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RESUMO 

 
 
Este trabalho trata das interações que podem se estabelecer em uma sala de aula 
organizada naquilo que Batista (2009) chamou de “cantos diversificados”. De acordo 
com o Refencial Curricular Nacional para a Educação Infantil o ensino deve 
contemplar diferentes áreas como música e artes, por exemplo. Em uma sala 
organizada em cantos diversificados estas áreas podem ser trabalhadas de forma 
simultânea, lúdica e interativa. Nosso objetivo neste trabalho foi descrever as 
interações possibilitadas por uma sala organizada desta forma.  Para tanto, 
realizamos uma pesquisa qualitativa descritiva que constou de observações durante 
sete encontros com uma turma de quinze crianças de três anos, em uma escola da 
região sul de Londrina. Nosso olhar sobre as observações e as descrições dos 
encontros com as crianças estiveram respaldados em autores que, de alguma forma, 
tratam das interações estabelecidas entre crianças em sala de aula como Kramer, 
(2006), Paulo, Ienkot e Guebert (2011), Horn (2004). Durante nossas observações 
constatamos que os eixos propostos pelo Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil podem ser contemplados em uma atividade da natureza dos 
cantos diversificados e que as interações que se estabeleceram, possivelmente 
foram facilitadas pela forma como a sala de aula estava organizada o que nos 
remete a necessidade de maiores pesquisas sobre a aplicabilidade dos cantos 
enquanto ferramenta pedagógica em sala de aula. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os cantos favorecem a uma estruturação do espaço da sala que reúne 
o dinamismo, a plasticidade e a flexibilidade característicos das 
próprias crianças. Seu objetivo principal é potencializar a autonomia 
cognitiva e, por este motivo as crianças escolhem o canto desejado. A 
própria criança decide, organiza e realiza a atividade a que o canto 
incita. (BATISTA, 2009 p.135)  

Não por acaso iniciamos este texto com a citação acima. Isso porque foi a 

partir da leitura do livro “Entre fraldas, mamadeiras, risos e choros: Por uma prática 

educativa com bebês”, escrito pela professora Cleide Vitor Mussini Batista e da 

participação no projeto “Nascidos para brincar” sob coordenação desta mesma 

professora que surgiu o interesse nos “cantos diversificados” enquanto possibilidade 

de intervenção pedagógica e da pesquisa de trabalho de conclusão de curso aqui 

apresentada.  

O projeto em questão tinha como objetivo principal, conduzir à criança à 

brincadeira, ao coletivo, a interação, proporcionando a estas crianças momentos 

prazerosos, de forma lúdica e divertida. Os cantos de atividades diversificadas 

apresentavam um momento da rotina, em que as crianças podiam escolher o que 

iriam fazer, a partir de um leque de opções oferecidas e organizadas pelo professor, 

em vários cantos da sala. 

De acordo com Batista (2009, p.136), um espaço estudantil organizado em 

cantos diversificados permite aos alunos uma vasta diversidade de atividades de 

inúmeros temas, situados no campo de jogos, modelagem, música e artes. Esta 

organização pode ainda proporcionar aos alunos certa autonomia, na medida em 

que permite ao aluno decidir em qual “Cantinho”, gostaria de ficar naquele momento 

da aula. 

Por tratar-se de um tema novo para nós, que, a nosso ver, sai dos 

parâmetros tradicionais da Educação Infantil, trouxe-nos certo estranhamento inicial, 

pois sua proposta remetia a idéia de bagunça e falta de organização das crianças 

durante a atividade 

Entretanto, após aplicar a proposta dos “cantos diversificados” durante uma 

tarde lúdica pudemos observar o quanto as crianças gostaram da atividade, 



12 

 

aparentando sentirem-se livres para brincar de tudo que tinham vontade, e ao 

mesmo tempo interagirem entre si. 

A partir deste fato e da experiência cotidiana com crianças de um a cinco 

anos de idade em uma escola da região sul da cidade de Londrina surgiu o interesse 

em conhecer mais a respeito da interação entre crianças a partir da organização da 

sala de aula em “cantos diversificados”.  

Ao realizarmos a busca por textos e artigos científicos que tratassem sobre o 

tema, nos deparamos com um obstáculo: não encontramos material bibliográfico que 

respaldasse teoricamente o uso dos cantos.  

Considerando esta peculiaridade, optamos por realizar uma pesquisa 

qualitativa descritiva para um maior conhecimento da realidade da qual fazemos 

parte: a sala de aula da Educação Infantil. 

Desta forma nosso objetivo geral foi descrever algumas interações 

estabelecidas entre crianças ocorridas em uma sala de aula organizada em cantos.  

Esta pesquisa poderá contribuir para um maior conhecimento dos 

educadores da Educação Infantil que queiram trabalhar com os cantos diversificados 

em suas salas de aula. Pode ainda ser um incentivo para que outras pesquisas 

sobre o assunto sejam realizadas. 

No primeiro capítulo apresentamos algumas considerações teóricas sobre o 

trabalho com crianças na Educação Infantil a partir dos eixos estabelecidos pelo 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil que, a nosso ver, é aplicado 

quando oferecemos uma aula com a sala organizada em cantos diversificados. 

No segundo capítulo apresentamos a metodologia utilizada. No terceiro 

capítulo foram descritas as observações realizadas e por fim fizemos algumas 

breves considerações sobre estas observações. 
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CAPÍTULO 1 – A ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA EM CANTOS 

DIVERSIFICADOS E AS INTERAÇÕES ENTRE CRIANÇAS 

 

1.1 – A Educação Infantil e suas possibilidades 

 

De acordo com Kramer, (2006) por muito tempo, a Educação Infantil foi 

dividida em dois momentos.  O atendimento a crianças de zero a três anos, período 

em que era denominada creche visava uma atuação de cunho assistencialista por 

parte do educador. Já a pré-escola ficou direcionada as crianças de quatro a seis 

anos, período em que se entendia que estas crianças já deveriam receber alguma 

Educação com atividades pedagógicas que as preparasse para a alfabetização do 

Ensino Fundamental. Para Cerizara (1999, p.2) 

 (...) foi possível constatar duas formas de caracterização dos 
diferentes tipos de trabalhos realizados em creches e em pré-
escolas: por um lado, havia as instituições que realizavam um 
trabalho denominado "assistencialista" e, por outro, as que 
realizavam um trabalho denominado "educativo". 

 

Neste modelo de atendimento, as crianças de zero a três anos recebiam 

uma atenção puramente assistencialista, com preocupação primordial aos cuidados 

básicos de alimentação e higienização durante todo o período integral em que 

ficavam na creche (SPADA, 2006). 

Segundo Kappel, Carvalho e Kramer (2001, p.36), a pré-escola, nesta 

proposta de organização escolar, já tinha um caráter educativo, com a criança 

permanecendo na escola em período parcial, espelhando-se ao ensino fundamental, 

ou seja, recebendo atividades pedagógicas que a preparariam para a formação 

acadêmica que viria a seguir.  

Kramer (2006) menciona que atualmente, mesmo sendo utilizados os termos 

creche ou pré-escola, ambos tendem a abordar a formação integral da criança, não 

se restringindo apenas a parte do cuidar para as crianças de zero a três anos e o 

educar para as crianças de quatro a seis. A autora afirma: 
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 A educação infantil tem papel social importante no desenvolvimento 
humano e social. A prioridade é a escola fundamental, com acesso e 
permanência das crianças e aquisição dos conhecimentos, mas a 
luta pela escola fundamental não contraria a importância da 
educação infantil – primeira etapa da educação básica – para todos. 
(2006, p.1) 

 

A partir deste contexto, é possível observar como esta autora evidencia a 

importância da Educação Infantil na formação integral da criança. 

De acordo com o Rerefencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998), temos no Volume II que esta é importante para a formação da criança, 

por fazer com que ela aprenda sobre sua identidade, suas potencialidades e sua 

autonomia. Complementando esta informação, este documento coloca que: 

 
O desenvolvimento da identidade e da autonomia estão intimamente 
relacionados com os processos de socialização. Nas interações sociais 
se dá a ampliação dos laços afetivos que as crianças podem estabelecer 
com as outras crianças e com os adultos, contribuindo para que o 
reconhecimento do outro e a constatação das diferenças entre as 
pessoas sejam valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si 
próprias.” (BRASIL, 1998, p.11) 

 

Desta forma, o trabalho da Educação Infantil é inserir a criança em um convívio 

social, ou seja, capacitá-la para interagir tanto com as pessoas, quanto com o meio e a 

cultura na qual vivem.  

Neste modo de entender a Educação Infantil, ela tende a ser um espaço de 

socialização que propicia o contato das crianças com a diversidade sociocultural, étnica, 

religiosa fazendo desta um campo privilegiado da experiência educativa. 

Sobre este assunto Forest (S/D, p.8) discute que a Educação Infantil é um 

“equipamento educacional”, e não apenas assistencialista, por este fato, o educador 

precisa trabalhar o cuidar e o educar de forma integrada, priorizando o desenvolvimento 

da criança. Para isso, é necessário que a instituição não seja pensada de forma que 

venha a substituir a família, mas sim, um local que venha a atribuir a criança 
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conhecimentos que a tornem socializadas ao meio em que pertencem. 

Kramer (2006) introduz outra questão fundamental, ao ressaltar que por ter 

grande relevância para as crianças a Educação Infantil deve contar com profissionais 

qualificados para atuar nesta área.  Ou seja,  

  

[...] a fim de que a educação infantil de qualidade seja de fato direito de 
todos coloca-se como desafio urgente, a formação profissional de todos 
os professores: formação como direito à educação, de todos (crianças, 
jovens, adultos e dentre eles os professores); formação nas áreas básicas 
do conhecimento (língua, matemática, ciências naturais e ciências 
sociais); e formação cultural, com oportunidade de se discutir valores, 
preconceitos, experiências e a própria história. Formação entendida como 
qualificação, na melhoria da qualidade do trabalho pedagógico, e de 
profissionalização, garantindo avanço na escolaridade, carreira e salário. 
Formação que implica em constituir identidades, ponto crucial frente à 
crescente evasão de professores. Formação que – seja continuada (com 
novas propostas pedagógicas), seja inicial (em escolas de formação de 
magistério e na universidade) - garanta espaço para a pluralidade e para 
que professores narrem suas experiências, reflitam sobre práticas e 
trajetórias vividas, compreendam a sua própria história, redimensionem o 
passado e o presente, ampliem seu saber e seu saber fazer. (KRAMER, 
2006, p.3 - 4) 

 

De acordo com Forest e Weiss (S/D, p.6), a formação do professor da Educação 

Infantil, deve ser sólida e consistente, acompanhada sempre de atualizações que 

venham a contemplar sua atuação.  Esta formação deve buscar compreender a criança 

como centro do processo e “[...] a superação da dicotomia educação/assistência, levando 

em conta o duplo objetivo da educação infantil de cuidar e educar”. 

Partindo deste princípio, para compreendermos o papel atual da Educação 

Infantil na formação integral da criança, recorremos ao Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil, datado de 1998. É a partir dele que organizamos o item a 

seguir. 

        

1.2 - Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: eixos de atuação 

 

Como discutido no item anterior, a Educação Infantil transformou-se muito com o 
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passar do tempo, sendo considerada, atualmente, como parte integrante da Educação 

Básica. Esta nova forma de organização nos remete a mesma proposta de trabalho em 

eixos que devem ser contemplados pelo professor da Educação Infantil, com o objetivo 

de garantir o desenvolvimento e a aprendizagem da criança.  

Para subsidiar o trabalho do professor, temos atualmente o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil que foi criado em 1998. Neste material 

encontramos orientações que ajudam o professor em seu dia-a-dia em sala de aula, 

além de sugerir atividades de acordo com as faixas etárias em que se encontram as 

crianças dos diferentes níveis em diferentes áreas do conhecimento. 

 A organização do Referencial possui caráter instrumental e didático, 
devendo os professores ter consciência, em sua prática educativa, que a 
construção de conhecimentos se processa de maneira integrada e global 
e que há inter-relações entre os diferentes eixos sugeridos a serem 
trabalhados com as crianças. Nessa perspectiva, o Referencial é um guia 
de orientação que deverá servir de base para discussões entre 
profissionais de um mesmo sistema de ensino ou no interior da 
instituição, na elaboração de projetos educativos singulares e diversos. 
(BRASIL, 1998, p.7) 

 

O Referencial (BRASIL, 1998) propõe seis eixos que necessitam ser trabalhados 

pelo educador para que a criança consiga estabelecer relações sobre o mesmo objeto a 

partir de temáticas diversas. Estes eixos são os seguintes: Movimento, Música, Artes, 

Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.  

 

A seguir apresentaremos cada um destes eixos pautando nossa apresentação 

no Referencial supracitado. 

O primeiro eixo que trazemos é o “movimento” que deve ser considerado 

importante para o desenvolvimento do indivíduo, pois, a criança movimenta-se 

desde seu nascimento, e ao longo de seu crescimento vem aprimorando o controle 

sobre seu corpo o que reflete em suas interações com o mundo. Ao se movimentar, 

a criança pode demonstrar sensações e sentimentos se utilizando dos gestos e 

posturas corporais. 

O movimento humano, portanto, é mais do que simples 
deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem 
que permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre 
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o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor 
expressivo. (BRASIL, 1998 p.15) 

 

 As interações sociais e relações do homem com o meio resultam na 

maneira de andar, correr, ou pelo simples ato de movimentar-se. Promovem esta 

interação, pois se incorporam aos comportamentos dos homens, constituindo assim 

uma cultura corporal. Dessa forma, surgem diferentes tipos de linguagens corporais, 

como a dança, os jogos, brincadeiras que fazem o uso de gestos ou diferentes 

posturas, com alguma intencionalidade. “Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e 

movimentos, as crianças também se apropriam do repertório da cultura corporal na 

qual estão inseridas.” (BRASIL, 1998 p.15). 

Portanto o trabalho com o movimento na Educação Infantil deve enfatizar 

integralmente o desenvolvimento motor da criança, abrangendo a motricidade infantil 

e a postura corpórea. Para esta atuação, a segurança e o acolhimento das crianças 

deve ser garantido pelas instituições, através de ambientes favoráveis fisicamente. 

O segundo eixo abordado é a “música” que, segundo o documento 

mencionado, está presente em todas as culturas, e em muitas situações é a 

ferramenta cultural que diferencia uma população através de festas, rituais 

religiosos, comemorações e manifestações sociais. Segundo o RCNEI (BRASIL, 

1998, p.47) “A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de 

expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da 

organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio”. 

A música encontra-se presente, em inúmeras situações do cotidiano, visto 

que, há músicas para dormir, dançar, manifestar-se, lutar. O que remete a sua 

função ritualística, por este fato as crianças tem contato com a música desde muito 

cedo, aprendendo assim a cultura em que está inserida e o estilo musical que 

comporta a mesma.  

O trabalho da Educação Infantil, no que se diz respeito à música, é 

relevante, pois, é nesta etapa que a criança tem os primeiros contatos com a 

musicalização, através de brinquedos rítmicos, brincadeiras cantadas, cantigas de 

roda. Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998, p.49):  



18 

 

     
Aprender música significa integrar experiências que envolvem a 
vivência, a percepção e a reflexão, encaminhando-as para níveis 
cada vez mais elaborados. Deve ser considerado o aspecto da 
integração do trabalho musical às outras áreas, já que, por um lado, 
a música mantém contato estreito e direto com as demais linguagens 
expressivas (movimento, expressão cênica, artes visuais etc.), e, por 
outro, torna possível realização de projetos integrados.  

 

Portanto, o trabalho com a música deve abranger a expressão da criança, 

momentos de interação entre elas e com o meio em que vivem. 

Já o terceiro eixo que trazemos aqui é o eixo ligado as “artes visuais” que: 

 

[...] comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, 
pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, 
pontos, tanto bidimensional como tridimensional, além de volume, 
espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, 
na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes etc. (BRASIL, 
1998, p.85) 
 

As artes estão presentes no cotidiano infantil, ao rabiscar, desenhar, pintar, 

modelar, utilizar os mais diversos materiais artísticos. Semelhante à música, as artes 

visuais apresentam um caráter expressivo e de comunicação humana o que por si 

só representa sua relevância na educação da criança. 

O contato da criança com a arte tende a ser espontâneo, pois as 

interpretações da arte e de seu fazer artístico são muito próprias. Estas 

interpretações são feitas a partir de sua cultura, experiências e sentimentos que a 

criança apresenta no momento em que elabora uma atividade artística. 

Portanto o trabalho com a criança deve favorecer o desenvolvimento de 

suas capacidades e experiências, levando em conta o fazer criativo da criança, visto 

que, a partir desta prática a mesma tende a articular sua ação, sensibilidade a 

cognição e imaginação em seu fazer artístico. 

O eixo da “linguagem oral e escrita” possibilita a criança comunicar-se e 

interagir em seu meio social, através da escrita e da fala. O trabalho com este 

conteúdo, entretanto, não se restringe somente a fala e a escrita, como a 

entendemos no senso comum, ele irá exercitar na criança seu senso crítico 
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trabalhando a articulação do pensamento às palavras, tanto escritas quanto 

pronunciadas. 

Ao se trabalhar a linguagem com a criança, o educador deve sempre deixá-

la como centro do processo, em situações de diálogo onde a partir do que a criança 

falar, sejam estimulados novos contextos e significados. A partir deste 

questionamento o Referencial menciona: 

A educação infantil, ao promover experiências significativas de 
aprendizagem da língua, por meio de um trabalho com a linguagem 
oral e escrita, se constitui em um dos espaços de ampliação das 
capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao mundo 
letrado pelas crianças. Essa ampliação está relacionada ao 
desenvolvimento gradativo das capacidades associadas às quatro 
competências lingüísticas básicas: falar, escutar, ler e 
escrever.(BRASIL, 1998, p.117)   

 

Portanto, quanto mais for trabalhada a fala com as crianças - em inúmeras 

situações, dentre elas, contar fatos ocorridos em sua casa e com a sua família, 

expor histórias para a turma, dar recados -, mais desenvolvidas comunicativamente 

irão ficar, refletindo diretamente em um bom aprimoramento com seus materiais 

escritos. 

O mundo em que vivemos se constitui em inúmeros fenômenos sociais e 

naturais, e o eixo “Natureza e sociedade”, irá trabalhar este contexto, capacitando a 

criança para estabelecer relações condizentes com a realidade histórico-cultural do 

qual faz parte.  

Como integrantes de grupos socioculturais singulares, vivenciam 
experiências e interagem num contexto de conceitos, valores, idéias, 
objetos e representações sobre os mais diversos temas a que têm 
acesso na vida cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos 
sobre o mundo que as cerca. (BRASIL, 1998, p.163) 

 

Dentre os temas que contemplam este eixo, é possível trabalhar os animais, 

datas comemorativas, atualidades, modos de vida, lugares. A partir disso o RCNEI 

(1998, p. 164) menciona: “A intenção é que o trabalho ocorra de forma integrada, ao 
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mesmo tempo em que são respeitadas as especificidades das fontes, abordagens e 

enfoques advindos dos diferentes campos das Ciências Humanas e Naturais”. 

O contato com a “matemática”, outro dos eixos aqui apresentados, está 

presente na vida da criança desde muito cedo, em situações como conferir 

quantidades de brinquedos, doces, marcarem pontuações de jogos, mostrar a idade 

nos dedos dentro outros. Está presente também nas noções espaciais, ao percorrer 

um trajeto e comparar a distância percorrida e fazer referências de locais para 

nortear este trajeto. A partir destes conhecimentos prévios, o educador infantil 

poderá iniciar a matemática como disciplina, e o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 207) 

reafirma esta proposição da seguinte maneira: 

 
Fazer matemática é expor ideias próprias, escutar as dos outros, 
formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas, 
confrontar, argumentar e procurar validar seu ponto de vista, 
antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros, 
buscar dados que faltam para resolver problemas,entre outras 
coisas. Dessa forma as crianças poderão tomar decisões, agindo 
como produtoras de conhecimento e não apenas executoras de 
instruções.  

 

Portanto, o educador infantil, a partir desta perspectiva, deve instruir a 

criança, a melhorar e aprimorar suas informações e experiências e em um segundo 

momento proporcionar novos conhecimentos.   

 

 

1.3- Os cantos diversificados enquanto ferramenta pedagógica 

 

 

A partir, do que foi discutido no item anterior e verificando a importância em 

se trabalhar os eixos pedagógicos com as crianças, temos que os cantos 

diversificados podem ser tratados como uma ferramenta metodológica que 

possibilita a integração dos diferentes eixos ao propor que em uma mesma atividade 

diversas formas de interação podem acontecer a partir de diversos materiais e 

situações que possibilitem o aprendizado das crianças envolvidas do conteúdo que a 

professora deseja explorar com seus alunos. 
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De acordo com, Paulo, Ienkot e Guebert (2011, p.16310 – 16311), a 

proposta de se trabalhar com os cantos advém de uma identificação com um 

aspecto da teoria de Freinet que propõe atividades espontâneas, com liberdade na 

escolha de tarefas, organizadas de forma que a criança interaja com os objetos e 

com o meio. 

Ainda seguindo estes autores, a criança ao se relacionar, se comunicar, 

tanto com outras crianças como também com adultos, socializa-se e compartilha 

suas experiências ao mesmo tempo em que ressignifica sua relação com o mundo. 

À medida que age sobre os objetos é que sua aprendizagem torna-se possível. 

Neste sentindo, os cantos pedagógicos são uma estratégia que tornam 

possível às crianças, ao mesmo tempo em que realizam uma atividade lúdica e 

prazerosa, desenvolverem-se e ressignificarem seus conhecimentos. 

Os autores mencionam que os cantinhos, utilizados como prática na 

educação infantil possibilita a criança, inúmeros ganhos, pois estimula a criança a 

criar símbolos, faz com que vivenciem o faz de conta, se sustenta como uma 

proposta para favorecer o vínculo com o ambiente a ser explorado e a imaginação. 

Para que a sala seja organizada nos respectivos cantos, é necessário que o 

educador tenha em vista a quantidade de alunos que farão uso da mesma e os 

materiais que irão comportar cada canto.  Os autores supracitados mencionam que 

os materiais, os brinquedos e tudo o que será utilizado em cada canto, deverá ficar 

ao alcance das crianças. 

Eles ainda afirmam, que para que haja êxito na organização desta atividade 

a educadora precisa conversar com seus alunos apontando as regras da 

participação da mesma, ou seja, que todas as crianças participem e que visitem 

todos os cantos que serão propostos. 

Quando o professor começar a desenvolver essa prática, deve 
orientar os alunos de como funcionará os cantinhos e o que os 
alunos devem fazer. Depois de um certo tempo as crianças já 
familiarizadas com as regras para participarem de todos os temas 
propostos, é natural que entre elas haja a articulação nos cantinhos 
não sendo mais necessário mediação da professora, tornando assim 
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uma atividade com maior liberdade de escolha e situações de prazer 
para as crianças. (PAULO, IENKOT, GUEBERT, 2011, p. 16315) 

      

Encontramos também em Horn (2004, p.87), que além dos cantos sugeridos 

pela professora, ela também pode deixar que as crianças escolham as temáticas. A 

explicação para esta possibilidade seria que, ao permitir a escolha dos cantos, a 

educadora estabelece com a criança vínculos de confiança. “As possibilidades de 

múltiplas vivências permitirão o contraponto nas idéias e nas opiniões diferentes 

entre as crianças, estabelecendo na sala de aula um clima de cumplicidade”. 

 Paulo, Ienkot e Guebert (2011, p.16314), apontam que a construção de um 

canto é uma atividade de extrema seriedade, pois, não se deve propor a criança um 

canto com materiais que não fazem sentido a ela, ou ainda, distantes de sua 

realidade. Além disso, ainda devem ser propostos cantos que se adéqüem a faixa 

etária das crianças que serão trabalhadas. 

Contemplando estes aspectos, os cantos devem ser compostos de 

temáticas próximas ao convívio da criança, como, por exemplo, livros, instrumentos 

musicais diversos ou ainda materiais gráficos condizentes com as atividades que a 

criança já consiga realizar. 

 

 

   1.4- Os cantos diversificados e as possibilidades interação entre crianças  
 
 

 
Nas interações sociais se dá a ampliação dos laços afetivos que as 
crianças podem estabelecer com as outras crianças e com os 
adultos, contribuindo para que o reconhecimento do outro e a 
constatação das diferenças entre as pessoas sejam valorizadas e 
aproveitadas para o enriquecimento de si próprias (BRASIL, 1998, 
p.11) 

 
 

Segundo Martins (1997, p.116), desde que a criança nasce o universo que a 

permeia já lhe promove interações sociais, com pessoas mais experientes a fim de 

desenvolver seu caráter, comportamento e linguagem. Nesta perspectiva, os 
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professores, “(...) ao interagirem com as crianças, estimulam-nas não só na 

apropriação da linguagem, como também na sua expansão, possibilitando, assim, a 

elaboração de sentidos particularizados, que dependem da vivência infantil e da 

obtenção de significados mais objetivos e abrangentes”. 

O autor menciona que esta interação de membros mais experientes, com os 

membros menos experientes, esta vinculada os processo de internalizarão, ou seja, 

é a partir de conhecimentos orientados, que as crianças virão futuramente a 

desempenhar suas atividades e resolver seus problemas de forma independente. 

Oliveira (1997, p. 10) afirma que este desenvolvimento constitui-se em um processo 

de transformação e ressiginificação, pois “primeiramente o indivíduo realiza ações 

externas que serão interpretadas pelas pessoas ao seu redor, de acordo com os 

significados culturalmente estabelecidos à suas próprias ações e assim desenvolve 

os seus processos psicológicos internos”.   

 Segundo Martins (1997), mesmo valorizando as interações sociais na 

construção do desenvolvimento, os papéis definidos para uma sala de aula precisam 

estar bem definidos, ou seja, o educador não deve perder de foco que ele é que 

deve direcionar o processo de ensino-aprendizagem.  

Silva e Lucas (2003, p.133), apontam que os centros de educação infantil, 

são os locais onde a vida coletiva favorece as interações, visto que, nestes 

ambientes as crianças recebem constantemente influências sociais e culturais que 

virão a ser determinantes em seu processo de desenvolvimento.  

 

Neste espaço as interações traduzem-se por atividades diárias que 
as crianças realizam com a companhia de outras crianças sob a 
orientação de um professor. A partir da compreensão de que estas 
situações contribuem para o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento infantil, é possível o professor e demais 
profissionais da Educação Infantil redimensionar a sua prática 
pedagógica e re-significar o papel da interação na educação infantil. 
(LUCAS; SILVA, 2003, p.133) 

Nesta perspectiva que compreensão das interações que se estabelecem 

entre crianças e da importância destas para o desenvolvimento e a aprendizagem na 

escola, os cantos diversificados podem contribuir, pois, permitem que a criança 
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interaja a todo o momento tanto com o educador, que será o mediador da atividade, 

quanto com outras crianças que também estarão participando da atividade. 

No momento de desenvolver ações nos cantinhos pedagógicos, a 
interação uns com os outros acontece a todo momento. E vemos que 
a brincadeira vivenciada pelas crianças no momento do estar nos 
cantinhos pedagógicos. Diante desta constatação se evidência à 
importância da brincadeira para o desenvolvimento, interação e 
aprendizagem. (IENKOT, GUEBERT,PAULO, 2011, p.16313) 

Portanto, enxergando a escola como o lugar onde ocorrem a apropriação e a 

sistematização do conhecimento verificamos, aqui, as interações em um contexto 

específico o processo ensino-aprendizagem. A sala de aula é um local, no qual o 

processo discursivo ocorre pelas trocas de conhecimento e conflitos que aparecem 

perante o novo, perante aquilo que não se conhece ou não se domina totalmente e 

que apresentamos aos alunos de maneira problematizadora. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

Considerando os objetivos da pesquisa e o tema pesquisado, optamos por 

realizar uma pesquisa qualitativa, descritiva. 

 

 2.1 Local e Participantes 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola de Educação Infantil, localizada da 

região sul da cidade de Londrina na qual estão matriculadas crianças da faixa etária 

de seis meses a cinco anos de idade.  As observações foram realizadas durante três 

meses, todas as sextas feiras com a duração de duas horas cada uma1 em uma sala 

de aula de alunos de Nível III, da qual fazem parte quinze crianças de três anos de 

idade, sendo, nove do sexo masculino e seis do sexo feminino. Estas crianças 

permanecem na escola em período integral, entrando aproximadamente às sete da 

manhã e saindo às sete da noite. Esta turma conta com uma professora responsável 

formada em Pedagogia que fica com eles durante o período integral. Durante a 

manhã eles realizam atividades lúdicas dirigidas e a tarde as atividades 

pedagógicas. 

O contato com a pesquisadora acontece freqüentemente, visto que esta 

permanece na escola durante todo o período da manhã e havia sido a professora 

desta mesma turma no ano anterior. 

 

 

2.2 O Delineamento 

 

 

                                                 
1
 Este tempo foi estipulado pela educadora responsável pela turma que participou da pesquisa que 

argumentou que não poderia deixar de aplicar as atividades que compunham seu planejamento, pois 
isso atrasaria o conteúdo. 
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Após a delimitação do tema foi realizado um levantamento bibliográfico 

sobre o assunto, do qual encontramos pouco material que discutisse os cantos 

diversificados de forma teórica. Em um segundo momento, definimos os objetivos e 

a metodologia usada, assim como o referencial teórico a ser utilizado. Partimos 

então para a autorização da escola e dos pais das crianças envolvidas na pesquisa. 

              Inicialmente conversamos com a dona da escola, apresentando o projeto e 

explicando sobre a pesquisa. Após seu aceite entramos em contato com os pais das 

crianças envolvidas via bilhete enviado na agenda de atividades diárias dos alunos e 

com a professora regente da turma com a qual a pesquisa seria realizada.  

Iniciamos assim, o planejamento das observações a serem realizadas, 

juntamente com a professora regente. Durante dois encontros discutimos quais os 

materiais mais adequados para aquela faixa etária e providenciamos sua confecção. 

Em um terceiro momento iniciamos as observações. 

 

2.3 As observações 

 

Após este período de preparação e confecção de materiais e de 

planejamento da atividade, realizamos uma roda de conversa com as crianças 

participantes para explicar o que estaríamos fazendo ali. De forma compreensível 

explicamos sobre a pesquisa, sobre o trabalho da pesquisadora, sobre a importância 

da participação delas, sobre os brinquedos e a liberdade que teriam para brincar 

durante a atividade e a modificação da organização da sala de aula logo após a 

“hora do soninho” das sextas-feiras. 

A esta conversa as crianças reagiram bem, não mostrando insatisfação ou 

receio em realizar a atividade e manifestando curiosidade em envolver-se. 

Assim, demos início às observações. Todas as sextas-feiras, durante três 

meses, enquanto as crianças estavam na Hora do Soninho -  entre meio dia e uma 

da tarde aproximadamente  - entrávamos na sala de aula e organizávamos o espaço 

em cantos diversificados, auxiliadas pela professora regente que ajudava na 

organização e distribuição dos materiais em cada cantinho.  
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Fizemos a organização da sala da seguinte maneira: colocamos as mesas e 

cadeiras nos cantos que comportam a sala, para que recebessem os materiais que 

formariam os respectivos “cantos”. Deixamos o centro da sala livre, para que as 

crianças pudessem circular livremente no espaço proposto. Assim formamos o 

cantinho da música, da fantasia, da literatura e das artes. 

Ao entrarem na sala de aula orientávamos as crianças a brincarem a 

vontade, escolhendo livremente quais cantos, brinquedos e brincadeiras que 

gostariam de envolver-se. 

 

 

2.4 Os Cantos Diversificados 

 

 

2.4.1 O canto da música 

 

Juntamente com a professora da sala, coletamos embalagens de yogurt 

(Tipo Danete) e leite fermentado. Com estas embalagens já higienizadas, enchemos 

algumas com grãos de arroz e outras com grãos de feijão, e selamos com fitas 

adesivas coloridas pra simbolizar pequenos chocalhos.  

A coordenadora da escola disponibilizou alguns brinquedos sonoros que se 

encontravam na brinquedoteca da escola, como pandeiros, tambores e pianinhos. 

Fizemos um cartaz com a ilustração de crianças cantando em dançando, 

para que as crianças pudessem visualizar melhor o que o canto disponibilizaria para 

elas. 

Colocamos os instrumentos e os brinquedos na mesa, distribuídos 

aleatoriamente para que as crianças pudessem manuseá-los de maneira simples. 

  

2.4.1 O canto da fantasia 
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Neste espaço, colocamos na mesa, alguns produtos de beleza, como 

maquiagens, esmaltes, pentes, escovas de cabelo, pentes, presilhas, laços de 

cabelo e gel (Todos de procedência atóxica para que não agredisse a saúde das 

crianças). Também disponibilizamos o total de seis fantasias. 

Colocamos um espelho frente à mesa com os produtos de beleza, para que 

os pequenos se vissem enquanto se produziam. As fantasias ficaram expostas em 

cabides, para sua melhor visualização. 

 

2.4.2 O canto da literatura 

 

Este canto foi elaborado, com livros da biblioteca da escola, com histórias 

que costumam despertar a atenção das crianças, como A menina bonita do laço de 

fita, a coleção do Alvinho, alguns contos de fadas como Banca de Neve e os sete 

anões, Os três porquinhos, Cachinhos dourados, João e o pé de feijão e a Bela 

adormecida. Também foram dispostos alguns livros de banho, livros em alto relevo e 

com sons com o intuito de chamar a atenção dos pequenos à leitura. 

Colocamos os livros de cima da mesa bem espalhados, de forma que 

pudessem visualizar todos para escolherem qual história gostariam de conhecer. 

 

2.4.3 O canto das artes 

 

Este foi o cantinho onde o acervo foi maior devido a diversidade de materiais 

envolvidos. Foram colocados materiais como papel sulfite branco e colorido, papel 

dobradura, papel laminado, papel cartão, giz de cera, tinta guache, pincéis, 

massinha, moldes para cortar as massinhas em formatos decorativos, cola colorida e 

canetinhas. 
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CAPÍTULO 3 – Descrição dos encontros 

 

Conforme descrito na metodologia, antes de iniciarmos as observações, 

realizamos dois encontros com a educadora da sala. Nestes encontros nos 

propusemos a confeccionar os materiais que seriam utilizados na pesquisa e discutir 

como seria realizado o trabalho com os alunos. Para o canto da música, fizemos 

alguns instrumentos sonoros, como o chocalho, para disponibilizar as crianças. Para 

organizar o canto das artes, fomos até a sala dos professores, onde se encontravam 

os materiais pedagógicos, e separamos papéis, giz de cera, massinhas, canetinhas 

coloridas. 

A seguir apresentamos as descrições do que observamos nos sete 

encontros realizados. Nossa descrição não teve como objetivo analisar aquilo que foi 

observado, pois nos faltou material teórico para tanto. Buscamos apenas deter 

nosso olhar sobre as interações que ocorreram durante as atividades e trazer 

algumas das que mais nos chamaram atenção. 

 

3.1 – Relato do primeiro encontro  

 

 

Este foi o primeiro encontro de fato, com as crianças. Conforme previsto na 

metodologia, fizemos uma roda de conversa, explicando como seriam realizadas as 

atividades e qual o propósito em trabalhar daquela maneira. Foi notória a 

curiosidade e expectativa provinda das crianças para entrarem na sala e saber o que 

as esperava ao chegarem lá.  

Ao chegarem à sala de aula organizada em cantos, ficaram maravilhados 

com os materiais e a aluna B. disse “Tia como minha sala está linda” (SIC) e chamou 

a amiguinha M. para brincar. Ambas se deslocaram para o cantinho das artes, com a 

intenção de fazer uma cartinha para as professoras. Quando começaram a desenhar 

o restante da turma passou a observar o que estavam fazendo e aos poucos foram 
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se aproximando. O aluno D. disse: “B., o que você esta fazendo?” (SIC). A aluna 

respondeu “Eu e a M. estamos fazendo uma cartinha para a tia” (SIC). O aluno se 

interessou pela atividade e começou a desenhar também. Percebemos que a turma 

toda se direcionou ao canto das artes. Além das cartinhas, fizeram também artigos 

com massinha, dobraduras de aviões. O aluno P. fez a professora de massinha, e 

todo contente com o resultado começou a mostrar aos amiguinhos falando da 

seguinte maneira: “Olha gente, eu fiz a tia D. ela está bonita não é?” (SIC). Neste 

momento verificamos que todas as crianças queriam massinhas para fazer seus 

objetos e mostrá-los para as professoras.  O aluno N., por exemplo, fez um carrinho 

dizendo que era o Relâmpago Mcqueen. Vale aqui ressaltar que não interviemos na 

forma como as crianças exploravam os materiais, deixando-as livres para que 

dessem significado àquilo que estavam manuseando e construindo.  

 Ficaram muito curiosos com os materiais, inclusive os sonoros, que foram 

“descobertos” pelo aluno P. Notamos que este mesmo aluno não havia se 

interessado pelo cantinho das artes, pois foi visitando todos os cantos. Quando 

passou pelo canto da música, interessou-se pelos chocalhos feitos de Potinhos de 

Danete vazios completados com cereais. Com o chocalho em mãos começou a 

emitir sons, a brincar e a dançar. Neste momento os alunos começaram a se 

deslocar para o mesmo canto de Pedro, chamados pelo som que seu brinquedo 

estava emitindo.  

Em alguns momentos, também observamos que eles saíram da sala com 

alguns dos materiais em mãos, com o objetivo de mostrar aos amigos de outras 

turmas com o quê estavam brincando.  

Em um determinado momento, H. e L. interessaram-se pelo canto da 

fantasia, visto que, passando muito tempo neste cantinho, usufruindo dos objetos 

que estavam lá disponibilizados. Esmaltaram as unhas uma da outras, se 

maquiaram, e, por fim, convidaram os amiguinhos para que elas pudessem “arrumá-

los” também.  

Neste encontro o canto da literatura foi pouco explorado, entretanto, 

ouvíamos muitas perguntas como “Tia! Estes livrinhos são dos bebês não é?” (SIC), 

“Nós podemos brincar com estes livrinhos tia? (SIC). Ao fim da tarde, formamos uma 
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roda de conversa, perguntando o que os alunos tinham achado da atividade. A 

princípio todos queriam nos responder ao mesmo tempo, então pedimos que 

levantassem a mãozinha para que dessem sua opinião e que cada um poderia sim 

falar, só que seria um de cada vez. As respostas foram bem positivas e favoráveis 

ao projeto. Disseram que foi legal e perguntaram quando teríamos novamente outro 

encontro. Respondemos que na semana seguinte repetiríamos a atividade e que 

novamente eles poderiam brincar livremente pelos cantos. 

 

 

3.2 – Relato do segundo encontro 

 

 

Neste segundo encontro estavam na sala as mesmas crianças do encontro 

anterior. Inicialmente sentamos com as crianças no pátio para explicarmos 

novamente sobre as atividades que realizaríamos em seguida. As crianças 

demonstraram-se curiosas e participativas, pois perguntaram se na sala teria 

“massinha”, “brinquedos”, “fantasias”. Após esta conversa nos direcionamos para a 

sala organizada em cantos. Lá as crianças espalharam-se entre os cantos, 

manuseando os materiais e explorando boa parte dos objetos que estavam sobre as 

mesas. Deixamos claro para as crianças que em todos os nossos encontros 

teríamos a mesma organização da sala de aula, inclusive com os mesmos materiais. 

Os alunos nesta tarde estavam bem dissociados em todos os cantos, encontravam-

se mais soltos e livres, pois, já conheciam melhor a dinâmica destes encontros.  

Durante a atividade ocorreu um fato no canto da música, diante do qual 

tivemos que intervir.  O aluno D. se direcionou ao canto da música, pegou um 

pandeiro e começou a emitir som com o mesmo, direcionado pelo som, o aluno N. 

também foi em direção ao mesmo cantinho, quando percebeu que só havia um 

brinquedo igual aquele que D. estava manipulando, o aluno tentou disputá-lo a partir 

da força. Nervoso com a situação, D. acabou por mordê-lo.  
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Com este acontecimento os alunos que se encontravam espalhados 

brincando nos cantos, se aproximaram do aluno N., com ações bem diferenciadas, 

alguns ficaram nervosos, outros tristes vendo o amiguinho chorando, em especial, o 

aluno E. quis bater em D. e disse: “Porque você mordeu meu amiguinho? Olha só 

ele esta dodói agora!” (SIC). Tomamos as devidas providências para controlar a 

situação e as crianças novamente se organizaram para brincar junto aos cantos. 

 Observamos dois alunos em especial, N. e A. que apresentaram neste 

encontro comportamentos diferenciados do resto da turma. N. mostrou-se bastante 

agitado no primeiro encontro, não conseguindo atentar-se para nenhum brinquedo. 

Já neste encontro, percebemos que o aluno estava mais a vontade para circular pela 

sala de aula e brincar com aquilo que chamava sua atenção, sempre convidando os 

amiguinhos para brincarem junto com ele. Primeiramente convidou a aluna H. para 

brincarem no canto da literatura, pegaram os livrinhos de banho e começaram a 

contar histórias um para o outro. 

 A partir deste fato, percebemos que poderíamos incluir o aluno A. nesta 

atividade, visto que o aluno apresentou um comportamento bem tímido, e não 

estava querendo conhecer nenhum cantinho. Após permanecer em nosso colo 

durante um bom tempo, nos direcionamos ao canto da literatura, juntamente com a 

criança, para que com a nossa presença o mesmo se sentisse mais seguro. Com ele 

no colo iniciamos a leitura de um dos livros que estavam sobre a mesa (O sítio do 

pica-pau amarelo). Este fato chamou atenção dos outros alunos que foram se 

aproximando e se sentando em roda para também ouvirem a história. Quando a 

história acabou, propusemos a eles que a recontassem. Várias foram às 

participações, como a de P., por exemplo, que começou a imitar a cuca. Ao 

perguntarmos a A. o que havia entendido da história e propor se ele queria recontá-

la para seus amiguinhos, nos deparamos inicialmente com sua recusa em falar e até 

mesmo com um princípio de choro. Resolvemos, então, não forçá-lo a participar, 

visto que além de não ser o objetivo da atividade, não tínhamos a intenção de 

constrangê-lo.   

Então propusemos a eles que mostrassem algo que simbolizasse a história 

e que para isso poderiam usar qualquer canto de atividades. A aluna B. perguntou 

“Tia, podemos pintar o corpo de verde para ficarmos como a cuca?” (SIC), ao que foi 
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autorizada e até incentivada pelas educadoras. E. direcionou-se ao canto das artes 

falando a seguinte frase: “Gente eu vou desenhar o Saci, vamos lá comigo?” (SIC). 

Com a fala do menino, alguns alunos se levantaram dizendo que também iriam 

ilustrar a história. M. logo disse: “Eu vou fazer a Cuca!” (SIC). A aluna L. convidou as 

meninas com a intenção de fazerem os quitutes que fazia a tia A. Para isso, 

separaram algumas massinhas e as modelaram de forma que simbolizassem 

bolachas, bolos e tortas decorando-as de maneira bem colorida. 

Quando terminaram, vieram nos oferecer os quitutes. A., que permanecia no 

colo das professoras, disse: “Me da uma também! (SIC)”. M. além de entregar uma 

“bolacha” ao amiguinho também o convidou para brincar com ela. “A. vem me ajudar 

a fazer mais bolachas?” (SIC), ao que ele se interessou, acabou indo brincar com 

elas. A partir deste momento percebemos que o aluno começou a interagir mais com 

o grupo, perdendo um pouco a timidez que estava no momento anterior. 

 

 

3.3 – Relato do terceiro encontro 

 

 

Este dia foi interessante, pois, as crianças já estavam esperando pela 

atividade, pois passaram dias nos questionando sobre a realização da atividade e 

quando faríamos novamente. Então como de rotina no período do soninho das 

crianças, nos dirigimos à sala de aula, juntamente com a professora regente da 

turma, para organizar a sala. Tínhamos o cuidado de organizá-la sempre da mesma 

maneira, visto que, o que seria observado naquele contexto seria a interação entre 

os alunos em relação aos cantos. No caminho para a sala de aula, foi possível 

observar que as crianças apresentavam um grande interesse pela sala de aula 

organizada em cantos, pois já comentavam sobre o que fariam na sala quando 

chegassem e qual quanto visitariam primeiro.  

Neste dia a aluna L. teve uma ação que nos chamou a atenção. Ela 

direcionou-se ao canto da fantasia e começou a se vestir de princesa, se maquiou, 



34 

 

pintou suas unhas, colocou a fantasia e começou a demonstrar trejeitos como se 

fosse mesmo uma princesa. A esta situação, grande parte da turma se interessou e 

direcionou-se para brincar com ela. D. como já mencionado em relatos anteriores 

tinha apresentado um interesse maior em relação ao canto da música e aos 

brinquedos sonoros. Com um tamborzinho na mão, espontaneamente, ele começou 

a cantar a música do grupo de pagode “Sorriso Maroto”, “Assim você mata o papai”. 

A esta situação todos começaram a rir e cantar junto com o menino. Percebemos 

que esta ação foi muito envolvente para as crianças, pois, tinham crianças se 

maquiando, se fantasiando, desenhando, brincando com os livrinhos, e com a ação 

do menino foram convidadas a fazer o mesmo que ele. 

Nesta tarde também aconteceu um fato que nos intrigou. A aluna B., 

sozinha, se direcionou ao cantinho da literatura, manuseou vários livrinhos, e sem 

motivo aparente começou a chorar. Aproximamo-nos para saber o que havia 

acontecido ao que ela respondeu: “Ah tia, eu estou triste, eu não entendo o que está 

escrito nesta história” (SIC). Por este fato resolvemos fazer uma roda de conversa 

para conversar sobre este assunto com os pequenos. Mencionamos que eles ainda 

são pequenos, que tudo tem seu tempo e que logo, estariam lendo todas as 

historinhas que quisessem.   

Decidimos então, neste encontro dar uma atenção maior ao canto da 

literatura, brincando junto com eles, e pedindo para que cada um escolhesse um 

livro para contar a história para o restante da turma. Não houve total aceitação, para 

com esta dinâmica, pois os alunos E. , H. e M. não quiseram participar e pediram 

para continuarem a brincar. E. estava brincando com os chocalhos no cantinho da 

música. H. e M. encontravam-se no cantinho da fantasia, brincando com as 

fantasias. Respondemos que poderiam continuar a fazer o que estavam fazendo, 

mas que quando tivessem o interesse de participar do canto de literatura, poderiam 

se dirigir onde estávamos. 

As crianças contaram suas histórias de maneira bem criativa, chamando a 

atenção e conseguindo o silêncio da turma em muitos momentos. Entretanto com a 

grande variedade de materiais disponibilizados, alguns alunos mesmo interessados 

pelas histórias, se dirigiam para outros cantos, brincavam um pouco e voltavam para 

ouvir os contos dos colegas. 
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Terminamos nosso encontro de maneira mais simplificada, visto que, em um 

momento anterior já havia acontecido uma roda de conversa com a turma, e não 

seria interessante fazê-la novamente. Então encerramos parabenizando a turma 

pelo comportamento e que logo faríamos a atividade novamente. 

 

3.4 -  Relato do quarto encontro 

 

Foi feita a organização da sala como já mencionado nos relatos anteriores e 

o encaminhamento das crianças para a sala devidamente disposta em cantos. Como 

a atividade já estava fazendo parte da rotina semanal das crianças e as mesmas já 

conheciam bem a dinâmica dos cantos, muitos deles já tinham seus cantinhos 

favoritos. E assim que entraram na sala, se deslocavam para o cantinho que mais os 

chamava a atenção.  Neste encontro o aluno P. apresentou um certo “senso de 

liderança” ao convidar os alunos para visitar o canto das artes e fazer algo para 

levarem para casa, decidimos não intervir para verificar qual seria a reação das 

crianças, sobre uma convocação feita por um coleguinha da turma. 

O aluno teve uma grande aceitação da turma, pois, a partir de seu convite 

muitos da turma se mobilizaram para a atividade. R. disse que faria uma cartinha 

para sua mãe, entretanto P. descartou esta hipótese dizendo “Não pode eu estou 

passando uma atividade, agora não é hora de cartinhas!” (SIC) 

P. naquele momento estava representando o educador da sala, querendo 

atenção e aceitação da turma, para o que estava fazendo. M. que não aprovou esta 

ação, disse P.”Você não manda na gente” (SIC). 

Neste encontro também tivemos que intervir, para que não houvesse 

desentendimentos entre os alunos. Conversamos com P. dizendo que ele poderia 

brincar de ser o professor da sala, entretanto que teria que respeitar os alunos e o 

que estavam fazendo.  
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A partir desta conversa a educadora da sala, que estava acompanhando 

todos os encontros, conforme já mencionado anteriormente, levantou uma reflexão 

sobre sua própria atuação com a turma, pois, verbalizou que se P. estava tendo um 

comportamento de maneira autoritária ao querer ser professor, o espelho desta ação 

poderia estar sendo ela.  

Os alunos encontravam-se bem espalhados em todos os cantos propostos, 

e o que foi possível de ser observado neste momento, foi como os alunos estavam 

mais soltos em relação aos cantos. M., por exemplo, chamou os amiguinhos para 

brincarem no cantinho da música, e, o interessante, é que ela foi a propositora de 

uma brincadeira ao pedir para que os alunos se sentassem em roda e entregar um 

brinquedo para cada criança, dizendo: “Gente não pode brigar ta! É para dividir os 

brinquedos com os amiguinhos senão a tia vai fica brava com a gente.(SIC) 

Brincaram, tocaram instrumentos, manusearam os brinquedos que ali 

estavam sendo disponibilizados. O aluno E. verificou que havia a letra inicial do seu 

nome e logo disse: “Olha tia, esta é a letrinha do meu nome!” (SIC). Percebemos 

que com a afirmação do menino, os alunos começaram a se dissociar entre os 

cantinhos para também procurar a letrinha de seus nomes. Intermediamos esta ação 

instruindo os alunos a visitar mais o cantinho da literatura. Entregamos um livro para 

cada criança e pedimos que procurassem a letrinha de seu nome. 

O aluno P. não quis manusear os livros, entretanto fazendo pinturas no 

canto das artes, acabou por encontrar também o que tínhamos proposto as crianças. 

O menino pintava o desenho do homem-aranha e, ao selecionar a tinta preta, 

percebeu que havia a sua letrinha também. Ficou muito feliz, pegou o pote com a 

tinta e foi mostrar aos coleguinhas que havia encontrado sua letrinha no pote de 

tinta. 

Aproveitando o gancho de P. no canto das artes, pedimos que as crianças 

pintassem suas letrinhas em uma folha. As crianças adoraram a idéia. Pintaram 

manuseando os materiais gráficos. Foi possível observar como interagiram entre si 

neste momento, visto que, emprestavam materiais para os amigos, se ajudavam 

entre si. Um exemplo desta situação foi à aluna R, que demonstrou conhecer a 

letrinha do seu nome, mas sem conseguir desenhá-la corretamente. R. percebeu 
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que não estava conseguindo ao passo que alguns amigos já estavam. Neste 

momento M., que estava perto da menina, a chamou dizendo: “R. vem aqui que eu 

ajudo você a fazer sua letrinha”. R. foi e pareceu bem animada ao ser auxiliada pelo 

amigo. Ao terminar mostrou o que havia conseguido desenhar para as educadoras, 

ao que foi elogiada por ambas. 

 Ao terminarem suas pinturas, fomos para o pátio da escola e lá terminamos 

nossa dinâmica, conversando com os alunos, sobre a atividade daquela tarde, sobre 

o que tinham achado e como se sentiram. Suas respostam foram positivas o que nos 

levou a hipotetizar que haviam gostado da atividade.  

 

 

3.5 -  Relato do quinto encontro 

 

 

Neste encontro as crianças demonstraram-se mais agitadas, pois, a sala 

estava recebendo uma nova aluna que estava chorando muito. Percebemos que 

com o choro da menina, as crianças foram ficando muito nervosas o que estimulou 

alguns desentendimentos. Resolvemos, então, separar a turma em dois grandes 

grupos e cada professora direcionaria as atividades com um deles, a pesquisadora 

optou por levá-los ao cantinho da fantasia, com o intuito de arrumar as criança e 

fazer um pequeno teatrinho com elas. Já à outra professora, levou o outro grupo ao 

canto da literatura e deixou que as crianças manuseassem os livros livremente para 

depois sugerir que todos juntos escolhessem um único livro para que ela contasse a 

história.  

Propusemos às crianças que o grupo que estava com a pesquisadora 

apresentasse um pequeno teatrinho para o outro grupo, e o grupo da outra 

professora iria nos contar uma história. Dentre as crianças que estavam com a 

pesquisadora, foram disponibilizadas três opções de contos, para que pudéssemos 

encenar para os demais alunos. As opções foram: “Menina bonita do laço de fita”, 
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“Os três porquinhos” e “João e Maria”. Por unanimidade escolheram “Os três 

porquinhos”. 

Os alunos que estavam com a pesquisadora compunham um grupo de sete 

crianças - três meninas e quatro meninos -, que inicialmente foram questionados 

sobre o conhecimento prévio que tinham da história que haviam escolhido. N. 

afirmou: Tia, esta é a história que o lobo derruba a casa dos porquinhos não é?” 

(SIC). Ao receber a resposta positiva, este, e outros alunos, fizeram comentários 

sobre a história que demonstraram que já conheciam o enredo. Propusemos então 

que começássemos a discutir sobre a escolha dos personagens. E. se propôs a ser 

o lobo, N. o porquinho que construiu a casa de tijolos, P. o porquinho da casa de 

palha, M. o porquinho da casa de madeira e B. seria a mãe dos porquinhos. L. e H. 

se propuseram a ajudar na pintura dos coleguinhas e na elaboração do cenário onde 

aconteceria o teatro.  

A educadora, que estava com a menina nova em seu grupo, mostrou várias 

histórias com a intenção de escolherem uma em especial para contar para o restante 

da turma. Propôs aos alunos que deixassem a nova amiguinha nova escolher qual 

história seria apresentada, ao que todos concordaram. Sua escolha foi “Branca de 

neve e os sete anões”.  A educadora os questionou sobre quem contaria a história. 

Ao ver que as crianças estavam um pouco hesitantes, decidiu que ela mesma 

contaria, mas que eles a ajudariam, cantando as músicas e fazendo os gestos. 

Quem iniciou a história foi o aluno D. cantando a música dos sete anões. “Eu 

vou, eu vou, pra casa agora eu vou” (SIC). Foi muito divertido, porque quando o 

mesmo começou a cantar as crianças se envolveram com a atividade e começaram 

cantar junto com o menino. Ao findar a música a educadora iniciou a história 

tentando transmiti-la de maneira que envolvesse as crianças e que realmente 

chegasse à sua realidade.  

Ao iniciarmos o teatrinho, deixamos claro ao outro grupo a história que 

iríamos apresentar e fizemos uma breve apresentação dos personagens. 

Percebemos que com esta intervenção, as crianças ficaram menos nervosas e até 

mesmo a nova aluna mostrou-se mais tranqüila.  
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Terminamos as histórias e os alunos começaram a se separar pelos quatro 

cantinhos da sala. Quando L. se aproximou do canto da fantasia, e sem querer 

derrubou um dos potes de tinta no chão, N. mencionou: “L. olha só o que você fez!, 

a tia vai brigar com você.” (SIC) A menina começou a chorar pedindo desculpas e 

que não tinha culpa do que havia conhecido. M. ao ver a amiguinha chorando se 

aproximou dizendo “Não chora L. eu te ajudo a limpar” (SIC).  A., sem pedir 

autorização, se retirou da sala e voltou com um pano na mão dizendo que ajudaria a 

amiga também.  

Aos poucos as crianças foram se aproximando da menina, demonstrando 

empatia com a situação e ajudando na limpeza da sala. Fomos até a menina e 

dissemos que o que havia acontecido fora um acidente e que ela não precisava 

continuar a chora, ao que ela indagou: “Tia, mas você não vai briga comigo?”. 

Respondemos que não e que os materiais estavam ali dispostos para que realmente 

fossem manuseados.   

Fomos todos cooperar na organização da sala, limpamos o chão que estava 

com tinta, e aproveitamos para explicar para as crianças, sobre os cuidados que as 

mesmas devem ter, tanto com seus pertences, quanto com os materiais que 

estavam na escola.  

 Desta forma iniciamos nossa roda de conversa parabenizando os alunos 

pela atitude que tiveram ao ajudar à amiga e também a nova aluninha, que estava 

tendo seu primeiro contato, não só com a sala organizada em cantos, mas também 

com as educadoras e com a turminha da qual fará parte a partir de então. 

 

 

3.6  -  Relato do sexto encontro 

 

 

Com a mesma quantidade de alunos em sala e os mesmos materiais 

iniciamos a atividade dos cantos diversificados. Neste encontro já estavam tão 
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acostumados com a proposta que na roda de conversa já nos diziam o que iriam 

fazer, quais canto iriam visitar e até mesmo quem brincaria com eles. R. foi a 

primeira a entrar na sala e logo se direcionou ao cantinho da música. Lá brincou com 

os chocalhos e o barulho do mesmo acabou por chamar a atenção de E. que se 

aproximou e sorriu dizendo que o som era muito legal. Perguntou se poderia brincar 

com ela e a menina não quis emprestar o brinquedo dizendo “Este é meu” (SIC). 

Entretanto, pegou outro brinquedo, que estava disposto na mesa, e ofereceu ao 

menino.  

Ele ficou nervoso pelo fato de não ter recebido o chocalho que estava na 

mão da menina e jogou o brinquedo que a mesma havia lhe dado. As crianças 

censuraram a atitude do aluno dizendo que ele poderia ter estragado o brinquedo. 

Resolvemos conversar com ele sobre o que o mesmo havia feito. 

Quando começamos a conversar com ele o mesmo comportou-se de 

maneira agressiva, chorou bastante, se jogou no chão dizendo que o chocalho era 

dele e que a amiguinha teria que devolvê-lo. 

H. se aproximou do menino e disse que se ele continuasse com aquele 

comportamento, não haveria mais cantinhos e que eles iriam ter que fazer atividades 

rotineiras. Foi iniciada uma enorme discussão na sala a partir deste assunto. Alguns 

alunos nos questionaram se era verdade o que H. havia dito, se realmente não 

haveria mais cantinhos se o garoto não parasse de chorar. 

Respondemos que não, entretanto que a atitude de E. não estava sendo 

aprovada, pois na sala havia muitos brinquedos e não era necessário brigarem por 

disputa dos mesmos. Resolvemos intervir na atividade e brincar com eles mostrando 

as curiosidades dos outros cantos. 

E. ficou mais calmo e começou a brincar com os livros de banho, se 

deparando com um livro que lhe chamou a atenção. O livro emitia sons de animais e 

ele sentou-se encostado na parede, a ouvir os sons que o livro emitia. As crianças 

que ainda não tinham visto este livro ficaram curiosas e se aproximaram do menino 

que logo escondeu o livro atrás do corpo, demonstrando que não queria dividi-lo 

com nenhuma criança. 
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A. se aproximou da educadora e disse: “Tia... o E. não deixa a gente ver o 

livrinho!” (SIC). Não houve a necessidade de nos dirigíssemos a ele para explicar 

novamente, E. se aproximou das educadoras dizendo “Tia tem que dividir os 

brinquedos não é?” (SIC). Respondemos que sim e ele levou o livrinho e pediu que 

os alunos sentassem em roda, para que quando ele mostrasse as figuras todos 

pudessem ver. 

Quando o livro emitia sons a turma se divertia muito, ria e imitava os 

bichinhos que estavam sendo mostrados pelo amigo. Desta forma terminamos nossa 

dinâmica, aproveitando que os alunos já estavam em roda, sentamos por perto e 

dissemos que apesar do incidente ocorrido anteriormente, estávamos contentes, 

pois ao que nos parecia eles haviam compreendido que a atividade dos cantos é 

para que brinquem juntos e não que briguem pelos brinquedos. 

 

 

3.7 – Relato do sétimo encontro 

 

 

Neste dia, em nossa roda de conversa explicamos aos pequenos que seria 

nosso ultimo encontro com a atividade dos cantinhos. Percebemos que eles 

demonstraram estar tristes e a partir disso tivemos inúmeros questionamentos como, 

por exemplo: “Porque, não vai ter mais tia”?(SIC), “AH!” (SIC) “Quero mais 

cantinhos” (SIC). “Tia nós vamos nos comportar... Não iremos brigar hoje!” (SIC). 

Observamos que eles poderiam ter associado o término da atividade com o 

comportamento de E. durante o encontro anterior. Retomamos então nossa primeira 

conversa com eles e explicamos novamente sobre o porquê da atividade em cantos, 

a durabilidade dos encontros e a importância de todos os encontros que tivemos 

com eles. Após esta conversa constatamos que as crianças haviam aceitado as 

explicações.  
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Neste dia, a coordenadora nos pediu se poderia observar as crianças 

conosco para ver como o projeto estava sendo aplicado e como estava sendo a 

aceitação das crianças a ele.  

A mesma demonstrou-se satisfeita o que viu, pois, além de tecer elogios 

sobre a organização da sala, também gostou da forma como as crianças estavam se 

comportando durante a atividade. A este respeito ela disse que a “atividade estava 

sendo importante, pois, além de divertida para as crianças, também estava refletindo 

no comportamento das mesmas dentro da sala de aula.” (SIC). 

Diante desta avaliação positiva a coordenadora anunciou para as crianças 

que iria disponibilizar uma sala da escola para que pudéssemos montar os 

cantinhos, que seria incorporado como uma atividade cotidiana da escola, inclusive 

levada a outras turmas da escola.  

Esta notícia deixou as crianças eufóricas e tornou o início de nosso sétimo 

encontro bastante tumultuado. Além disso, percebemos que pelo fato da 

coordenadora estar em sala, os alunos ficaram receosos, com medo da reprovação 

da mesma, em alguma atitude que tivessem. Entretanto o que aconteceu foi um fato 

bem diferente. A coordenadora pediu aos alunos se poderia participar da atividade 

com eles. A aluna B. logo respondeu que sim, pegou na mão da mesma e a 

encaminhou para os cantinhos, mencionando o nome e o que poderia ser feito com 

os materiais ali disponibilizados.  

Ao visitarem o cantinho da música, P. mostrou à coordenadora, como se 

manuseava os objetos rítmicos, ao que ela se interessou e pediu que o mesmo 

cantasse uma música com ela. Cantaram uma das canções que são trabalhadas na 

escola - “Borboletinha” - e todos cantaram juntos, a fim de, ensiná-la cantar também. 

Partiram para o cantinho da literatura, onde manusearam os livros contaram 

histórias e visualizaram figuras, fazendo relações com seu cotidiano pessoal e 

escolar. Ao visitarem o cantinho da fantasia, M. pediu se poderia fazer uma 

maquiagem na mesma. A partir de seu aceite, a menina pediu que a mesma 

sentasse no banquinho para que ela conseguisse alcançá-la. Quando a 

coordenadora sentou-se percebemos que todas as crianças aproximaram-se para 
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ajudar na maquiagem, mexendo no cabelo, pintando as unhas, colocando colares, 

anéis. 

 Ao terminarem, propusemos que ao visitarem o cantinho das artes, 

desenhassem a coordenadora, e a sala deles. P. mencionou que a coordenadora 

estava parecendo uma princesa. Houve muitos desenhos diferentes, muitas 

interpretações diferentes. Visto que cada um verificava a mesma com um olhar 

diferenciado. 

Ela, então, decidiu terminar a atividade com eles, dizendo que havia se 

divertido bastante e que quando organizasse a sala em cantos voltaria para brincar 

com eles novamente. 
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CAPÍTULO 4 - Algumas considerações sobre as observações realizadas 

 

 

Estas observações nos possibilitaram constatar como que crianças 

interagem entre si e com a professora em atividades propostas a partir de uma sala 

organizada em cantos.  

Pudemos perceber que ao mesmo tempo em que a sala nesta disposição 

permite mais autonomia à criança, muita desta autonomia está relacionada com a 

postura da professora e de seu preparo para atuar com tal ferramenta.  

Observamos, algumas vezes, a apreensão das crianças em não saberem 

como se comportarem em um ambiente tão diferente daquele em que estão 

habituadas. Esta apreensão também foi observada no comportamento das 

professoras e em nosso próprio comportamento, quando, mesmo sem ser o 

propósito da pesquisa, acabávamos por intervir na situação de forma a direcionar a 

atividade ou a qualidade das interações entre as crianças.  

Avaliamos que tal comportamento se deu devido ao despreparo para 

lidarmos com as diversas demandas que uma sala organizada em cantos desperta 

no ambiente escolar, nas professoras e nos próprios alunos.  

Entretanto, isso não desmerece a contribuição que esta atividade pode vir a 

ter para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, ou mesmo, apenas para 

melhor as relações entre eles, trabalhar algum tipo de conflito, integrar algum recém-

chegado ou tantas outras finalidades que podem ser encontradas para uma 

atividade desta natureza. Estas possíveis contribuições ficam a cargo de futuras 

pesquisas, mais específicas sobre o assunto.  

Consideramos que o fato de a escola instaurar uma sala, em definitivo, para 

os cantos, para que tanto os demais educadores, quanto as demais crianças da 

instituição pudessem conhecer melhor a atividade foi positiva e um passo adiante na 

consideração da importância do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos da 

escola, mas também ponderamos que apenas esta implantação não é suficiente, 
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visto que a sala não fala por si e sua eficácia depende do preparo e do bom uso feito 

pelo professor.  

Apenas com o preparo adequado é que a sala organizada em cantos 

diversificados pode realmente contribuir para uma interação entre os participantes de 

uma atividade desta natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

REFERÊNCIAS 

 

BATISTA, Cleide Vitor Mussini. ENTRE FRALDAS, MAMADEIRAS, RISOS E 

CHOROS: POR UMA PRÁTICA EDUCATIVA COM BEBÊS.  Londrina , 2009. 

 

BATISTA, Cleide Vitor Mussini. QUANDO O BEBÊ COMEÇA A MORDER. 

Londrina. 2011 

 

BULGRAEN, Vanessa C.. O PAPEL DO PROFESSOR E SUA MEDIAÇÃO NOS 
PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DO CONHECIMENTO. Revista Conteúdo, 
Capivari, v.1, n.4, ago./dez. 2010. Disponível em: 
http://www.conteudo.org.br/index.php/conteudo/article/viewFile/46/39. Acessado em: 
24/08/12. 
 

CERIZARA, Ana Beatriz. EDUCAR E CUIDAR: POR ONDE ANDA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL? V. 17, n. Especial, p. 11 - 21, jul./dez. 1999 Disponível em: 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10539 Florianópolis. 
Acesso em 10/01/2012.  
 

ENGEL, Guido Irineu. PESQUISA-AÇÃO. Educar, Curitiba, n. 16, p. 181-191. 2000. 
Editora da UFPR 
 

FOREST, Nilza Aparecida, WEISS, Silvio Luiz Indrusiak. CUIDAR E EDUCAR  
PERSPECTIVAS PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
Santa Catarina. (S/D). Disponível em: 
www.sst.sc.gov.br/arquivos/.../Cuidar_e_Educar_Icpg%5B1%5D.pdf. Acesso em: 
20/03/2012. 
 

HORN, Maria da Graça Souza. SABORES, CORES, SONS, AROMAS: A 
ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Porto Alegre: Editora 
Artmed, 2004. 
 

KAPPEL, Maria Dolores Bombardelli, CARVALHO, Maria Cristina, KRAMER, Sonia. 
PERFIL DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS QUE FREQÜENTAM CRECHES, PRÉ-
ESCOLAS E ESCOLAS: UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 
SOBRE PADRÕES DE VIDA/IBGE, Revista Brasileira de Educação, 
Jan/Fev/Mar/Abr 2001 Nº 16.Disponível em: www.scielo.br/pdf/rbedu/n16/n16a04.pdf 
Acesso em: 20/04/2012   
 

KRAMER, Sonia. AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NAS POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS NO BRASIL: EDUCAÇÃO INFANTIL E/É FUNDAMENTAL,  
Educ. Soc., Campinas, vol. 27, n. 96 - Especial, p. 797-818, Disponível em 
http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 30/06/2011 out. 2006  
 

http://www.conteudo.org.br/index.php/conteudo/article/viewFile/46/39
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10539%20Florianópolis.%20Acesso%20em%2010/01/2012
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10539%20Florianópolis.%20Acesso%20em%2010/01/2012
http://www.sst.sc.gov.br/arquivos/.../Cuidar_e_Educar_Icpg%5B1%5D.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n16/n16a04.pdf
http://www.cedes.unicamp.br/


47 

 

 

KRAMER, Sonia. O PAPEL SOCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. São Paulo (S/D). 
Disponível em: www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000082.pdf. Acesso 
em: 08/01/2012. 
 

LUCAS, Maria Angélica Olivo Francisco, SILVA, Sílvia Mara da. A IMPORTÂNCIA 
DAS INTERAÇÕES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM CAMINHO PARA 

COMPREENDER O PROCESSO DE APRENDIZAGEM.  Santa Terezinha – Maringá-
PR. 2003.Disponível em: www.abpp.com.br/abppprnorte/pdf/a15Silva03.pdf. Acesso 
em: 25/08/2012.  
 

MARTINS, João Carlos. VYGOTSKY E O PAPEL DAS INTERAÇÕES SOCIAIS NA 
SALA DE AULA: RECONHECER E DESVENDAR O MUNDO. De São Paulo, 
1997.Disponível em:  www.br-ie.org/WIE2010/pdf/sp03_01.pdf Acessado em: 
30/08/2011. 
 

MARTINS, Josy Cristine, FRANCO, Adriana de Fátima. O PAPEL DAS 
INTERAÇOES SOCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM DE 
CRIANÇAS DE DOIS A TRES ANOS NA CRECHE. IX CONGRESSO NACIONAL 
DE EDUCAÇÂO- EDUCERE. III ENCONTRO BRASILEIRO DE 
PSICOPEDAGOGIA. Out/ 2009. Disponível em: 
www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/.../3400_1655.pdf. Acesso em: 
20/03/2012 
 

OLIVEIRA, Marta K. VYGOTSKY APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO, UM 
PROCESSO HISTÓRICO. SÃO PAULO.1993. 
 

PAULO, Sirlei Cordeiro Svidzinski de, IENKOT, Valéria Mara, GUEBERT, Mirian 
Célia Castellain. UMA METODOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL; X 
CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, EDUCERE, I SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, SUBJETIVIDADE E 
EDUCAÇÃO- SIRSSE. Nov/ 2011. Disponível em: 
www.educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/6370_3789.pdfCuritiba. Acesso em: 
10/09/2112.  
 
REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
/Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — 
Brasília: MEC/SEF, Disponível em: 
www.portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf . Acesso em: 30/03/2012. 1998 
 

 

RYCKEBUSCH, Claudia Gil. A RODA DE CONVERSA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
UMA ABORDAGEM CRÍTICO-COLABORATIVA NA PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO. Tese de Doutorado apresentado a PUC-SP. São Paulo 2011. 
 Disponível em:  www4.pucsp.br/pos/lael/docs/tese_final.pdf. Acesso em 25/08/2012.  
 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000082.pdf
http://www.abpp.com.br/abppprnorte/pdf/a15Silva03.pdf
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/.../3400_1655.pdf
http://www.educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/6370_3789.pdfCuritiba


48 

 

SPADA, Ana Corina Machado. A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DA 
CRECHE . UM ESTUDO SOBRE A EDUCAÇÃO, O CUIDADO DA CRIANÇA DE 
ZERO A TRÊS ANOS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO MUNICÍPIO DE 
MARÍLIA,SP. Presidente Prudente . SP 2006. Disponível em: 
www4.fct.unesp.br/pos/educacao/teses/ana_corina.pdf Acesso em: 10/01/2012  
 
 

VIEIRA, Lívia Maria Fraga. EDUCAÇÃO DA CRIANÇA PEQUENA NA 
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA DO SÉCULO XX: ABORDAGEM 
HISTÓRICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1908-2000). Minas Gerais, (S/D) 
Disponível em: www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT07-3692--Int.pdf . 
Acesso em: 25/11/2011.  
 

VILARDI, Marina Lemos. O IMAGINÁRIO INFANTIL NO ÂMBITO ESCOLAR, 
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de pedagogia na Faculdade 
de Ciências Campus Bauru. de //BAURU, 2007./  Disponível em: 
www.fc.unesp.br/.../TCC%20Marina%20Lemos%20-%20Final.pdf  Acesso em: 
27/05/2011   
 

http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT07-3692--Int.pdf

	BANCA EXAMINADORA
	DEDICATÓRIA
	AGRaDECIMENTO (S)
	sumário


