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 O presente trabalho, “Experiência poética, poesia e aprendiza-
gem na infância”, é fruto do projeto de pesquisa Experiência poética e 
aprendizagem na infância ,  desenvolvido desde o primeiro semestre de 
2006, pela Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul,  
e coordenado pela professora doutora Sandra Regina Simonis Richter, 
do Departamento de Educação da inst i tuição. Como membros inte-
grantes do projeto,  há ainda a professora mestra e or ientadora Ângela 
Cogo Fronckowiak e a bolsista Pamella Tucunduva da Si lva, ambas do 
Departamento de Letras, e Daniela Ruppenthal Moura, bolsista do De-
partamento de Educação. 
 O projeto Experiência poética e aprendizagem na infância  une 
duas áreas do conhecimento, Artes Plást icas e Literatura. A pesquisa-
dora e a bolsista do Departamento de Educação se det iveram com 
maior atenção às leituras e observações em Artes Plást icas, enquanto 
que a pesquisadora e a bolsista do Departamento de Letras l igaram-se 
mais ao que dizia respeito à Literatura. É importante destacar que, 
embora tenha havido esta divisão de estudos e orientações, onde as 
pesquisadoras e as alunas de cada departamento se f ixaram mais a 
sua área, o intercâmbio entre os dois campos foi inevitável e impres-
cindível.  
 No segundo tr imestre de 2006, saímos para a pesquisa de cam-
po, onde convivemos, durante todo o ano, com um grupo de vinte e 
cinco crianças de seis anos da pré-escola da Escola Estadual Alfredo 
José Kliemann, numa região perifér ica do município de Santa Cruz do 
Sul,  no Rio Grande do Sul.  A pr incípio, as bolsistas do projeto passa-
vam duas tardes por semana acompanhando a turma e registrando sua 
rot ina através de diár ios de campo, fotograf ias e algumas f i lmagens, 
coletando também os diferentes materiais produzidos pelo grupo, tais 
como desenhos e pinturas. Com isso, pretendíamos observar como 
era conduzido o dia-a-dia dos pequenos e quais os t ipos de at ividades 
lhes eram encaminhadas, além de tentar estabelecer um vínculo com 
eles, consol idando nossa entrada de campo. 

A questão inicial e, portanto, desencadeadora do projeto de pes-
quisa, foi a preocupação com a maneira como acontece a aprendiza-
gem nos tempos e nos espaços da educação infanti l .  Notamos que a 
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escola, com sua preocupação excessiva destinada a planejamentos, 
alfabet ização e metodologias, acaba condicionando o discipl inamento 
dos corpos e submetendo todas as crianças a um mesmo tempo e es-
paço, onde, geralmente, acontecem sempre, e da mesma maneira, as 
mesmas coisas. 

Outro aspecto percebido foi que a escola, geralmente, está muito 
preocupada também com resultados f inais e conclusões, o que inviabi-
l iza a importância do “fazer” e de todos os processos que este “fazer” 
engloba. As at iv idades destinadas aos pequenos têm de ser cumpridas 
em determinado prazo e o essencial é garant ir apenas que eles as 
cumpram. Assim, infel izmente, a pré-escola vem se tornando um lugar 
onde as crianças apenas “estão” e não “são”. 

Pensando sob este pr isma, vimos que, ao mesmo tempo em que 
a experiência poét ica é importante no ambiente escolar, ela é também 
ignorada por ele, não na hipótese de não ser aceita, mas no sent ido 
de não ser sequer conhecida. Por isso mesmo é que, antes de falar-
mos dos procedimentos e resultados parciais da pesquisa, é funda-
mental considerarmos nosso conceito de “experiência poética”, bem 
como o que entendemos por aprendizagem, infância e, dado o tí tulo e 
o tema deste trabalho, poesia. 

Para unirmos as palavras “experiência” e “poesia” numa mesma 
expressão e dotá-las de um sentido onde uma complementa o que a-
creditamos que a outra já signif ique (como veremos adiante),  busca-
mos alguns apoios teór icos e f i losóf icos.  

Para def inir “experiência”,  baseamo-nos em Jorge Larrosa, 
quando dist ingue a experiência científ ica da experiência de sentidos 
(2002, p.20) e af irma ser experiência tudo “o que nos passa, o que 
nos acontece, o que nos toca” (2002, p.21). Então, para o autor e 
também para nós, a experiência é tudo aqui lo “que se adquire no mo-
do como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo 
da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que 
nos acontece” (2002, p.27). 

Esta idéia se amplia e se complementa se juntarmos a ela a no-
ção que temos de “poesia”.  Paul Valéry (1999, p.180) conceitua “poé-
t ico” a part ir  de sua raiz et imológica, vinda da palavra “pöien”, que se 
traduz na ação de fazer, cr iar,  fabr icar, transformar  algo. Portanto, de-
fendemos “poét ico” como tudo aqui lo que permite, de alguma maneira, 
a comunhão com o outro, através da part i lha de sent idos e/ou de sen-
t imentos que nos permitem descobrir “algum eu  maravi lhosamente su-
perior a Mim” (VALÉRY, 1999, p. 210). Neste aspecto, ainda segundo 
as palavras de Valéry, devemos “considerar com maior complacência, 
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e até com maior paixão, a ação que faz do que a coisa feita”  (1999, 
p.181).  

Sendo assim, podemos dizer que tanto a “experiência” abarca o 
sent ido de “poesia” quanto a “poesia” abarca o sentido de “experiên-
cia”, porque ambas são ações que, carregadas de sent ido, nos pas-
sam no exato momento em que ocorrem e que perduram ao longo das 
vidas tocadas por elas. Para nosso grupo, a “experiência poét ica”, a-
lém de ser algo que nos passa, imprimindo-nos signif icados, é também 
aqui lo que faz com que algo se passe em nós. A “experiência poética” 
é um fazer  que nos é provocado a part ir  de algo que nos foi  feito ,  seja 
pela beleza incomensurável de uma imagem; ou por um acontecimento 
que, de alguma forma nos mobil izou; ou por um poema de que gosta-
mos demais; ou por uma cor que, como dir ia Leonardo Da Vinci,  disse 
o indizível,  exprimiu o inexprimível,  traduziu o intraduzível.  Em sínte-
se, acreditamos que a “experiência poética” é a valor ização de um 
processo que permite a descoberta individual de cada um, através do 
encantamento provocado pela possibi l idade de ser e fazer (e perceber 
que se está sendo e fazendo) mais e cada vez melhor. 

Encarando a “experiência poética” nesta perspectiva, af irmamos 
que “as crianças podem aprender, através da experiência poét ica, a-
qui lo que compreendem e aqui lo que não compreendem” (FRONCKO-
WIAK; RICHTER, 2005, p.94). Antes de quaisquer explanações a res-
peito da af irmação, é preciso dizer que entendemos a aprendizagem 
como um processo de conquista, que se dá colet ivamente na cont inui-
dade, na não l inearidade de acontecimentos desaf iadores e, como já 
dissemos, no movimento dos corpos. Ou seja,  “não há pureza, perfei-
ção e imobil idade no ato de aprender,  mas mistura, tempero, miscige-
nação dinâmica de saberes que engendram transformações nos modos 
de conceber e fazer as mesmas coisas” (FRONCKOWIAK; RICHTER, 
2005, p.94). Assim sendo, há aprendizado através da experiência poé-
t ica, no momento em que “as cr ianças gostam e necessitam mexer-se 
e mexer nas coisas do mundo, bol inar o mundo, provocar o mundo até 
que o mundo as seduza, as contagie, gerando transformações em am-
bos” (FRONCKOWIAK; RICHTER, 2005, p.94). 

Escolhemos estudar a “experiência poética” e a “aprendizagem” 
na infância ,  porque, conforme Bárcena é nessa época que ocorre a 
”cr iação de sent ido” (2001, p.4), para tudo que acontece, ou seja, é 
nessa idade que se nomeia o mundo e não na idade adulta que “so-
mente pode aspirar a re-criar o signif icado” (2001, p.4). Ainda nas pa-
lavras no autor, é na infância que existe a l iberdade do inocente, a 
possibi l idade da surpresa, pois ela é um “tempo or iginár io e primordi-
al” (2001, p.8) em que o mundo pode ser construído novamente, “à 
margem do mundo já cr iado e interpretado” (2001, p.8) pelo adulto.  
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A part ir  dessas explanações, podemos af irmar que a educação 
infant i l ,  ao pr ior izar ações educat ivas que investem exclusivamente 
em métodos de ensino, esquece-se de enxergar que, apesar de iguais,  
cada menino e menina é diferente um do outro e que, ao condicionar a 
imobil idade do corpo infanti l ,  está condicionando também a imobil ida-
de do pensamento, porque “mexer-se, para as cr ianças, é pensar. Fa-
zer é já pensar” (FRONCKOWIAK; RICHTER, 2005, p.94). Além disso, 
quando os tempos e os espaços são sempre iguais nos modos de fa-
zer e ser,  a possibi l idade de abertura para o novo não ocorre na esco-
la e o imprevisível acaba sendo calado por at i tudes de negl igência.  

Dada, portanto, nossa entrada no campo de pesquisa, onde con-
vivemos com o grupo pré-escolar,  percebemos que no começo, nossa 
presença causava estranhamento, o que já havíamos presumido, mas 
com o passar dos dias, nossas visitas foram sendo motivos cada vez 
maiores e mais constantes de alegria. Dentro de pouco tempo, éramos 
aguardadas com bastante entusiasmo pelo grupo. 

No segundo momento, algumas semanas antes das férias de in-
verno, passamos, então, a interagir com as cr ianças, organizando e 
planejando diferentes tempos, espaços e mater ial idades, com os quais 
elas pudessem complexif icar sua relação com a Poesia e com as Artes 
Plást icas. Nesses encontros, procuramos proporcionar ocasiões em 
que a turma pudesse olhar para o mundo com olhos de encantamento, 
“como possibi l idade de criar outras real idades além das existentes, 
com esperança de ruptura com real idades anter iores”, conforme Bár-
cena (2001, p.3). A quebra da rot ina escolar, com a qual as cr ianças 
já estavam habituadas, provocou certa agitação entre elas. Notamos 
que se t inham maior l iberdade de movimento e de diálogo conosco, 
provavelmente era porque durante todo o tempo procurávamos fazer 
coisas com elas e não para  elas. Acreditamos justamente que “esse 
fazer junto que permite comungar sent idos, ocorre através da intensa 
movimentação, que gera agitação e de onde elas extraem sensações, 
sent idos, pensamentos, gestos” (FRONCKOWIAK; RICHTER, 2005, 
p.93). É o que chamamos de “caos necessário ao porvir organizador” 
(FRONCKOWIAK; RICHTER, 2005, p.93), que ocorria sempre que le-
vávamos para a escola di ferentes materiais, com os quais os peque-
nos nunca, ou quase nunca, haviam l idado. A t inta, o giz pastel oleoso 
e seco, a argi la, os papéis de var iados t ipos e tamanhos, os l ivros, os 
poemas e as canções os deixavam extasiados, eles queriam mexer em 
tudo ao mesmo tempo, suas mãos t inham uma necessidade urgente de 
experimentar o novo. Assim também era quando organizávamos a sala 
de outras maneiras, cr iando espaços e inventando ambientes, t rocan-
do simplesmente as cadeiras de lugar ou ut i l izando pedaços de TNT 
que, ora eram tapetes mágicos, ora tetos e paredes de cavernas. Além 
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disso, os tempos planejados eram outros, “pois as cr ianças abordam o 
mundo e o desconhecido de modo intensif icado: [ . . . ]  o abordam encan-
tadas, admiradas, espantadas. É o olhar e o ouvir da primeira vez!” 
(FRONCKOWIAK; RICHTER, 2005, p.94 et seq.).  

Neste sentido, percebemos que, da mesma forma que o compor-
tamento das crianças ia se modif icando enquanto intensif icávamos 
nossa relação com elas, apresentando-lhes novas maneiras de fazer e 
ser, elas também se modif icavam, isto é, ampliavam os repertórios o-
ral e gestual,  na medida em que iam interagindo com os diferentes 
instrumentos que lhes eram oferecidos. Uma evidência bastante clara 
disso foram os desenhos de árvores. Quando chegamos à escola, o 
t ipo de f igura mais desenhada pelo grupo era a macieira. Todos dese-
nhavam macieiras, um t ipo de desenho já escolarizado, uma vez que 
crianças de todos os lugares do país desenham esse mesmo t ipo de 
árvore que, diga-se de passagem, nem é tão comumente cult ivada no 
Brasi l .  Entretanto, em vista disto, expomos diferentes desenhos, pin-
turas e gravuras de árvores para os pequenos, ajudando-os a olhar,  
questionar, vivenciar e perceber outras possibi l idades. Para isso, ut i-
l izamos O l ivro das árvores1 e o l ivro Ah, cambaxirra, se eu pudes-
se...2.  Dentro de pouco tempo e de maneira espontânea, muitos trans-
formaram as macieiras em árvores inventadas, com as mais diversas 
cores e traços. Além disso, a declamação dos poemas, que ocorr ia 
enquanto desenhavam, modelavam em argi la ou br incavam, fez com 
que a turma, ao brincar com as palavras, descobrisse novas possibi l i -
dades de nomear o mundo. 

Como já foi mencionado no início deste trabalho, nosso projeto 
de pesquisa une Literatura e Artes Plást icas, todavia, o propósito do 
presente art igo é relatar as experiências poét icas através da poesia 
na infância. Em pr imeiro lugar, foi  necessário dizer por que pensamos 
que a poesia é importante nos pr imeiros anos da infância, agora, rela-
taremos alguns aspectos relevantes observados durante as leituras 
poemáticas com o grupo. 
 Levávamos para a sala de aula seleções poemáticas feitas a 
part ir  da preferência das crianças. Houve uma seleção inicial,  onde 
recortamos poemas lúdicos de Sérgio Capparel l i ,  El ias José, Vinícius 
de Moraes, Fernando Pessoa, Lalau, Ricardo Azevedo, Manuel Ban-
deira e etc. A part ir  dessas primeiras leituras, fomos percebendo que 
a turma prefer ia poemas engraçados e com r imas consoantes externas 
(evidentes). Então, afunilamos nossa seleção inicial e f izemos recor-
tes de outras poesias, agora em vista do gosto geral.  

                                                 
1 GRUBER, Jussara Gomes (org.). O livro das árvores. São Paulo: Global, 1997. (Projeto Educação Ticuna) 
2 MACHADO, Ana Maria. Ah, cambaxirra, se eu pudesse... São Paulo: FTD, 2003. 
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 Como vimos anteriormente, não estabelecemos cri tér ios para a 
audição das seleções porque não estávamos preocupadas em fazer 
algo  com os poemas, e sim em ut i l izá- los como mais uma forma de 
brincar com os pequenos, promovendo a descoberta de novos senti-
dos e signif icados, “obr igando-os a pensar, a imaginar e a problemati-
zar” (LETRIA, [ca.2000], p.1). Num mundo onde, constantemente, “o 
conhecimento transforma-se numa mercadoria” (FOERSTER, 1996, 
p.63), acreditamos que a “poesia continua a ser [ . . . ]  a l inguagem da 
interrogação desafiadora e da dúvida inquir idora, que não se rende 
[. . . ]  ao sistemático [ . . . ]  esmagamento do 'ser '  pelo ' ter '”  (LETRIA, 
[ca.2000], p.2). Além disso, defendemos que a ampliação do repertó-
r io oral dos pequenos, provocada pela lei tura constante dos poemas, 
serve “sobretudo, para que a criança nos dê a certeza [. . . ]  de que, ao 
crescer, não permit irá que [. . . ]  a normalização hoje imposta pelas vá-
r ias formas de global ização façam dela um adulto incapaz de sonhar, 
de se recrear com a l inguagem, de transgredir e de desafiar através 
do uso de um léxico que escape aos cânones redutores da normalida-
de social” (LETRIA, [ca.2000], p.3).  
 Ainda é importante destacar que a turma gostava tanto de ouvir  
os poemas que constantemente nos pedia para repetir  alguns dos 
seus favoritos. Por isso, eles eram decorados pelo grupo com grande 
faci l idade e rapidez, e sabemos que “o conhecimento 'de cor '  de um 
poema [. . . ]  abre inúmeras possibi l idades para que a cr iança se tran-
qüi l ize com relação à sua capacidade de art icular várias palavras u-
mas seguidas das outras” (FRONCKOWIAK; RICHTER, 2005, p.101).  
Entretanto, é fundamental destacar que “auxi l iar a cr iança na constru-
ção de sua autonomia oral,  não pode se dar a part ir  de qualquer leitu-
ra” (FRONCKOWIAK; RICHTER, 2005, p.101), ou seja, é necessário 
que o professor leia os poemas com os pequenos, de modo que a sua 
voz dê vida para o texto. Ele deve “considerar o valor das pausas, da 
alteração da voz, do jogo do r i tmo e das sensações que esses ele-
mentos poderão provocar no corpo da cr iança que ouve” (FRONCKO-
WIAK; RICHTER, 2005, p.101).  
 Todos os registros dos encontros na escola eram relacionados e 
discutidos com grupo de pesquisa em reuniões que ocorr iam três ve-
zes por semana. Nessas ocasiões, apoiávamo-nos em textos teór icos 
dos autores aqui citados, que nos ajudavam a melhor definir e defen-
der a experiência poética como pensamento em ato, capaz de engen-
drar aprendizagens que favoreçam a inserção da criança no grupo so-
cial.  
 Atualmente, o projeto cont inua em andamento, contudo, além de 
o grupo de pesquisa, assim como nossas referências bibl iográf icas, 
ter se expandido, a turma de pequenos com a qual convivemos é outra 
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e de uma escola diferente, fato que não nos impossibi l i ta de prosse-
guir e persist ir  com os nossos estudos. 

Não podemos deixar de pontuar que, para nós, de tudo o que 
aconteceu durante o ano de 2006, o mais importante foi termos apren-
dido que, durante toda a vida, sempre haverá algo para aprender. 
Cremos que foi por causa desse pensamento que soubemos direcionar 
nosso olhar num campo onde há tanto para se ver.  Acreditamos tam-
bém, que, por concebermos essa idéia de que “a condição humana é 
uma condição de constante aprendizado” (FRONCKOWIAK; RICHTER, 
2005, p.103), pudemos conviver com as cr ianças de modo a entender 
que, por mais que tentemos ajudá- las a enxergar o mundo, tudo o que 
realmente podemos fazer por elas é mostrar que não há lugar comum, 
que cada um é um universo de possibi l idades e que ninguém é igual a 
ninguém, apesar de sermos todos iguais.  

Nessa nossa jornada cotidiana, o que nos f icou claro é que cada 
um é a medida das coisas. Sendo assim, como disse Federico Fel l ini,  
"você existe apenas naqui lo que faz". 
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