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Desde 2006 (UNISC/CNPq), venho acompanhando crianças na pré–escola, 1º ano e 
2º ano do ensino fundamental da rede pública estadual no município de Santa Cruz 
do Sul/RS com o objetivo de favorecer experiências que considerem, nos projetos 
educativos, a ação do corpo no mundo enquanto pensamento em ato (Valéry, 
1999), enquanto algo que nos passa, nos acontece, nos toca (LARROSA, 2002). 
Para afirmar a dimensão poética das linguagens, aquela que reivindica a 
inseparabilidade entre corpo, imagem e palavra nos processos de aprender a portar 
o mundo de inteligibilidade, semanalmente estudei e participei das discussões 
teóricas, dos planejamentos dos espaços e tempos com as crianças, das 
materialidades e procedimentos nas diferentes linguagens, buscando a interlocução 
com os registros em imagens, o diário de campo e as suas realizações nas 
diferentes linguagens. O percurso e as reflexões, nesses três anos, permitem 
afirmar que o modo como são planejadas e desencadeadas as ações na escola, 
cristalizadas em áreas do conhecimento e ancoradas na leitura e escrita da palavra, 
desconsideram que o corpo da criança é capaz de, simultaneamente, cantar, 
desenhar, escrever, pintar, ler, modelar, dançar; enfim, tem o poder de narrar e 
encenar o vivido, exige planejamentos e ações educativas que considerem que o 
corpo tem história (AGAMBEN) e, portanto, precisa aprender a “rebatizar o mundo“ 
(BÁRCENA). Planejar e organizar espaços e tempos, cuidar dos ritmos singulares no 
coletivo mundano, agir agregando a espera e a confiança na criança, tornam–se 
aprendizados imprescindíveis na formação de professores que têm sob sua 
responsabilidade o acompanhamento de crianças em processo de inserção escolar. 
Porém tal aprendizado supõe o esforço da conquista (BACHELARD) de experiências 
que subvertam pré–concepções e permitam experimentar, com as crianças, o 
mundo de outros modos. Trata–se da diferença entre ser professor ou tornar–se 
professor. 
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A experiência é o lugar onde 

Giorgio Agamben 

tocamos os limites de nossa linguagem. 

            Esta comunicação é resultado de minha participação, desde de 2006, como 
bolsista (UNISC) no projeto de pesquisa "Experiência Poética e Aprendizagem na 
Infância", vinculado ao grupo de pesquisa Estudos Poéticos da UNISC/CNPq. Foram 
três anos de pesquisa investindo em estudos que objetivaram a aproximação entre 
artes plásticas e literatura para afirmar a dimensão poética das linguagens, aquela 
que reivindica a inseparabilidade entre corpo, imagem e palavra nos processos de 
aprender a portar o mundo de inteligibilidade em um campo de pesquisa em 
formação: a infância. 



            A partir da aproximação entre as fenomenologias da imaginação criadora 
em Gaston Bachelard e do corpo operante em Maurice Merleau-Ponty com as 
conceituações de Paul Valéry e Jorge Larrosa nos detemos no acompanhamento a 
um grupo de crianças na 1ª série (em 2007) e na 2ª série do Ensino Fundamental 
(em 2008) de uma escola da rede estadual de ensino e aos seus professores em 
percursos de vivência e exploração das linguagens plástica e poética. 

            A intensa participação no grupo de pesquisa, e o processo investigativo de 
lançar outro olhar para as crianças no cotidiano escolar, exigiu também lançar outro 
olhar para meu ser professora. Nesse ato reflexivo de me ver pelo avesso, 
problematizo concepções pouco consideradas, porque pouco discutidas no campo 
da educação da infância, e portanto naturalizadas, que dizem respeito à exclusão 
do corpo nos processos de aprender a dar sentido à convivência desde a 
infância.           

            Não se trata de repetir um discurso já assumido das dificuldades que a 
educação brasileira vem enfrentando no decorrer de sua história e sim, propor uma 
discussão que emerge da necessidade de registrar, enquanto acadêmica de 
pedagogia, aquilo que vivi em uma escola pública através desta pesquisa e, ao 
mesmo tempo, através de minha convivência com crianças pequenas da rede 
particular da educação infantil. Não se trata de fazer comparações e tampouco de 
criticar e apontar deficiências quaisquer. Trata-se, sim, de propor uma reflexão 
acerca dessas questões com o intuito de pensar outros modos de conceber a 
educação na infância e dar existência ao problema. Trazê-lo para o debate, 
perturbar a ordem, amplificar o que podemos pensar sobre a educação da infância.  

          Na ocasião de minha participação no 16º COLE, em 2007, o poeta e escritor 
Ferreira Gullar, afirmou com muita convicção: a educação é mais uma questão de 
sensibilidade do que de métodos. Essas palavras ecoaram com muito peso em mim 
e, através delas reuni a coragem necessária para afirmar a relevância de pensar 
sobre a relação entre o poético e as linguagens na infância, me autorizando a 
explicitar o que esta pesquisa me instiga defender: o poder da sensibilidade nos 
processos de aprendizagem. Assim, é pela dimensão sensível que quero iniciar essa 
discussão pois, como afirma o filósofo Merleau Ponty (apud CARMO:36): sou 
sensível ao mundo, ao outro. 

            Muitas aprendizagens aconteceram durante o percurso desta pesquisa e, 
dentre elas, a interrogação pela formação dos professores que, mesmo não sendo o 
objetivo da investigação, foi para mim se constituindo como reflexão mais intensa a 
partir do que vivíamos com as crianças na escola. As discussões no percurso da 
pesquisa apontavam para a relevância de pensar sobre esse educador de crianças 
pequenas. No decorrer de nossos estudos, fomos percebendo que as ações 
planejadas e realizadas na escola, cristalizadas em áreas de conhecimento e 
ancoradas na leitura e na escrita da palavra, desconsideram que o corpo da criança 
é capaz de, simultaneamente, cantar, dançar, desenhar, escrever, pintar, ler, 
modelar, dançar, enfim, tem o poder de narrar e encenar o vivido. 

Esse é o nosso primeiro elo com os outros no mundo. 

            Minha participação em uma pesquisa que persegue a compreensão da 
importância da mobilidade dos corpos nos processos de aprendizagem, desde a 
infância, me faz compreender o quanto o que defendemos na educação das 
crianças se distancia das concepções que orientam o cotidiano das escolas. 
Distância essa que aparece também na formação acadêmica. Defender a dinâmica 
dos corpos no mundo, a mistura entre as linguagens nos processos de aprender a 
ler e a escrever não é algo simples. Demanda tempo, espera e confiança tanto da 
criança quanto dos adultos. Tal afirmação exige romper com as naturalizações nos 
modos de ver e conceber a educação na infância. 



            Nossos estudos, nesse tempo de investigação e ações com as crianças em 
processo de iniciação escolar, apontam para a relevância educacional de reivindicar 
a força da dimensão poética das linguagens. Para abarcarmos o sentido dado por 
nós à expressão experiência poética torna-se necessário, com Larrosa (2002), 
compreendermos experiência como algo que nos passa, nos acontece, nos toca e 
resgatarmos, com Valéry (1999), o termo poética do verbo grego pöien[1] que diz 
respeito ao vigor da ação enquanto uma ação que faz, que realiza algo. Podemos, 
então, aproximar experiência poética da concepção de linguagem em Maturana 
(1998) quando aponta a experiência linguageira[2]

            Aprender a ler e a escrever, nessa perspectiva, pressupõe mais que 
reproduzir algo que se vê, antes pressupõe viver experiências que vão nos tecendo 
e constituindo nossa presença no mundo. Esse ato de tecer a nós mesmos nos 
torna confiantes para enfrentarmos o enigma das palavras. Aprender essa 
autonomia, aqui, exige considerar a intencionalidade pedagógica de favorecer 
espaços planejados e organizados para a valorização  dos tempos para  pensar, 
decidir, devanear, realizar com outros e não naturalizar o ato de ensinar enquanto 
conduta centrada apenas na relação com o professor. 

 como aquela que 
simultaneamente transforma nossa relação com o mundo e a nós mesmos em seu 
poder de plasmar sentidos que significam a convivência. Para Maturana (1998:27), 
a linguagem "ocorre no espaço de relações e pertence ao âmbito das coordenações 
de ações, como um modo de fluir nelas". Aqui, o poético, enquanto o vigor da ação, 
é elemento complexificador do processo de tornar inteligível o que nos acontece. 

            Nesse sentido, retomo as palavras de Ferreira Gullar, quando afirma que a 
educação é mais uma questão de sensibilidade que de métodos. Estamos falando 
de gente, e quando falamos de gente, jamais podemos oferecer uma única apostila 
com exercícios divididos por áreas de conhecimento que uniformizam ações de 
ensino. Cada um de nós tem uma história, cada lugar tem sua marca, cada um de 
nós tem um ritmo constituído por percursos singulares na convivência coletiva. 
Talvez o que precisamos seja de professores com confiança em si e nas crianças, 
que se permitam a errância 

           O desafio maior está em compreender que não existe separação entre as 
linguagens. Elas se misturam na íntima relação com a ludicidade de engendrar 
sentido ao que é vivido. Estamos em constante aprendizado, temos um corpo que 
tem uma história, possuído de sentidos e sentimentos. Podemos sim, transpor 
algumas cristalizações, principalmente como sujeitos da educação, inseridos em 
uma escola fragmentada, distante do mundo, que não se relaciona com a vida. 
Aprender implica viver e viver implica sentir e sentir implica um corpo que se 
relaciona com o mundo. Acredito que acolher nossa condição de humanos, jamais 
linear nas suas emoções e sentidos é uma grande conquista nos processos de 
aprender a conviver com crianças.  

para viver plenamente com as crianças o que pode ser 
vivido, ou seja, estar com as crianças e enfrentar tanto as rotinas quanto o que é 
imprevisível. O termo errância aqui utilizado no sentido que lhe dá Richter e 
Pohlmann (2008:915): "de abertura aos riscos e as incertezas que envolvem 
instabilidades provisórias e desvios como parte integrante de um dinâmico processo 
de aprendizagem." Trata-se de considerar, no percurso de aprendizagens das 
crianças e dos adultos, a tensão dos ensaios, tentativas, explorações, acasos e 
repetições.  

            Nesse sentido, há de se prestar atenção nos detalhes do cotidiano com 
crianças pequenas, pois as linguagens são saberes de ação: simbólicos, 
expressivos, científicos, artísticos e tecnológicos que demonstram a capacidade 
humana para falar, escrever, manipular, expressar e produzir um número ilimitado 
de pensamentos e experiências independentemente do conhecimento formal das 
disciplinas sistematizadas, hierarquizadas e lineares. (BRASIL, 2009). Então, pensar 



é fazer, ou seja, mexer-se é pensar, ou ainda como afirma Merleau Ponty (2004), 
pensar é ensaiar, operar, transformar, circunscrever um campo de pensamento em 
vez de ter ideias. 

            Portanto, planejar e organizar espaços e tempos, cuidar dos ritmos 
singulares no coletivo mundano, agir agregando a espera e a confiança na criança, 
tornam-se aprendizados imprescindíveis na formação de professores que têm sob 
sua responsabilidade o acompanhamento de crianças em processo de inserção 
escolar. Porém tal aprendizado supõe o esforço da conquista (BACHELARD) de 
experiências que subvertam pré-concepções e permitam experimentar, com as 
crianças, o mundo de outros modos. Trata-se da diferença entre ser professor ou 
tornar-se 

            O interesse com essas reflexões é buscar  formas de aproximar adultos e 
crianças numa relação de reciprocidade no qual não se confundam um com o outro. 
Portanto, é necessário que se compreenda como podem ocorrer os processos de 
aprendizagem considerando a ação singular do corpo no mundo. Não há fim nos 
processos de aprendizagem, não há linearidade, não há verdades absolutas, mas 
sim  concepções que se naturalizam. Perceber isto produz diferenças nos processos 
da formação docente, pois tenciona minha ação pedagógica a interrogar a prática 
cotidiana na simultaneidade que promove ou me impulsiona a lentas 
transformações em mim.  

professor. 

            Trata-se de destacar a importância de pensar a educação da infância 
"escovando" minuciosamente alguns conceitos. Como diz o poeta Manoel de Barros 
(2003:I),  

logo pensei de escovar palavras. Porque eu havia lido em algum lugar que as 
palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos 
que estariam guardado dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras 
possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias 
remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de 
cada uma. Para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. 

            Portanto, a pesquisa com crianças me faz escovar palavras. Ao escovar a 
palavra linguagem encontramos movimentos, gestos, voz, olhares, sensações, 
sentidos que só podem emergir através do corpo. Portanto, torna-se importante 
considerar essa corporalidade[3] da criança e promover experiências que 
subvertam a ordem. Trata-se de ensaiar, a partir dos detalhes cotidianos, modos de 
ser e estar enquanto modos de constituir um percurso  singular no coletivo de tecer 
de si com outros. 

            Aqui podemos trazer a ideia de coisário[4]

            Compreender as crianças em constante aprendizado, modifica  meu modo 
de ser e estar com elas, e consequentemente, o meu modo de ser professora. Pois 
é importante que não haja distinção naquilo que sou e naquilo que faço. 

 em Bachelard (1988), pois há 
de se ter reservas para nos atualizarmos ao longo de nossa história. Portanto, tais 
afirmações problematizam outra questão negligenciada, e intimamente vinculada à 
anterior, no campo da educação: a temporalização do corpo. 

Eu estou 
sendo, assim como as crianças, eu

            As aprendizagens as quais me refiro, exigem outro tempo: um tempo que 
não pode ser medido, não pode ser cronometrado, porque é um tempo de espera, 
de tentativas, de confiança. É importante perceber a complexidade da minha 
presença na vida do outro. Não tenho como assegurar ou medir o aprendizado do 

 também estou em constante aprendizado. 



outro já que não há como transferir conhecimentos, mas sim, permitir-se viver 
experiências com as crianças. Nessa perspectiva, 

"faz diferença ler ou não ler, escrever ou não escrever, desenhar ou não desenhar, 
pintar ou não pintar, dançar ou não dançar, cantar ou não cantar. Faz diferença 
balbuciar, riscar, amar, temer, surpreender-se, concentrar-se, maravilhar-se, 
lançar-se em movimento. Quando a riqueza das misturas, dos contrastes e das 
contradições do viver conquistarem seu espaço na escola, ela suportará os corpos 
"mexentes"

            Trilhando por esse caminho, é necessário nos desprender de pré-
concepções e interrogar sobre a seriedade do jogo, da ludicidade, da potência do 
olhar, do toque, da pele, do cheiro, do sabor, enfim do mundo, ou ainda, aquilo que 
é primordial no humano, a sensibilidade. Sentir, como diz o poeta Octávio Paz 
(apud FRONCKOWIAK & RICHTER, 2005: 93), "é antes de tudo sentir alguma coisa 
ou alguém que não somos nós. Sobretudo: sentir com alguém. Até para se sentir a 
si mesmo, o corpo busca outro corpo. Sentimos através dos outros". Reconhecer-se 
é para mim, uma definição de autonomia pois permite me aventurar, me arriscar 
em meu poder de participar do mundo, sobre qualquer desafio que me é lançado: 
tenho confiança e "eu posso" (MERLEAU PONTY, 1991). 

, ouvintes, falantes que, por assumirem seu movimento, resistem ao 
tédio da rigidez das rotinas(FRONCKOWIAK & RICHTER, 2005:103). 

            "As crianças, esses seres estranhos, dos quais nada se sabe, esses seres 
selvagens que não entendem a nossa língua" (LARROSA, 2006:183), nos mostram 
o caminho para as reflexões aqui lançadas. Basta nos colocarmos à disposição de 
conversar com as crianças. Esse conversar pressupõe principalmente uma escuta 
atenta, uma escuta que acolha também os detalhes do cotidiano, as situações 
inusitadas, os tateios, as errâncias.Talvez fosse importante considerar com mais 
atenção justamente aquelas crianças que instauram o caos  e propõe outra 
 "ordem". 

Nesse movimento, talvez, tenhamos que ter a coragem de enfrentar a questão que 
vem nos interrogando ultimamente: o que as crianças que "não aprendem" na 
escola,  nos interrogam ou têm a nos ensinar sobre aprendizagem das 
linguagens?   

BACHELARD, Gaston. 
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[1] "Eclodir diz-se em grego: poiein. De poiein se formaram as palavras poeta, 
poema e poiesis. E como reflexão em torno do que eclode em todo poiein, se 
fundou a Poética. É a interpretação filosófica do que é arte, isto é, o poeta, o 
poema e a poiesis

[2]Humberto Maturana (1998) utiliza o termo "linguajar" para enfatizar a 
linguagem em seu caráter de ação, de comportamento, e assim evitar a noção 
tradicional de linguagem como "faculdade" mental própria da espécie. Em suas 
palavras, "a linguagem se constitui e se dá no fluir das coordenações consensuais 
de ação, e não na cabeça, ou no cérebro ou na estrutura do corpo, nem na 
gramática ou na sintaxe (MATURANA, 1998:28).  

. E como tal, há dois mil e trezentos anos tem acompanhado as 
vicissitudes da filosofia e da arte na cultura ocidental" (CASTRO, s/d, p.1).  

[3] Para Merleau-Ponty, como para Francisco Varela (1997), o termo corporalidade 
tem duplo sentido: abarca o corpo como estrutura experiencial vivida e o corpo 
como o contexto ou âmbito dos processos cognitivos. É afirmar o corpo como 
dimensão simultaneamente biológica e fenomenológica. Conforme nota 236. 



[4] Para Bachelard (1993:160), o devaneio não é desregrado, livre e solto, não 
estamos disponíveis para sonhar o que quer que seja. Os devaneios "vinculam-se à 
familiaridade que as coisas sonhadas nos têm, fazem-se na concordância entre os 
nossos órgãos oníricos e o nosso coisário. Assim, nosso coisário nos é precioso, 
oniricamente precioso, pois nos oferece os benefícios dos devaneios ligados". 


