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1. RESUMO 

Este trabalho traz por tema a leitura de poesia infantil. Com base na pesquisa 

bibliográfica e de campo, visa investigar se as experiências de leitura de textos 

desse gênero literário, realizadas em sala de aula, na educação infantil, tornam-se 

aprendizagem significativa que contribuem para formação do futuro leitor apto e 

crítico e se há alguma indicação para o trabalho com a poesia nas sugestões do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Parte da premissa de que 

uma das funções da escola é garantir, por meio de uma educação intencional, o 

acesso à boa literatura; e de que a educação poética propicia oportunidade de 

desenvolver a linguagem oral e escrita, ampliar o repertório literário, proporcionando 

exercícios de imaginação e momentos de prazer por meio do lúdico. Por fim, 

identificamos o espaço ocupado pela poesia na escola e algumas possibilidades 

pedagógicas na educação infantil.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O ato de ler não se faz necessário apenas na leitura de um texto, ler é 

indispensável no processo de compreensão de mundo, já que mesmo antes de 

saber decodificar as palavras é necessário compreender a realidade em que se está 

inserido: “a leitura de mundo precede a leitura de palavra, daí que a posterior leitura 

desta não passa prescindir da continuidade da leitura daquela. A compreensão do 

texto a ser alcançado por sua leitura crítica implica a percepção entre texto e o 

contexto.” (FREIRE, 2011, p. 20) 

 Permitir que a criança tenha acesso a variedades textuais compatíveis com 

seu contexto é dar-lhes a chance de transformar o modo como ela lê o próprio 

mundo, possibilitando a mudanças que a educação pode realizar. A prática de leitura 

contribui para a formação de um sujeito emancipado, reflexivo e crítico. De acordo 

com Lerner (2002, p. 73): “Ler é [...] indagar a realidade para compreendê-la melhor, 

é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica frente ao que se diz e ao que 

se quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita [...]”. 

O contato da criança com os livros e outros materiais de leitura é de suma 

importância para desenvolver o comportamento leitor. O acesso aos portadores de 

origem dos textos – livros, revistas, jornais, gibis, cartazes, etc. – não pode ser 

restrito às crianças e elas devem, em determinados momentos, escolher o material a 

ser lido e manuseá-lo. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

sugere que:  



[...] sempre que possível, a organização do espaço físico deve ser 
aconchegante, com almofadas, iluminação adequada e livros, revistas etc. 
organizados de modo a garantir o livre acesso às crianças. Esse acervo 
deve conter textos dos mais variados gêneros, oferecidos em seus 
portadores de origem: livros de contos, poesia, enciclopédias [...]. (BRASIL, 
1988, p. 156). 

 
No que diz respeito à poesia, poucas colocações no documento levam em 

consideração as especificidades do gênero, como questões culturais e afetivas. 

Grande parte dos educadores, concluem erroneamente que o trabalho com a 

poesia se limita em memorizá-las para poderem ser lidas e escritas, mesmo o aluno 

não sabendo ler e escrever convencionalmente. Desse modo, não levam em 

consideração que devem ser exploradas no poema infantil todas as possibilidades 

de sua forma e da sua linguagem, já que ele pode propiciar novas experiências que 

são possíveis e compatíveis à imaginação da criança e vão além da função didática. 

 
[...] poesia não serve apenas para a decodificação de símbolos gráficos, 
nem apenas para ser recitada na escola, ela pode configurar-se em uma 
forma educativa para além do uso e aquisição da língua. A poesia assim 
pode ser subentendida como inerente à própria infância, sejam pela 
musicalidade, metáforas, e o lirismo tanto quanto o e pelo humor que 
apresenta e elementos humanizadores que constituem os poemas infantis. 
As experiências poéticas na escola favorecem desse modo a aquisição da 
leitura, da escrita, através da leitura e poetizamento das palavras 
propiciando o descortinar da leitura do mundo. (ROSA, 2009, p.37). 

 
  Refletir sobre as práticas que propiciam o desenvolvimento integral da criança 

por meio da poesia, pode ser o ponto de partida para incitar o conhecimento poético 

na escola e em conseqüência disso pode ocorrer a ampliação nas escolhas e nos 

gostos pela leitura de poesia desde a primeira infância. 

 

3. OBJETIVOS  

- Verificar se a poesia é reconhecida em sua função pedagógica e social nos 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação infantil (1998); 

- Investigar se os docentes fazem uso da poesia nas práticas de leitura. 

 

4. METODOLOGIA 

Para composição desse projeto, que busca identificar a relevância da poesia na 

educação infantil, faremos uso da pesquisa bibliográfica, a qual nos fornecerá 

subsídios teóricos necessários, pois o estudo dessas obras nos possibilita uma visão 

mais abrangente a cerca do tema. Como afirma Lakatos e Marconi (2010, p.166) 

que “[...] a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito 

sob certo assunto, mas propicia o exercício de um tema sob novo enfoque ou 



abordagem, chegando a conclusões inovadoras”.  

 No segundo momento, passamos a realizar a pesquisa de campo, [...] cujo 

objetivo é a formulação de questões ou de um problema com tripa finalidade: 

desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, 

fato ou fenômeno para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar 

e classificar conceitos. (MARCONES; LAKATOS, 2006, p. 85) 

 

4. DESENVOLVIMENTO  

Para a realização desse trabalho baseamo-nos nas referências que tratam o 

tema em questão, as obras que discutem as práticas pedagógicas desenvolvidas 

com o gênero “poesia infantil” e os documentos norteadores para tais práticas.  

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento, é possível observar que a especificidade da poesia 

só pode ser de todo explorada quando não é usada para simples interpretação ou 

memorização. Possibilitando, desse modo, que a criança possa brincar com as 

palavras, descobrindo novas formas de expressão, explorando ritmos, 

desenvolvendo a sensibilidade, percebendo o mundo por meio das relações do 

imaginário e do real, relacionando significações, adquirindo conhecimentos da 

linguagem oral e escrita.  
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