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RESUMO

O presente trabalho busca relacionar certa filosofia poética que perpassa a obra do poeta Manoel de Barros ao projeto “Poesia para todos: uma didática da invenção – ‘lá onde a

criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos’”, aprovado e em realização, este ano, através do Edital PAEx/UEMG-2016. Desde o seu título, tal projeto tomou a obra, e

especialmente o poema “Uma didática da invenção”, do referido poeta, como diretriz literária e teórica de um empreendimento em que educação, didática e poesia foram postos

em estreita interação. Isso não só porque empregamos o gênero textual poema como recurso de leitura, escrita e produções diversas nas oficinas realizadas com os estudantes

contemplados pelo projeto, mas, principalmente, por termos ali apostado na ideia de que a linguagem poética pode evocar uma peculiar forma de acesso ao pensamento literário,

ao formular, por sua força de expressão intrínseca, múltiplas e mais amplas possibilidades de significação. Assim, reunidos em dois grupos de vinte estudantes do Ensino Médio,

respectivamente inscritos em duas escolas estaduais, ambas situadas em Contagem-MG, esses jovens puderam experimentar um singular contato com a poesia a partir do curso

inventivo que o próprio texto-poema acabou por revelar. Poesia e poema não são, necessariamente, sinônimos, mas sabemos que a poesia (do grego, "poíesis": fazer, criar

alguma coisa) tem no poema (do grego, "poíema": o que se faz, criação, invenção, trabalho) a sua mais notável forma de expressão: “a coisa feita” do que se intentou fazer, criar,

trabalhar. O poema é, pois, uma realização, o resultado de uma transformação: e isso não é pouco. Nessa perspectiva, entendemos que o trabalho literário nas escolas, por via

do poema, ao colher desse gênero os seus elementos diferenciais – a musicalidade e o ritmo; a evocação imagética das palavras; a articulação entre o aspecto formal e o

conteúdo lírico; a elaboração sensível da linguagem e sua expressão estética; a contextualização e o laço social que promove, dentre outros –, poderá transmitir aos leitores em

formação uma aproximação com o texto literário que, pelo estímulo à inventividade e à percepção multidisciplinar que elabora, seja capaz de exceder os limites da abordagem

conteudista ou precavidamente interpretativa que hoje se prioriza nas escolas. Ao contrário de uma prática literária voltada apenas à enganosa inserção mercadológica do

estudante, pela qual se apaga a mobilidade do potencial interpretativo do leitor através da imposição antecipada de um sentido pronto e único dado ao texto, entendemos que o

trabalho com o texto poético possa resgatar o que esconde a poesia em sua base etimológica: o “impulso para ação” a que ela convoca, ao manifestar concretamente, pela

elaboração extrema da linguagem, a invenção, o trabalho e a transformação. Apostamos na ideia de que o leitor que aprende a apreciar, ler e/ou escrever poemas sabe

reconhecer a poesia em outras fontes de leitura. Este leitor aprende a melhor pensar e a agir. Sensibiliza-se com o mundo à sua volta e busca formas concretas de nele atuar. A

poesia, em sentido amplo, transmite uma ética de ação e criação dificilmente esquecida por aquele que realizou poeticamente a leitura de um texto ou de algo à sua volta, algo do

mundo.  O leitor que se prepara para a poesia demonstra estar apto a outras formas exigentes de leitura. Assim, com Manoel de Barros, acreditamos na invenção de um exercício

de linguagem o qual cotidianamente nos venha ensinar a “pegar no espaço contiguidades verbais”, já que “não tem altura o silêncio das pedras”, quando finalmente entendemos

que “desaprender 8 horas por dia ensina os princípios”. Somente aí então, nesse ponto de “desaprendizagem”, é que estaremos prontos a reconhecer que “o delírio do verbo

estava no começo / lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos”.  Guiando-nos, portanto, pela didática que nos apresenta o poeta Manoel de Barros, na perspectiva de

profundamente indagar aquilo que, em consonância com o mundo atual, tende à massificação, à quantificação e à automatização do saber, dentro de um contexto cada vez mais

voltado à sistematização dos valores de consumo, propomos uma didática do ler, do fazer e do pensar poeticamente. Pretendemos, assim, motivar os estudantes a atingirem, tal

como sugere o poeta, “os princípios” de sua linguagem e, através do resgate ao impulso inaugural que a poesia elabora, estarem aptos a se lançar, mais crítica e

conscientemente, às leituras tão exigentes dos nossos tempos. 

Projeto 1


