DEBATE

“Poesia nossa de cada dia: só para alguns?”
19 de Abril de 2016

Locais e convidados

ÉVORA: Biblioteca Pública de Évora
Carla Pomares, Serões de Poesia em Alcáçovas, org. Terras Dentro; Manuel Piçarra,
professor e encenador de Teatro Escolar; Margarida Morgado, poetisa; Zélia Parreira,
Biblioteca Pública de Évora (moderadora)

LISBOA: Casa Fernando Pessoa
Andreia Brites, mediadora de leitura e crítica de literatura infantil e juvenil; Gustavo
Rubim, professor de literatura portuguesa na Universidade Nova de Lisboa; Miguel
Horta, mediador cultural, Associação Laredo; Nuno Moura, poeta e editor da Douda
Correria; Clara Riso, Casa Fernando Pessoa (moderadora)

OLHÃO: Sociedade Recreativa Progresso Olhanense
Afonso Dias, músico e mediador de poesia; Marco Mackaaij, poeta; Paulo
Moreira, professor; Nelson Moniz, professor; Sónia Pereira, programadora e mediadora
de leitura (moderadora)
PORTO: Museu dos Transportes e Comunicações
Ana Chaves, Biblioteca Municipal Almeida Garrett; Dina Ferreira da Silva, Livraria
Poetria; Rafael Tormenta, Professor, Agrupamento de Escolas Gaia Nascente; Rui
Spranger, Leitor de poesia; Suzana Faro, Museu dos Transportes e
Comunicações; Cláudia Almeida, Consultora em comunicação (moderadora)

Com a participação especial de Armando Pereira, vencedor da I Maratona Poética do
Porto, do Museu Nacional da Imprensa e João Pedro Pereira, de 9 anos, 2º Prémio na II
Maratona Poética do Porto, do Museu Nacional da Imprensa. João Pedro
Pereira leu "Tenho uma grande constipação", de Álvaro de Campos;
Armando Pereira leu "O princípio de M. C. Esher (I)" (Prelúdio e fuga sobre um tema
popular), de Vasco Graça Moura.

RESUMO

A poesia como forma de estar na vida e de interrogar o mundo

Nos casos de algumas pessoas, a poesia chega cedo às suas vidas e vem sempre
acompanhada de um sentimento de descoberta, de afectos e de criação de novos mundos.
Para que isso aconteça, mais cedo ou mais tarde nas nossas vidas, é fundamental
desmistificar a poesia e torná-la algo do dia-a-dia: a poesia não é só para entendidos; todos
podem escrever poesia; todos podem interpretá-la à sua maneira.

A poesia alarga o território dos afectos e permite-nos criar cumplicidades, ao mesmo tempo
que constrói uma ética e uma estética. Nas palavras de Antonia Pozzi, a poesia tem um
lado de transfiguração da vida: “porque a poesia, verdadeiramente, tem esta tarefa sublime:
pegar na dor que espuma e ronca na nossa alma e sossegá-la, transfigurá-la na calma
suprema da arte, como fazem os rios ao desaguar na vastidão celeste do mar.”

A poesia nunca foi tão necessária, proporcionando olhares múltiplos e sensíveis ao mundo.
Um olhar atento, crítico e, de certa forma, mais consciente. A leitura de poesia contribuirá,
segundo alguns, para fazer outras leituras em todas as áreas - como a da comunicação
social, que nos exige que se “escave” para lá do dito. Resumindo: a poesia é um poderosa
“arma” de reflexão individual sobre o mundo em que vivemos.
A poesia também pode ajudar a criar ligações afectivas com outras línguas. Aprender
poesia na língua do país onde se está emigrado, pode ser uma forma de sentir uma maior
proximidade com a cultura de acolhimento.
Acesso à poesia e literacia da poesia

A questão do acesso à poesia pode ser vista de duas perspectivas distintas, mas
complementares:
●
●

por um lado, o acesso que é (ou não) facilitado pelas instituições públicas (a
escola, a biblioteca, por exemplo) e pela sociedade civil;
por outro lado, o acesso que é facilitado pela aquisição de literacia - o
conhecimento das linguagens próprias de cada autor e a aquisição de hábitos de
desabituação da linguagem comum.

As escolas, as bibliotecas e outras instituições públicas, bem como as iniciativas da
sociedade civil, são importantes eixos de mediação do acesso à poesia e a literacia que lhe
está associada. É importante que todos estes actores trabalhem em rede.

Algumas abordagens consideram que para as pessoas começarem uma relação com a
poesia ela precisa de ser explicada. No entanto, é um ponto de vista que não é consensual,
uma vez que outras abordagens colocam a tónica na exploração de sentido, colectivo ou
individual, e não nos aspectos mais formais ou canonizados.
Uma das principais questões é como chegar a conhecer os novos poetas, onde encontrar
esses livros, como ter conhecimento da sua existência.

Para que a poesia seja divulgada, também é preciso que as editoras continuem a apostar
neste tipo de obras. O papel dos pequenos editores é descobrir novos poetas - através de
revistas na internet, por exemplo - entrar em contacto com eles e fazer pequenas edições
(Douda Correria faz tiragens pequenas e vende os livros a €5).
O papel da escola

Nas escolas, o discurso e o pensamento simbólicos das crianças devem ser aproveitados
em prol de uma exploração colectiva de sentido da poesia. Isto, contrariamente às
abordagens que se centram demasiado no que é/deve ser a estrutura formal da poesia.

Os professores devem ter a formação e a liberdade para escolherem algumas das obras
poéticas que querem apresentar aos alunos. Por outro lado, também há quem defenda que
os alunos deveriam poder escolher as obras que querem estudar (a partir de um conjunto
de obras que fosse pré-definido). A poesia não tem de ser exclusivamente abordada nas
aulas da disciplina de Português.
O incentivo à escrita e à experimentação pode ser uma estratégia de “ensino” da poesia
mais eficiente do que o “ensinar a gostar de”. Neste campo, o papel dos jornais escolares
ou da oficinas de criação pode ter um papel diferenciador. ntroduzir a leitura de poesia nos
clubes de leitura que se organizam nas escolas e, ainda, recuperar as práticas da tradição
oral: dizer o poema de cor, trabalhar nessa musicalidade.
Em Olhão, o projecto do 1.º ciclo “Sentir a Escuta” (desenvolvido por Nelson Moniz),
trabalha a poesia de duas formas:
●
●

para abordar outras matérias curriculares;
para ajudar os alunos a descobrir o mundo e a abstração, permitindo-lhes “ver
para além do visível”.

Nas universidades, a poesia é explorada a dois níveis:
●

nas aulas, são abordados os autores mais canónicos;

●

nos centros e trabalhos de investigação, são abordados autores ou matérias mais
marginais, bem como os cruzamentos disciplinares (por exemplo, poesia e outras
artes).

A universidade é um lugar privilegiado para se conhecer ou divulgar os autores menos
convencionais. Há maior liberdade na escolha de autores, o que inclui autores
"desconhecidos", portugueses e estrangeiros.

O papel das bibliotecas e de outras instituições

No Porto, têm sido desenvolvidas diversas actividades pela Biblioteca Municipal Almeida
Garret que tem apostado no prazer de brincar com a palavra (dita e cantada), e alguns
projectos têm acontecido fora de portas (por exemplo, no Centro Hospitalar do Porto).
Quando falamos de literatura em geral e não exclusivamente de poesia, em Évora, é notório
que os hábitos de leitura dos jovens são muito mais desenvolvidos do que há 10 ou 20 anos
atrás.
Nos media, não podemos ser alheiros à importância de programas de televisão como o
“Literatura Agora”, apresentado pelo actor Pedro Lamares, na RTP 2.
O papel da sociedade civil

A leitura de poesia ao vivo pode ser vista como uma estratégia de aproximação aos
públicos, tornando-a menos solene e codificada. Mas esta opinião não é consensual:
algumas pessoas consideram que a poesia é para ser lida e relida individualmente; outras
acham que pode ser dita e que tem a mesma importância, e relação com o ouvinte.
Organizar sessões de leitura de poemas em diferentes circuitos e contextos na cidade:
circuito da noite, da música, da rua.

Os Serões de Poesia das Alcáçovas, que já acontecem há alguns anos, têm vindo a
envolver cada vez mais a população local. Na última edição (2015), muitas pessoas foram
escrevendo poesia ao longo do ano para a apresentar no serão, onde se fazem reptos de
ordem social, política e pessoal.
O papel da música, enquanto veículo da prática poética, também é muito importante
porque permite que a poesia esteja presente no dia-a-dia de todos (atentemos à letra das
músicas que ouvimos ou façamos o exercício de imaginar António Gedeão ao ritmo de
Kimzomba…).

No debate de Évora foi lida a Mensagem do Dia Mundial da Poesia (21 de Março de
2016), escrita por Irina Bokova, directora-geral da UNESCO, e que aqui
reproduzimos:

«Shakespeare, que morreu há 400 anos, escreveu em “Sonho de uma noite de verão” que:
“O olho do poeta, no frenesi, faz olhá-lo do céu à terra, da terra ao céu. E como a imaginação
corporifica as formas das coisas desconhecidas, a pena do poeta transforma-as em formas
e dá ao nada uma habitação e um nome “.

Ao prestar homenagem aos homens e mulheres cujo único instrumento é a liberdade de
expressão, que imaginam e agem, a UNESCO reconhece na poesia o seu valor como um
símbolo da criatividade do espírito humano. Ao dar forma e palavras ao que não as tem –
como a beleza insondável que nos rodeia, o imenso sofrimento e miséria do mundo – a
poesia contribui para a expansão da nossa humanidade comum, ajudando a aumentar a
sua força, sua solidariedade e sua autoconsciência.

As vozes que carregam a poesia ajudam a promover a diversidade linguística e a liberdade
de expressão. Participam do esforço mundial para a educação artística e a disseminação
da cultura. A primeira palavra de um poema, por vezes, é suficiente para recuperar a
confiança em face da adversidade, para encontrar o caminho da esperança em face da
barbárie. Na era da automação e do imediatismo da vida moderna, a poesia também abre
um espaço para a liberdade e a aventura inerentes à dignidade humana. Do canto “Arirang”
da Coreia, ao “Pirekua” do México, os cânticos “Hudhud” do povo ifugao, o “Alardah” da
Arábia Saudita, o “Koroghlu” do Turcomenistão, ou o “Aitysh” do Quirguistão, cada cultura
tem sua arte poética que usa para transmitir conhecimentos, valores socioculturais e
memória coletiva, aspectos que fortalecem o respeito mútuo, a coesão social e a busca
pela paz.
Hoje, aplaudo os profissionais, atores, contadores de histórias e todas aquelas vozes
anónimas comprometidas com e por meio da poesia, realizando leituras nas sombras ou
nos holofotes, em jardins ou nas ruas. Clamo a todos os Estados-membros para que apoiem
este esforço poético, que tem o poder de nos unir, independentemente da origem ou da
crença, pelo que é a própria essência da humanidade.»

