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Este artigo relata a experiência da criação de um texto literário, a partir da leitura de
uma reportagem, com o objetivo de levar ao desenvolvimento da expressão criativa.

Reportagem. Leitura. Produção de texto. Imaginação. Fantasia.

This article tells the experience of the creation of a literary text, starting from the
reading of a report, with the objective of taking to the development of the creative
expression.

Report. Reading. Text production. Imagination. Fantasy.
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Era uma bela reportagem, que falava sobre uma floresta
petrificada, existente na pequena cidade de Mata, perto

de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Havia algumas
fotografias escuras, em preto e branco, não dava bem para
ver o que era. O texto, porém, esclarecia que se tratava de
pedaços de troncos, restos de antiga floresta que existira
naquela região e se havia petrificado pela ação da sílica
coloidal, uma areia que lentamente se introduzira pelos
“poros” dos caules e raízes, juntamente com a água que,
num tempo muito antigo, inundara a área, mantendo por
longo período a mata submersa. Aqueles pedaços de
árvores petrificadas faziam parte do Museu Paleontológico
da cidade de Mata, informava ainda a reportagem, publicada
no jornal O Estado de São Paulo.

As fotos mostravam pouco, mas funcionavam como o
suporte “real” do que diziam as palavras. E o que diziam as
palavras era tão extraordinário, que se tornava indispensável
a prova fotográfica, para que todos pudessem conferir a
veracidade de uma história que, apesar de ser verdadeira,
parecia inventada.

READING AND IMAGINARY: A  PROCESS OF TEXTUAL PRODUCTION
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Crianças1 leram com atenção a matéria e ficaram
encantadas. Nunca haviam imaginado que pudesse existir
no “mundo real” vegetais de pedra - confessaram, na época,
admiradas. Provavelmente, também não percebiam que
haviam se iniciado na descoberta do poder da palavra como
ponte entre coisas desiguais, eternamente separadas.

A reportagem fora lida durante uma atividade em que
se buscavam caminhos que pudessem levar crianças e
jovens à descoberta do encanto da leitura. Eram sessões
em que meninos liam contos, crônicas, reportagens, poesias
- o que naquele momento lhes interessasse - e depois, se
quisessem, podiam recontar o que haviam lido, reinventando
o enredo, valendo-se, para sua expressão, da linguagem
escrita, ou ainda do desenho, pintura ou dramatização.

O que importava, nesses exercícios, era o caráter
lúdico da atividade e a livre expressão do pensamento, onde
os limites eram apenas os que se inscreviam na própria
proposta de realização da tarefa escolhida. Isto significa
que uma proposta podia levar várias semanas até ser
plenamente realizada, dependendo de suas características
e do interesse de cada grupo.

1 Crianças integrantes de um “Clube de leitura” (Terralivre), da região do Jardim Paulista,
em São Paulo. Atividade comunitária de moradores do bairro, que durante três anos
contou com apoio da Prefeitura de São Paulo. (Gestão Mário Covas). O trabalho existe
até a atualidade, dirigido por Zezé Bueno e sediado na Associação Cristã de Moços.
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A experiência alcançou bons resultados na criação
coletiva de textos, revelando-se uma atividade instigante e
divertida. Poucos textos, porém, conseguiram despertar
tanto interesse e tantas reescrituras quanto essa reportagem
sobre a floresta que se havia petrificado.

Ali, os limites entre o fantástico e o real eram tão tênues,
que se podia transitar facilmente nessa área ambígua, onde
a razão se fragiliza e todas as interdições ligadas às
programações socioculturais perdem terreno, abrindo mais
espaços para a fantasia.

A ambigüidade, no ser humano, é inerente à sua
condição, já que como recorda Edgar Morin2, não existe no
cérebro do sapiens nada que permita distinguir diretamente
o que é o sonho e alucinação do que é percepção. Os
sistemas cognitivos ao longo da história do homem,
constituem-se da relação entre o pattern3 mental e a realidade
exterior a que ele se aplica. O pattern embebe-se de
realidade, e a realidade exterior, por sua vez, encontra-se
modelada pelo pattern. Assim, “quando surgem subitamente
dados, acontecimentos, idéias, que não podem se conciliar
com o pattern surgem os problemas que invocam a tomada
de consciência. Esta não é unicamente a pesquisa
construtiva de um grau superior de conhecimento, mas,
também, a reavaliação do verdadeiro e do falso”4.

A consciência sempre tende a crer nas verdades que
são as suas descobertas. É sensível ao caráter relativo das
verdades, mas sempre disposta a recusar o que lhe parece
falso e a lutar pela verdade. Como, então, se pode colocar
a questão da consciência em face da apropriação dos
conteúdos reconhecidamente imaginários da produção
artística? O que ocorre quando se lê uma obra literária, ou

2 Le paradigma perdu: la nature humaine. Paris: Editions du Seuil, 1973.
3 Em antropologia, padrão, modelo, padrão cultural, modo de ser adquirido mediante

herança social.
4 Edgar Morin, obra citada.
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se observa uma pintura ou se assiste a um filme?
É sabido que diante de um filme ou de uma obra literária

o fruidor atento penetra num universo imaginário, que lhe
parece vivo. Ela passa a perceber o imaginário tão real
quanto a realidade - ou mais real ainda -, sem que a questão
do falso e do verdadeiro tenha de ser colocada. Ao que
parece, é aí que reside um dos poderes de encantamento
da obra ficcional, fonte renovada de emoção, pois o que
então se estabelece no leitor de um romance ou no
espectador de um filme é uma dupla consciência: ao mesmo
tempo que percebe como real o que é imaginário ele sabe,
o tempo todo, que está participando de um jogo.

O jogo é sedutor, com sua carga lúdica, seus desafios,
seu poder de emocionar, sua capacidade de patrocinar a
auto-ilusão do jogador.

Ao selecionar para leitura e re-escritura a reportagem
sobre a floresta petrificada, supunha-se oferecer à garotada
- cuja idade variava entre nove e doze anos - um texto onde
o jogo deveria ser mais excitante ainda, pois o dado
fantástico não emergia de um faz-de-conta: era o próprio
real que parecia imaginário. Ali se poderiam desnudar as
infinitas e surpreendentes possibilidades de elementos se
juntarem e se reorganizarem na natureza, de maneiras
diferentes, oferecendo aos olhos dos homens uma estrutura
nova, inesperada.

Para recriarem a reportagem, recontando a história lida,
os meninos começaram por recuperar as características-
padrão de uma floresta brasileira.

Olhando as fotos escuras dos esparsos fragmentos
de troncos cinzentos, empedrados, reconstruíram uma
floresta densa, encipoada, muito verde, com grandes copas
enfolhadas, cobertas de flores. Ao lado dessa floresta,
colocaram uma lagoa.

A partir daí, descontraídos, já estavam possuídos pela
história, seus controles internos haviam se afrouxado, todos
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os limites se alargado. A fantasia, então, passou a fluir mais
livre, com as combinações do real e irreal se
interpenetrando, não mais para designar, na forma de uma
imagem, um real existente, mas para originar um novo
universo significativo.

O cenário descrito começou a se transfigurar,
adquirindo contornos fantásticos - e a história das árvores
petrificadas pela ação da sílica foi se desdobrando, virando
uma aventura cheia de elementos noturnos, góticos,
reabsorvidos de gibis, filmes, contos antigos com seus
castelos mal assombrados, situados em lugares solitários
e tenebrosos, onde a lua brilha de um jeito sinistro.

A garotada divertia-se, brincando com o horror e com
seu próprio medo, fazendo a lagoa pular, misteriosamente,
nas noites claras, atraída pelo ímã da lua. Imaginavam e
descreviam o terror de se ver a lagoa pulando, o vento forte
uivando sem que nenhum galho ou folha da floresta se
movesse. Até os pássaros vindos dos arredores
enganavam-se com aquela floresta verde, florida, e só
percebiam que ali havia mistérios quando, pousados nos
galhos, observavam que as folhas e galhos não se moviam.

O vento urrava, emparedado entre as fileiras de árvores,
feitas de pedra, e era desesperador e fascinante constatar
que aquela floresta era ao mesmo tempo real e irreal, e o
que parecia vivo estava morto.

A história foi publicada em 1989, com o título de O
Mistério da Lagoa5,mas pode-se supor que vê-la impressa
não tenha sido tão excitante e prazeroso como o processo
de criá-la.

É provável que sim, que perceber-se a si mesmo com
sua dupla consciência, transitando entre o real e o irreal,
em pleno processo de criação seja como uma aventura
cheia de imprevistos. Um exercício de prazer, como um jogo

5 São Paulo: Lume, 1989, 48 p. (primeira edição).
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em que se juntam elementos desorganizados, esparsos,
organizando-os, dando-lhes novos sentidos, no conjunto,
e nele descobrindo novos significados.

O novo discurso, sobre a floresta petrificada, foi se
construindo devagar, a partir do encontro com idéias,
imagens, recordações - todos esses elementos que Auger6

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 jogo combinatório
de operações lógicas e pulsões afetivas, que geravam, na
prática de cada um, a possibilidade, em maior ou menor grau,
de incluir a invenção na sua busca, no seu saber-fazer.

O que se constituía com o texto que se criava, era o
exercício da vivência de certa plenitude própria e exclusiva
do ser humano, ente objetivo e subjetivo, dotado de razão
e emoção, capaz de arquitetar e estruturar universos
múltiplos, surpreendentes, tanto os realizáveis como os
impossíveis.

Através do canto retomam-se as origens da linguagem.
Através da arte se estabelece a ligação imaginária com o
mundo, sem limites de tempo e espaço.

Desde tempos imemoriais, o homem - criança ou adulto
- busca o prazer e a emoção estética através do gozo das
cores, das formas, do sentimento agradável que sons, cores,
formas, signos, símbolos podem suscitar.

Ler, contar e recontar histórias são atos que podem se
cercar de um caráter mágico, tornando-se geradores de
novas formas de expressão, originando a criação de seres
fantásticos, cores inusitadas, formas inesperadas, ou a
irrupção de emoções fortes, quase incontroláveis, que
ativam e anulam tensões, intensificando o medo, o alívio e
o prazer.

6 L’homme microscopique. Paris: Flamarion, 1966.
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A possibilidade de desorganizar-se para organizar o
novo, pode levar o leitor -  jovem ou não - a experimentar,
ainda que se de forma embrionária, um pouco do prazer e
da angústia de insinuar-se pelo território complexo da criação.
Um tipo de exercício quase inexistente nas escolas brasileiras,
que, em geral, são áridas, punem o sonho, sepultam o canto,
a lenda, o conto, a poesia e todas as possibilidades lúdicas
e libertárias da palavra.

A criação de imagens insólitas, o uso imprevisto da
palavra, num exercício lúdico revelam um aspecto mágico
da linguagem, que se abre para as descobertas. O
reconhecimento desse universo denuncia o outro, cheio
de clichês, modelos fixos, fórmulas padronizadas, que
subestimam a aptidão do cérebro humano para o diverso,
o múltiplo e o ambíguo.

A busca do encanto da leitura e da escrita pressupõe,
então, a procura e o cultivo de uma linguagem criadora,
que inova e revela. Nessa busca se inclui o jogo das formas
reais e imaginárias - traduzidas em sensibilidade estética -
que alargam e enriquecem a afetividade, ao mesmo tempo
que agudizam a curiosidade e estimulam a inteligência.

Num exercício lúdico de leitura e escrita, lida-se com
idéias, símbolos, fantasias, num clima descontraído que
favorece o livre jogo da razão e da emoção. E nesse tipo de
atividade, mais importante que o produto é o processo.

O produto final - nesse caso um texto, uma história
recontada - é expressão da razão objetiva, impulsionada e
realimentada pela subjetividade. Não é, porém, ele, em si,
que importa, mas a rota desenhada para a sua constituição
- como importa o vento para que um barco a vela possa se
movimentar. O porto de destino só é alcançado porque o
barco conseguiu mover-se com o vento e caminhou, sem
encalhe definitivo, metro a metro, construindo essa chegada.
Mas o que resta, como herança de viagem, ao marinheiro
depois que chega ao porto? É difícil avaliar; são muitos os
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elementos que se interpenetram na sua memória da
travessia.

Será sempre difícil avaliar saldos alcançados, quando
se lida com questões subjetivas, vagas e incertas. Por isso
será sempre difícil afirmar o que aprenderam os meninos
que recontaram a história da floresta petrificada, entre outras
histórias.

A eles, de início, foi ensinado que a palavra é preciosa
herança e sem ela o homem não teria mudado a si próprio,
e sua sobrevivência estaria restrita às características
limitadas dos pongídeos. E eles brincavam muito com essa
idéia, imaginando-se como grandes macacos dependurados
nos galhos, com um cérebro enorme virado para baixo,
numa cabeça pesada e cheia de limites. Com humor,
soltavam a imaginação, entes dotados de razão e delírio,
brincando em todas as atividades, enquanto desenvolviam
alguma sensibilidade para o encanto das ressonâncias
verbais ou para a poesia inesperada que pode aflorar com
o deslocamento de uma palavra para outros contextos.

O que se pretendia era que, ao lado dos jogos e
brincadeiras realizados com a participação e cumplicidade
do grupo - isto é, ao lado de certa história de vida construída
coletivamente e que alimentaria para sempre a memória de
cada um - descobrissem o poder transformador da palavra
e tivessem pistas para, mais tarde, amadurecerem com certo
grau de exigência de natureza lógica e estética.

Sem aulas formais, sem técnicas sofisticadas, sem
certezas, jogava-se com probabilidades e desse modo
muitos textos foram produzidos, vários foram publicados.

Os resultados objetivos ficavam evidentes à medida
que os meninos cresciam. De adultos, mantiveram o hábito
de ler, o prazer de desvendar enigmas a partir de textos,
filmes, obras pictóricas - em suma, revelaram a marca
indelével da arte, modelando seus espíritos, seu modo de
ver e compreender o mundo.
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Apesar de todas as incertezas na condução do
processo de aproximação dos meninos com os livros, a
descoberta do prazer da leitura estética e do exercício do
pensamento crítico acabou sensibilizando este grupo
experimental, que reunia pouco mais de cem participantes.

Do fundo das incertezas, pode-se dizer, hoje, à maneira
de conclusão, que, na época, tinha-se apenas uma clareza,
traduzida como um desejo: que ao recontarem a história da
floresta petrificada, ou outras histórias, os meninos
acabassem descobrindo que a palavra tem um poder
mágico - sutil e perceptível - como o do arco-íris, que se
arqueia, intangível, no ar, ligando pontos eternamente
separados, unindo o céu e a terra.


