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COMO SE DESVENDA E COMO SE
CONSTRÓI UM DISCURSO ARTÍSTICO?

 HOW CAN  AN ARTISTIC DISCOURSE BE REVELED  AND
HOW CAN IT BE BUILT?

O presente artigo pretende colocar algumas questões que podem
ser relevantes para alimentar uma discussão sobre criação literá-
ria e leitura para crianças e jovens.

Leitura. Crianças. Criação Literária.

Reading. Children. Literary Creation.

* Doutora em Teoria Literária e escritora. Autora de “O Pote de Ouro do Arco-Íris”,
e, entre outros ensaios, é autora de “Caminhos e Descaminhos da Rebelião Juvenil 
dos Anos Sessenta”. Participou das oficinas de literatura do curso de pós-graduação 
em Leitura e Educação, promovido pelas Faculdades Integradas Teresa Martin.

The present article intends to discuss some issues which can be
relevant to feed a discussion about literary creation and reading
for children, and young people.
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“A vida só é possível reinventada // Anda o sol pelas
campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas
folhas... // Ah! tudo bolhas que vêm de fundas piscinas
de ilusionismo... - mais nada. // Mas a vida, a vida, a
vida, // a vida só é possível reinventada”

Cecília Meireles

A  arte institui a harmonia no indivíduo, ao mesmo
  tempo que o inquieta e o transforma. Esse poder
 transformador da arte tem sido pouco

explorado na escola. Por isso, quero reportar-me um pouco
a algumas experiências comunitárias, com textos literários,
que tinham o objetivo de liberar a imaginação de crianças e
jovens, Iibertar seu espírito no estado estético e levá-Ios a
um esforço de recriação de textos lidos, num jogo livre, capaz
de ajudá-Ios a Iibertarem-se, ludicamente, de todos os
grilhões das circunstâncias, descobrindo, de forma concreta,
o prazer do ato criativo. Refiro-me às experiências do grupo
Terralivre, que na gestão do prefeito Mário Covas, em São
Paulo, teve muito apoio, cresceu bastante, e mais tarde, na
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gestão seguinte, mesmo tendo seu clube de leitura
desativado, na esfera municipal, conseguiu sobreviver e
mantém-se vivo até hoje, com grupos de leitura e de teatro.

A atriz e comunicadora social Zezé Bueno1 tem
desenvolvido essas atividades em bibliotecas da Prefeitura
de São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro (onde até revelou,
entre outros, o ator Fábio Assunção, conforme ele próprio tem
declarado reiteradas vezes em jornais, revistas, rádio e
televisão). Suas experiências também têm estado no SESC,
em associações de bairro e na Associação Cristã de Moços,
sede de Pinheiros, em São Paulo, além de apresentações
recentes de atividades em Londres.

A experiência é simples, mas exige competência e sensibilidade
de quem a dirige. Consiste em levar a criança a ler bons textos,
descobrindo a expressividade, a ambiguidade, a polissemia,
próprias da linguagem artística. Esse exercício, além de ajudar
a criança a formar seu próprio repertório estético, leva-a, na
prática, a distinguir o belo texto daquele texto linear,
descuidado, mal elaborado - no máximo utilitário - que é de
uso comum nas escolas e que não vai além de subestimar a
inteligência e a sensibilidade do pequeno e jovem leitor. De
posse desse repertório, a criança e o jovem estarão “abertos”
para a Iinguagem metafórica, o encanto das ressonâncias
verbais, a poeticidade de determinadas frases e construções.

Com sua curiosidade aguçada, ele estará apto a
recontar de maneira inventiva as histórias lidas2 criando

1 Seus trabalhos estão publicados nos “Cadernos da Palavra”, edições da Prefeitura
de São Paulo e da ACM - Associação Cristã de Moços. Nos anais do Seminário
Estadual de Literatura Infanto-Juvenil, edição das Faculdades Teresa Martin e
Secretaria de Estado da Cultura, além de inúmeros jornais e revistas.

2 Ver os textos de Zenaide Ribeiro Soares: O encanto da leitura: relato de uma
experiência comunitária. São Paulo: Tema, nº 17, 1992, p. 80-89; Leitura e Imaginário.
Revista de Educação Publica - UFMT - Volume 3, nº 4, 1994, p. 274-280, O Segredo da
Ilha que Fugiu do Mapa, São Paulo: 6ª edição, Lume, 1998.



51 TEMA

gradualmente novos textos, que nem de longe lembram as
fontes que os geraram. A partir daí, ele estará pronto para
construir seu próprio caminho, construindo uma trajetória
própria, se isto for de sua vontade.

Recordo aqui um texto de Zenaide Ribeiro Soares3, que
relata uma das experiências de um desses grupos:

“O novo discurso sobre a floresta petrificada4

foi se construindo devagar, a partir do encontro
com idéias, imagens, recordações, todos esses
elementos que Auger chama de ‘ruído de fundo’,
e formam a base de nossa vida interior. Os
novos dados, retirados de novas fontes: livros,
jornais, revistas, noticiários televisivos, filmes,
juntavam-se de maneira incerta a esse fundo,
num combinatório de operações lógicas e
pulsões afetivas, que geravam, na prática de
cada um, em maior ou menor grau, a
possibilidade de incluir a invenção na sua
busca, no seu aprender saber-fazer”.

Penso que não custa nada tentar mudar os caminhos
que põem a criança em relação com a arte, em particular com
a literatura. Há muitas saídas. Não há modelos prontos. O
grupo Terralivre construiu o seu. Cada um deve fazer o que
sabe, o que pode. Mas fazer alguma coisa é, de fato,
absolutamente necessário e as escolas podem e devem, a
meu ver, desenvolver essas experiências como atividade
extracurricular, um jogo capaz de tornar a escola fascinante.

3 Leitura e Imaginário, Revista de Educação Pública da UFMT- Universidade Federal
de Mato Grosso, nº 4, p.278.

4 Grifo nosso. Referência a um texto que foi publicado com o título de “O Mistério
da Lagoa”, e teve como ponto de partida uma reportagem publicada no jornal “O
Estado de São Paulo”, sobre uma floresta petrificada existente no Rio Grande do
Sul, na cidade de Mata, próxima de Santa Maria.
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Estimular a leitura e a escrita é muito importante, porque
aquí se fala do nascimento de um sujeito que se constitui
pela linguagem; que aprende a operar pela simbolização do
real; a presentificar o inexistente.

O sujeito da linguagem não é um sujeito em si, mas um
sujeito histórico, que aprende a situar seu discurso em
relação aos discursos de outros, já que existe uma forma
social de apropriação da linguagem e do uso estético da
palavra.

A palavra tem múltiplos poderes: sagra os reis, exorciza
os possessos, efetiva os encantamentos. Possibilita, através
do discurso artístico, as viagens maravilhosas, o acesso aos
tempos perdidos em séculos passados ou a presença em
universos futuros do espaço ainda inexplorado – seja por
intermédio da linguagem verbal, como da visual, ou ainda da
audiovisual através das associações entre textos, sons e
imagens.

O poder da palavra e do canto aproxima o homem de
Deus, como no mito da fala, relatado por Catarina Sant’Anna:

“Uma antiga lenda indígena diz que Deus,
usando os reflexos que saíam de seu corpo criou
o sol e o fogo e aí criou também a fumaça e a
neblina... Depois criou o amor, mas não tinha a
quem dá-lo... Criou a fala, a palavra, mas não
tinha quem o escutasse!... Aí chamou outras
divindades e deixou que elas tomassem conta
do sol, da neblina, do fogo... Entregou-lhes
também a música e as palavras, para que essas
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divindades, falando e  cantando, pudessem dar
vida aos homens e mulheres!... Assim o amor se
transformou em comunhão e a fala ganhou vida
e Deus pôde sair da solidão!... Aí Deus nunca
mais deixou de acompanhar os homens e
mulheres que falam e cantam!...”.

O discurso artístico permite o acesso poético ao interior
do homem, alimentando a imaginação construtiva que lhe
permite adquirir um jeito diferente de ver o mundo. Ele educa
para sentir, para recriar, para construir, para alimentar sonhos
que transformam a realidade e embelezam o mundo.

As atividades teatrais, são também, de grande impor-
tância, pois permitem aos atores ou aos espectadores infan-
tis e juvenis exercitarem suas experiências e emoções de
modo lúdico. Permite-lhes perceber, de maneira concreta e
agradável, que postura adapta-se melhor ao seu tempera-
mento e de que modo pode alimentar seu imaginário, que não
é estático e está sempre se adaptando a situações e épocas.

Nas atividades teatrais, o jogo lúdico pode transformar-
se em dramático, revelando a crianças e jovens o prazer de
novas descobertas.

O convívio com a tradição e a modernidade ou seja a
continuidade e a inovação é ressaltada por Poirier, ao comen-
tar o complexo panorama sócio-cultural onde a escola se
encontra inserida.

Brincar com a tradição diverte e leva à reflexão, como
lembra Mário de Andrade, tratando das inúmeras criações
artísticas realizadas em nosso país sobre o boi, com caracte-
rísticas diferenciadas como o Boi Barroso (sul da Bahia), Boi
Caprichoso e Boi Garantido (ambos no Amazonas, variantes
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de Parintins), Boi de Mamão (Paraná e Santa Catarina). São
invenções individuais nas suas melodias e modalidades de
apresentação, e ao mesmo tempo, são sociais, como fala Má-
rio de Andrade:

“(...) invenção tão regional que se diria, individu-
al, se esta palavra pudesse entrar como valor
positivo em contribuições folclóricas. Por que
está claro que tudo é individual, porém perde a
individualidasde não só por ser socializada e va-
riada logo como porque o próprio indivíduo po-
pular, não age senão como uma fatalidade soci-
al. Não é o indivíduo mais não; é apenas o ele-
mento informativo por assim dizer, de que o agru-
pamento social se utiliza, pra agir, se reconhecer
e se divertir.” 5

Onde, porém, se educa desse modo, tão pouco
cartesiano, valorizando a imaginação livre e criadora? Pou-
co se vê. Observa-se que o racionalismo que norteia o de-
senrolar da educação moderna, tem enxergado a poesia como
um fenômeno revestido de algo especial como se fosse um
dom natural que se limita a premiar alguns poucos eleitos.
Essa afirmação nunca é feita abertamente, mas é fácil verifi-

5 Dicionário musical brasileiro. São Paulo: IEB-Edusp.1989
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car que a escola, embora tenha no currículo, tradicionalmen-
te, a literatura como disciplina obrigatória, raramente promo-
ve um ensino de arte literária,  preferindo praticar muito mais
um ensino de “História da Literatura”.  Isto significa grande
número de datas, nomes de autores e de escolas literárias
quase massacrando o estudante, sem considerar a
essencialidade do poético, a dimensão subjetiva do indiví-
duo. Fica assim eliminada a possibilidade de prazer que po-
deria advir de um estudo da produção artística escrita a par-
tir da relação com o texto literário. O tipo de ensino
comumente adotado esquece  que é muito importante captar
o poético do mundo, o que pode ser obtido através de uma
educação para o sentir, para  o imaginar, para a vivência do
belo, para a fruição estética.

Como lembra Ernst Fisher6, é muito grande a impor-
tância da educação estética, pois a função da arte não é a de
passar por portas abertas, mas a de abrir portas fechadas.


