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O brincar é ferramenta essencial e necessária ao processo de desenvolvimento humano. A brincadeira é
o mais completo dos processos educativos, pois influencia o intelecto, a parte emocional e o corpo da
criança. Brincadeiras e jogos são fatos universais,
pois sua linguagem pode ser compreendida por todas as crianças do mundo. Entretanto, as brincadeiras não estão condicionadas a posse de brinquedos,
pelo contrário.
Para incrementar a ocorrência da interação social
na infância, seria interessante prover a criança de
uma variedade de atividades lúdicas, oferecendo a
ela oportunidades de desenvolver, por meio dos brinquedos, habilidades básicas de cooperação, comunicação eficiente, competição honesta e redução de
hostilidade e agressão. A aprendizagem pode e deve
ocorrer em um contexto lúdico.
Nesta semana a Academia Americana de Pediatria
divulgou uma recomendação oficial para que crianças menores de dois
anos aprendam “na
prática”, brincando, e
De olho na
não através de conteútendência de
dos apresentados em
telas de televisão, comconsumo
putadores, celulares e
compartilhado,
tablets. Crianças pequenas aprendem mesites que alugam
lhor por meio da intebrinquedos
ração com humanos,
ajudam pais a
não com telas.
Brincar livremenestimular filhos
te, segundo os pediacom práticas
tras, estimula o cérebro ao fazer a criança
sustentáveis como
pensar criativamente
compartilhamento e resolver problemas,
e também desenvolve
a coordenação motora. Além disso, ensina a criança a se entreter sozinha, estimulando a independência.
Sites de aluguel de brinquedos são uma proposta
inovadora que permite ampliar o repertório de brincadeiras das crianças, desenvolvendo suas habilidades sem necessariamente manter um estoque de brinquedos em casa. Apostando numa tendência de consumo compartilhado, uma tendência europeia, esses
sites são voltados para pais que querem desde cedo
estimular seus filhos com práticas sustentáveis como
o compartilhamento de brinquedos. Afinal, o que importa não é ter o brinquedo, mas sim a brincadeira
que ele proporciona.
A onda sócioconstrutivista, em que as crianças
são estimuladas a aprender através do brincar e assim descobrir novas formas para alcançar seus objetivos, também abre espaço para transformar o conhecimento em um processo em que o caminho para alcançá-lo é o mais importante. Os estímulos estão
sempre presentes nas atividades lúdicas e brincadeiras capazes de exercitar a criatividade por meio de vivências concretas.
O espaço para as histórias, contadas através de livros, personagens, fantoches e modos de representação, gera momentos agradáveis, remete ao mundo imaginário, e dá a oportunidade de passar valores fundamentais de respeito mútuo, tolerância e solidariedade.
A prioridade deve ser sempre proporcionar à criança o exercício da criatividade, a representação do
pensamento, a expressão de sentimentos e a integração dos aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cognitivos do desenvolvimento emocional. ■

is.

Quando a tecnologia
atrapalha a brincadeira

DA INTERNET ÀS LOJAS FÍSICAS

Lotéricas viram pontos de venda de EAD
Enquanto faculdades recorrem
à portais como Clube Educação
para encontrar clientes, cursos de
ensino à distância (EAD), focados
no ambiente virtual, começam
a fazer um movimento contrário
para driblar dois problemas:
a baixa bancarização de clientes
das classes C e D e o medo
de usar a internet. Segundo
pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea),
39,5% da população ainda está
excluída do sistema bancário. Por

isso, a empresa Cresça Brasil,
especializada na criação de
cursos de capacitação à distância,
fez uma parceria com a Caixa
Econômica Federal para vender
500 opções de cursos on-line em
11 mil lotéricas do país. “Com essa
ação estimamos comercializar
mais de 100 mil cursos a cada
mês”, afirma Denis Engel,
presidente da Cresça Brasil.
“A pessoa compra na lotérica e
ativa on-line, podendo estudar
em casa ou na lan-house.” R.O.
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sos superiores e de pós-graduação, o valor das mensalidades é um impeditivo para o
acesso dos alunos das classes C
e D. “O Prouni (Programa Educação para Todos) oferece bolsas de 100% e 50%, mas na última rodada, de 1,2 milhão de
inscritos, apenas 150 mil conseguiram bolsas. Tem muita
gente querendo entrar, sem
conseguir arcar com os custos”, conta Luis Romel, gerente de marketing e sócio da empresa, juntamente com Marcelo Ferreira e Alan Faria. “Em
contrapartida a ociosidade média das instituições particulares beira 50%”, diz.
Estes fatores, aliado a constatação de que 80% dos estudantes pesquisam informações pela
web antes de escolherem um
curso, prometem fazer com que
a empresa chegue a 18 mil adesões até o fim do ano. Mas não
se deve esperar descontos vultosos. “Em educação não dá para
trabalhar com descontos elevados, de 90%, como os existentes nos portais de compras coletivas generalistas. Nossos descontos são de longo prazo e com
foco na fidelização”, explica Romel. Mesmo assim, não é difícil
encontrar no site redução de
quase 50% no valor do cursos,
como o oferecido pela Faculdade Tomaz de Aquino, em Salvador, para o curso de bacharelado em Enfermagem. A oferta
faz com que a mensalidade caia
de R$ 722 para R$ 383.
O portal está recebendo R$ 500
mil em investimentos neste ano e
conta com parceiros em Salvador, São Paulo, Belo Horizonte e
Rio de Janeiro. A meta é movimentar em média de 400 a 500
alunos por processo seletivo das
instituições parceira. ■ R.O.

ut

À parte algumas caríssimas inovações tecnológicas, a área de
educação é famosa por ser estática, sem grandes possibilidades de experimentações e com
poucas novidades palpáveis.
Mas já há quem aproveite a experiência de outros segmentos
para criar formas baratas de ampliar o acesso. É o caso do portal
Clube Educação.
Baseado no modelo de compras coletivas, modalidade criada pelo americano Andrew Mason, em 2008, quando foi lançado o Groupon, o site vende e oferece descontos em cursos do início das aulas até a conclusão.
O Clube Educação foi lançado em março e tem como base
a redução no preço dos cursos
com a venda em escala das vagas ociosas. O custo do serviço
fica por conta de uma taxa paga pelo estudante. A ideia veio
da constatação que, apesar do
aumento da demanda por cur-

O tíquete médio
do portal de compras
coletivas gira
em torno de
R$ 70 e as ofertas
são renovadas
a cada 72 horas
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De olho na nova classe média,
Clube Educação vende
descontos no ensino superior
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Compras coletivas agora dão
descontos até em gradução
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