
DEFASAGEM NO BRASIL

A partir de hoje, a Unesp abre o
período para pedidos de isen-
ção ou de redução de 50% do
valor da taxa de inscrição do
vestibular de meio de ano. Os

interessados devem se ins-
crever pelo site www.

vunesp.com.br. A pá-
gina conta com as
informações sobre
a documentação
necessária para os

dois procedimen-
tos. O valor integral

é R$ 110,00. A universi-
dade vai oferecer 530 isen-

ções nesta edição do vestibular.
Entre as careiras oferecidas,
estão Agronomia, Geografia,
Zootecnia e diversas modalida-
des de Engenharia. Mais infor-
mações: (11) 3874-6300.

Amanhã, o Colégio Magister
discutirá, em evento aberto e
gratuito, a influência das mí-
dias e das novas tecnologias
na formação de crianças e
jovens. A especialista Maria
da Graça Setton, professora
livre-docente em Sociologia
da Educação pela Faculdade
de Educação da USP, deve
tratar de temas como ciber-
cultura, ciberespaço, educa-
ção e as experiências educati-
vas relacionadas a novas re-
des de comunicação virtual.
A palestra começa às 20h, no
próprio colégio, que fica Ave-
nida Engenheiro Alberto de
Zagottis, 1301, no Jardim Ma-
rajoara. Para mais informa-
ções e inscrições: (11)
5545-2000

O compositor e professor da
USP José Miguel Wisnik e o
diretor artístico da Orques-
tra Sinfônica do Estado de
São Paulo (Osesp),Arthur
Nestrovski, ministrarão hoje
uma aula-show na Sala São
Paulo. O tema será a impor-
tância da bagagem cultural
no ato de lecionar. O evento,
parte do Encontros Abril Edu-
cação, ocorrerá às 18h30.

Começará com uma perfor-
mance da companhia cênica
Nau de Ícaros sobre o ato de
escrever na história. Logo
depois, haverá a aula-show

com Wisnik no piano e Arthur
Nestrovski no violão.

Está programada uma home-
nagem a autores de literatura e
livros didáticos.

O evento é gratuito e tem co-
mo objetivo aproximar os edu-

cadores de personalidades do
mundo acadêmico e artístico
que pensam o valor de educar
sob uma perspectiva ampla. As
inscrições devem ser feitas pelo
site www.editorasaticaescipio-
ne.com.br/Paginas/SalaSP.aspx.

19,94%

Quem tiver interesse em estu-
dar em Québec, Canadá, pode
participar de um evento com
representantes de sete universi-
dades da região – Université
Concordia, Université La-
val, Université de Mon-
treal, École Polytech-
nique, Université
de Sherbrooke,
Université du Qué-
bec à Montréal e
Université du Qué-
bec à Trois-Rivières.
Para efetuar a inscri-
ção, os interessados no
evento devem acessar o site:
www.estudenoquebec.com.br.
O evento é gratuito e deve ocor-
rer no sábado, no Hotel Inter-
continental, em São Paulo, das
14h às 19h.

EDUCAÇÃO

A pesquisa também diagnosti-
cou os materiais mais utiliza-
dos nas brincadeiras escola-
res das crianças. De acordo
com o levantamento, entre as
unidades de educação infan-
til, 81% usam sucata e 75% uti-
lizam brinquedos confeccio-
nados pelas próprias crianças

na hora do brincar – ambos fo-
ram os recursos mais lembra-
dos. O computador, como recur-
so, foi novamente pouco utiliza-
do: 23% das escolas o citaram.

Já nas escolas de ensino funda-
mental, apesar de o brinquedo
mais citado ser o jogo pedagógi-
co – lembrado por 80% das esco-
las – as sucatas diversas também
aparecem com força, em 78%
dos colégios. Em 36% das esco-
las consultadas, o computador, a
televisão, o vídeo e o som apare-
cem como item fundamental na
brincadeira.

“É essencial que a criança

aprenda com a brincadeira e te-
nha liberdade para criar. Tendo
contato com a natureza e com as
sucatas, por exemplo, ela pode
fazer isso”, explica Paula Lopes,

gerente de marketing de Omo,
que realiza o Programa pelo Di-
reito de Ser Criança.

Para as escolas, a iniciativa de
reutilizar materiais serve para
dar às crianças, desde pequenas,
noções de sustentabilidade e de
preservação do ambiente. “Os
alunos utilizam caixas, tecidos,
papelão, canos, troncos e folhas.
Nossa ideia é não usar somente
brinquedos estruturados e per-
mitir, assim, que eles imagi-
nem”, afirma Maria Regina Zago
Leite, diretora da Viverde Escola
de Educação Básica, de Bragança
Paulista (SP).

A unidade, que tem 515 alu-
nos e também foi premiada
pelo programa, considera-
se uma eco-escola por es-
tar localizada em uma
área próxima a um rio e
contar com uma horta e
criações de animais, co-
mo ovelhas, vacas e coe-
lhos.

“Incentivamos os alu-
nos a aprender, ver e vi-
vercom o verde. O brin-
car hoje está muito es-
colarizado e cada vez
menos inventivo”,
afirma Regina. / M.M.

‘Aula-show’
defende
bagagem
cultural

Crianças confeccionam a maior parte dos brinquedos

Unesp recebe pedidos
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dos alunos nunca frequentaram pré-escola, segundo
o Programa Internacional de Avaliação de Alunos

35.026
ALUNOS ESTÃO
MATRICULADOS
NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO DA

UNESP
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OPORTUNIDADE

Escolas
estimulam
brincar em
área aberta
Pesquisa nas redes pública e particular de
895 cidades traça perfil de atividades infantis

COMPARAÇÃO

8,39%

63%
das escolas são públicas

15%
das cidades brasileiras estão
representadas
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é o porcentual médio nos países da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Lúdico. Na Escola Fazendo Meu Caminho, zona oeste de São Paulo, educadores ajudam crianças a descobrir o prazer da contação de histórias, da brincadeira de roda, de corda, de peão

MARIA REGINA
ZAGO LEITE
DIRETORA DA VIVERDE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
“O brincar na escola deve
combater o consumo
exagerado de brinquedos
e tecnologia.”

Mariana Mandelli

Na hora de brincar, as escolas
brasileiras preferem os espa-
ços abertos, como parqui-
nhos e gramados, para diver-
tir as crianças. Já as salas fe-

chadas com televisões e compu-
tadores – recursos já bastante
presentes no cotidiano dos alu-
nos dentro e fora de sala de aula
–, apesar de não serem descarta-
das na hora da diversão, não figu-
ram como principal opção de

área para interação escolar.
A conclusão é de uma pesqui-

sa inédita do Programa pelo Di-
reito de Ser Criança, da Unile-
ver, com quatro mil escolas de
educação infantil e ensino funda-
mental de todas as regiões do
País – o levantamento conside-
rou unidades públicas e privadas
de 895 municípios. A ideia do ma-
peamento é saber onde, como e
com o que as crianças brincam
na escola, detectando as princi-
pais práticas adotadas pelos edu-
cadores. O programa também
premia as escolas que apresen-
tam as iniciativas que valorizam
a experiência do brincar.

Nas escolas de ensino infantil,
o espaço mais popular para as
brincadeiras é o parquinho, on-
de as crianças utilizam brinque-
dos como escorregador, balanço
e gangorra, com 88% de adesão.
Em segundo e terceiro lugar, apa-
recem, respectivamente, a brin-
quedoteca, com 84%, e as áreas
abertas, com grama e terra, com
77% da preferência. Já a sala de
computação surge entre os últi-
mos, considerada como mais im-
portante por 25% das escolas.

O parquinho também é o mais

lembrado entre as escolas de en-
sino fundamental, com 85% das
citações. Mas a quadra esportiva
também surge como espaço im-
portante de interação (82%), jun-
to com a sala de dança, o teatro e
o auditório (76%). O uso das sa-
las de vídeo e computador entre
as crianças maiores também con-
tinua abaixo da média: 42% e
41%, respectivamente.

Tanto nas escolas de ensino
infantil quanto fundamental, es-
paços como laboratório de ciên-
cias, cozinha e viveiros de ani-
mais foram os menos utilizados.

Apesar da liberdade que os es-
paços mais utilizados pelas esco-
las podem proporcionar, educa-
dores afirmam que o brincar po-
de ser mais criativo. “As escolas
estão retomando a ideia da es-
pontaneidade na brincadeira,
mas a presença de espaços estru-
turados, como o playground, ain-
da é forte”, afirma Renata Meirel-
les, pesquisadora do brincar. “A
criança, especialmente na pri-
meira infância, deve ser produto-
ra de sua cultura e gerenciadora
de sua atividade. E isso não signi-
fica que o professor deva se afas-
tar e se anular da atividade.”

A opção por deixar recursos
digitais de lado, segundo as esco-
las, surge exatamente pelo fato
de eles já permearem a rotina
das crianças. “Não damos esse
enfoque porque elas parecem
que já nascem sabendo de tudo
isso”, brinca Fatima Perin, dire-
tora pedagógica e uma das pro-
prietárias da Escola Fazendo
Meu Caminho, na Pompeia, zo-
na oeste de São Paulo. A unidade
tem 50 crianças matriculadas.
“Optamos por oferecer aos alu-
nos a parte mais lúdica da expe-
riência deles, resgatando a conta-
ção de histórias, a brincadeira de
roda, de corda, de peão. A crian-
ça tem que ser criança por mais
tempo, sem esse foco no consu-
mismo que temos hoje.”

Liberdade. O contato com a
natureza, especialmente nas
escolas de educação infantil,
é tido como um trunfo na ho-
ra de brincar. “Como temos
uma área externa muito am-
pla, tudo é transformado por
eles em parte da brincadeira:
lama, cimento, terra, pedras,
barranco”, explica Evaine Cé-
lia Desidério, diretora-geral
da Escola Municipal São Fran-
cisco, que fica em Luzerna
(SC) e tem mais de 200 alu-
nos, só na educação infantil. A
unidade foi uma das premia-
das pelo programa.

Mesmo assim, as escolas
afirmam que não eliminam o
computador, o DVD, o apare-
lhode som e a televisão da roti-
na dos seus alunos. “Nossa
prioridade é deixar que eles
descubram a natureza e o es-
paço, mas não é por isso que
não vamos ter uma brinquedo-
teca, um parquinho e uma sa-
la de informática bem equipa-
da – afinal, há dias em que cho-
ve e que não temos opção a
não ser mantê-los dentro da
sala de aula com esses recur-
sos”, conta Evaine.

Cultura. Wisnik e Nestrovski vão unir música e educação
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Muitos são feitos de
sucata, como forma de
despertar consciência
ambiental e ensinar
práticas sustentáveis

● Perfil do estudo

● Proposta
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