "chamados a
ilustrar todo desenvolvimento hist6rico-literario" (IDEM). A funryao de tais
imagens e, portanto , meramente ilustrativa.
0 t6pico de hist6ria literaria a ser trabalhado e "Primeiras
manifestaryoes de Literatura no Brasil", subdividido em "Literatura de
informaryao" e "Literatura de catequese", e cada um deles ainda se divide
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em "Paine! de referencias hist6ricas" e "Caracterfsticas da literatura de
informa9ao e de catequese" . A analise, restringe-se , entretanto, ao t6pico
que trata da "Literatura de informayao". A carta do escrivao portugues a
D. Manuel, nesse t6pico , surge como mera ilustrayao da literatura de
informayao, com questoes 6bvias de compreensao, incapazes de
propiciar qualquer incentivo ao leitor. A pagina 204, no t6pico "Leia
textos", a autora faz uma breve introdu9ao sabre a Carta, apresentando, a
seguir, quatro fragmentos do texto de Caminha , seguidos por um excerto
de Hist6ria da provincia de Santa Cruz, de Pero Magalhaes Gandavo. Na
se9ao "Forma & Conteudo" (IDEM , p. 207), com o intuito de promover o
dialogo entre Caminha e Gandavo, a partir da intermedia9ao do leitor, ha
oito questoes de compreensao dos textos , muitas delas preocupadas
realmente com a intera9ao do receptor, uma vez que solicitam sua
participa9ao e intentam revelar suas descobertas e sensa96es no ato de
leitura.
No t6pico seguinte, "Atividade de cria9ao" (IDEM, p. 208), ha a
sugestiva imagem de uma India que, com o filho no colo, amamenta um
filhote de porco-do-mato. A atividade proposta , a de que "o aluno encontre
nos textos uma boa legenda" para a reproduyao fotografica , mostra-se
bastante interessante e capaz de promover o esperado dialogo entre o
verbal e o nao-verbal. A ultima atividade relativa a "Literatura de
informayao", denominada "Compreensao de texto crftico" (IDEM, p. 208),
com a inser9ao de um fragmento sabre a Carta de Caminha, de Jorge de
Sa , seguido de duas questoes, revela , mais uma vez, a preocupayao da
autora do livro didatico em propiciar o dialogo, com a inten9ao de
provocar multiplas visoes em seus leitores.
Entretanto, ha uma observayao pertinente sabre os modos de ler
a Carta de Caminha, veiculados no livro em questao, ja que o documento
permanece isolado no passado em que foi produzido. As atividades e
textos propostos nao puderam contribuir de forma mais decisiva para a
compreensao de seu poder de influencia sobre a produyao e a recep9ao
da literatura posterior. Essa ressonancia, reclamada por Jauss, poderia
derrubar os preconceitos do objetivismo hist6rico, ainda muito presentes
no livro de Campedelli:
A hist6ria da literatura e um processo de recep9ao e produyao estetica que se
realiza na atualizayao dos textos literarios por parte do leiter que os recebe, do
escritor, que se faz novamente produtor, e do critico, que sobre eles reflete. A
soma- crescente a perder de vista - de "fatos" literarios conforme os registram as
hist6rias da literatura convencionais e um mero residue desse processo, nada
mais que passado coletado e classificado, por isso mesmo nao constituindo
hist6ria alguma , mas pseudo-hist6ria. (JAUSS , 1994, p. 25)
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A OFICINA
A Oficina de Leitura , atividade pratica do Projeto Literatura e
Ensino, realizada no Colegio Estadual Juscelino Kubistchek de Oliveira ,
de Maringa, no Estado do Parana, com alunos do primeiro ano do ensino
medio, na disciplina Lingua Portuguesa, tinha como prop6sito a
recuperac;ao do conceito de hist6ria nos estudos literarios , na ·medida em
que propunha buscar o sentido da obra em suas multiplas relac;oes com
a sociedade , por meio do contato com produtos culturais tambem
marcados pela diversidade. A elaborac;ao e realizac;ao da Oficina pautouse, por isso , nos pressupostos de Jauss e lser, pensadores da Estetica da
Recepc;ao e da Teoria do Efeito, respectivamente, que sustentam
teoricamente o Metoda Recepcional , proposto por Vera Teixeira Aguiar e
Maria da Gloria Bordini , em A formar;ao do /eitor alternativas
metodol6gicas (1988). 0 desenvolvimento da oficina levou em conta as
cinco etapas que configuram o metoda recepcional: "Determinac;ao";
"Atendimento", "Ruptura ", "Questionamento" e "Ampliac;ao do horizonte de
expectativas".
Em sala de aula , o ponto de partida de uma oficina de leitura nao
pode se dar sobre o vazio , ja que ele deve ser o meio de acesso ao
horizonte de expectativas do aluno , pelo professor Na pratica em
questao, a determinac;ao do horizonte de expectativas , efetuada a partir
da observac;ao das aulas da professora da sala, pelos participantes do
Projeto , anteriormente mencionado , resultou no reconhecimento de que
havia grande interesse dos alunos pelo tema "Brasil 500 anos", em razao
das comemorac;oes do quinto centenario da descoberta do Brasil. A
constante divulgac;ao do evento pelos meios de comunicac;ao , atrelada
muitas vezes a propagandas e a realizac;ao de concursos, funcionou
como um chamariz para o assunto. Dessa forma, o ponto de partida foi
justamente o cotidiano do aluno , responsavel pelo estabelecimento e
manutenc;ao de seu horizonte de expectativas . Alem disso, o tema seria
trabalhado pelo professor da turma , uma vez que integra o t6pico
"literatura de informa<;ElO", como conteudo programatico.
Na primeira aula da oficina , das duas dedicadas ao "Atendimento
do horizonte de expectativas", ap6s a projec;ao do quadro A primeira
missa , de Vitor Meireles , os alunos foram incentivados a falar sobre a tela
e, muitos deles , demonstraram certo conhecimento sobre o fato e mesmo
sobre o quadro apresentado. Alguns , contudo , nunca tinham visto a cena
representada na tela . Na sequencia , receberam uma tira de jornal , de Luis
Fernando Verissimo (1992) , que retrata de forma bem humorada e critica
o encontro entre Cabral e os indios da nova terra. lnstigados a discutir o
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texto , os alunos levantaram questoes sobre a estrutura verbal e a nao
verbal do texto, estabelecendo, inclusive, rela96es com a tela
anteriormente projetada. Na segunda aula , os alunos leram o texto da
letra de Os argonautas (s/d) , de Caetano Veloso e, ouvida a musica,
passaram a discutir o texto em seus aspectos tanto lingulsticos quanta
tematicos e ideol6gicos , procurando sempre estabelecer rela96es entre
seu conteudo e as informa96es que ja traziam sabre o descobrimento do
Brasil. Como atividade complementar, foi-lhes sugerida a produ9ao de um
texto nao verbal , uma "tira " sobre o tema , o que foi bem aceito por eles.
Os textos resultantes da atividade foram afixados em um mural na sala de
aula , de modo que todos pudessem avaliar a experi€mcia , e suscitaram
muito entusiasmo entre os alunos .
Vale ressaltar que, nessa etapa do metoda , de "Atendimento do
horizonte de expectativas", como o proprio nome indica , os alunos devem
sentir-se seguros, ter suas expectativas culturais atendidas, o que justifica
o oferecimento de textos que nao destoem de seu universe: letras de
can96es, tiras humorlsticas , filmes, programas televisivos, entre outros. A
forma dos textos nao pode gerar ansiedade em seus leitores. Do mesmo
modo , as atividades solicitadas devem ser do cotidiano e canter
exercicios que nao lhes tragam grandes dificuldades, como as sugeridas
no desenvolvimento dessa etapa da Oficina: o debate e a cria9ao de um
texto nao-verbal , a tira de quadrinho
A "Ruptura do horizonte de expectativas" ocorreu em quatro
horas/aula. Nesta etapa , o material utilizado e as atividades solicitadas
devem ser diferentes daquelas ja vivenciadas na etapa anterior, o que
configura o desafio da mudan9a de atitude diante do texto. E precise,
agora , priorizar o texto literario, direcionando o olhar dos leitores para o
inusitado , de modo que seus horizontes de expectativas possam ser
superados . Na primeira aula , os alunos tiveram contato com o poema
"Pero Vaz de Caminha" (Pau-Brasil, 1924 ), de Oswal de Andrade ,
publicado e discorreram , ap6s uma leitura individual , sobre suas
experiencias com a leitura de textos poeticos e em especial sobre as
sensa96es com a leitura do texto de Oswald . A discussao indicou que
muitos alunos sabiam que Caminha havia escrito a Carta , mas
desconheciam o conteudo e os objetivos da missiva ; ainda nessa aula,
leram o poema "0 achamento" (Martim Cerere, 1928), de Cassiano
Ricardo e, ap6s a leitura individual , levantaram semelhan9as e diferen9as
entre os dois textos , especialmente , no que se refere ao ponte de vista do
"eu poetico" e as questoes formais , revelando ja maior disposi9ao , e
mesmo conteudo, para a atividade . Quanta as atividades previstas para
as duas ultimas aulas , foi-lhes solicitada uma pesquisa em livros de
hist6ria e entrevistas com professores de hist6ria , para que conhecessem
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melhor as condic;:oes de produc;:ao da Carta de Caminha. Finalmente,
chegaram ao fragmento do texto do escrivao portugues, que causou o
maior alvoroc;:o na sala. Mesmo durante a leitura silenciosa, ja se percebia
certo clima ludico. Na leitura oral , necessaria ate para uma discussao
sobre a compreensao quase literal do texto, o acento "portugues" foi a
grande "pedida", o que contribuiu de forma bastante salutar para sua
aceitac;:ao.
Aproveitando o clima ludico, os alunos foram divididos em grupos,
simularam uma entrevista com Caminha e procuraram satisfazer, com as
questoes formuladas, a curiosidade despertada pela leitura. Depois,
trocaram as questoes, e as respostas as diversas entrevistas foram
apresentadas e discutidas no grande grupo. Desse modo, a leitura da
Carta p6de propiciar tambem a discussao do contexte hist6rico, social,
politico e econ6mico em que se inseriam tanto o produtor como o receptor
do texto, bem como o levantamento de aspectos da chamada "literatura
de informac;:ao" , conteudo programatico a que visava a aplicac;:ao da
Oficina . A tftulo de leitura complementar, os alunos receberam o texto "A
outra carta " (1999), de Sergio Muylaert, cujo ponto de vista e do fndio e
nao do portugues.
0 "Questionamento do horizonte de expectativas", realizado em
duas horas/aula, bUSCOU levar OS alunos a reflexao tanto Sabre 0 tema
estudado como sabre as dificuldades de cada um nas etapas do trabalho.
Os alunos elaboraram, em grupos, relat6rios das atividades realizadas e
produziram textos individuais sabre mementos marcantes da Oficina .
A "Ampliac;:ao do horizonte de expectativas", ultima etapa do
metoda, que resulta das anteriores, pode ocorrer em relac;:ao ao tema , ao
genera do texto, ao memento hist6rico e deve possibilitar ao leiter o
desenvolvimento de sua capacidade de pensar a literatura em suas varias
possibilidades de manifestac;:ao e de leitura , foi tambem realizada em
duas horas-aula. A sugestao para a ampliac;:ao foi uma especie de
concurso , e os alunos que quisessem dele participar deveriam escrever
uma Carta de descobrimento do Brasil, relatando sua visao sabre o pafs.
Como a Oficina estava ocorrendo em um escola publica, par sugestao do
professor da turma , para cumprir o programa de Lfngua Portuguesa,
proposto para o ano letivo, a ampliac;:ao procurou levar o aluno a
interessar-se tambem por outros textos e autores da literatura de
informac;:ao.
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EM S[NTESE
Exercicios de critica , em seu sentido mais ample , sao
fundamentais para a forma<;ao do professor. 0 termino de Curses de
Letras, de gradua<;ao ou de p6s-gradua<;ao, lato ou stricto sensu , nao tem
sido garantia de maier empenho de docentes em quest6es relacionadas
ao ensino, pois, via de regra, as grades curriculares nao contemplam
disciplinas de carater didatico, como a didatica da literatura, por exemplo.
Os projetos pedag6gicos ignoram o Iugar ocupado por seus alunos,
empenhando-se em oferecer-lhes teorias lingOisticas e literarias ,
desligadas de qualquer reflexao metodol6gica; esquecem-se de que os
egresses serao , acima de tudo, professores e muitos deles ja atuam e
devem permanecer atuando nos niveis fundamental e medic de ensino.
Entre as ferramentas mais cotidianas do trabalho docente esta o
livre didatico e, por mais que tenha sofrido toda sorte de criticas, continua
sendo, muitas vezes, o unico material impressa de leitura, literaria ou nao,
a que o aluno tem acesso. Assim, nao e necessaria exorciza-lo como a
um demonic enraizado nos bancos escolares, mas e precise que o
professor mantenha alerta a atitude critica e desperto o sense de
oportunidade para encontrar, por vezes, caminhos mais confiaveis nas
propostas de trabalho apresentadas por tais materiais.
No caso especifico do livre de Samira Campedelli, o professor
tem a mao um material de excelente qualidade, elaborado com textos
marcados pela diversidade da linguagem , que promovem o contato da
literatura com outros produtos culturais , e com exercicios que valorizam a
descoberta de sentidos pelo receptor, apesar da insistencia de finalizar
cada unidade com "Exercicios e testes de vestibulares". Entretanto, como
a proposta do material parece estar fundada em um conceito de hist6ria
literaria marcado , ainda , por uma certa concep<;ao positivista , que
descreve os acontecimentos
como se pertencessem ao passado,
incapazes de repercutir no memento presente, a riqueza do material
oferecido em cada capitulo acaba nao sendo devidamente usufruida por
seus leitores.
Mas nao basta um bom livre. E precise que o professor esteja
preparado te6rica e metodologicamente para o trabalho em sala de aula.
A apresenta<;ao da Oficina de Leitura , com a Carta de Caminha como
objeto de estudo, nao teve a pretensao que as atividades fossem tomadas
como modele, ou que a Oficina fosse vista como uma receita, aplicavel a
qualquer situa<;ao. Na verdade , o que se pretendeu enfatizar e que o
professor, ao fazer uso mecanico e sistematico do livre didatico, reprime
sua capacidade criativa , mas , se puder se apoiar em teorias capazes de
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sustentar metodos mais coerentes de trabalho com o texto literario,
podera aproveitar o bam material veiculado em alguns manuais,
dinamizando , dessa forma , suas aulas de leitura .
Recebido em: 08/1 0/2001
Aprovado em 06/1 1/2001
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