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RESUMO

Trabalhar a poesia nas escolas, em um mundo que hoje tende à ampla massificação cultural, é tarefa que exige mais que um saber prático ou meramente interpretativo por parte

do professor. Trazer à sala de aula a literatura desdobrada em linguagem poética é, para muito além disso, tangenciar o potencial inventivo do estudante. Através da poesia, o

professor tem como precioso recurso a transmissão daquilo que na textualidade, e no mundo, resiste a valores uniformizadores. Foi nessa perspectiva que buscamos trabalhar o

gênero poema junto a dois grupos de estudantes do Ensino Médio, cada qual com 20 inscritos, respectivamente reunidos nas Escolas Estaduais Vinícius de Moraes e Estudante

Lívia Mara de Castro, ambas em Contagem. Nas oficinas, em uma geometria de transição, fileiras viraram círculos e aulas viraram encontros; o texto virou pretexto e o contexto

um cesto de opiniões no qual cada estudante depositou sua perspectiva poética. Os encontros se deram em forma de rodas de leitura e escrita, performances, palestras,

excursões, intervenções urbanas e saraus, envolvendo a escola, a comunidade regional, a UEMG/Ibirité, também passando por Belo Horizonte. Para o trabalho, selecionamos

poetas diversos, tendo como base e norte o poema “Uma didática da invenção”, de Manoel de Barros. Nele, o poeta nos ensina que “as coisas não querem mais ser vistas por

pessoas razoáveis: / Elas desejam ser olhadas de azul”, “[...] lá onde a criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos”. Com este e outros textos propriamente teóricos, discutidos

pelo bolsista e a orientadora em reuniões semanais, pudemos transformar essa experiência, tanto no que concerne às oficinas, quanto no que diz respeito ao aprimoramento

didático e científico do bolsista, em um saber atravessado por múltiplos campos do conhecimento. Assim, pela poesia, o projeto também pôde despertar uma filosofia do mundo.

Confiemos, portanto, nos estudantes e acreditemos em seu potencial. Esperem e escutem, pois são eles: poetas!

Projeto 1


