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E DIRETO DE BRINCAR
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conhecimento. O contexto
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As crianças não têm compromissos como

entender e reinventar na

os adultos, que desempenham diversas

prática de educar.

atividades de diferentes modos e se



comportam diante da realidade. Por isso
a criança vive em “estado de brincadeira”.

O professor do século XXI, deve ser um profissional
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que
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1

criatividade

conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade.
Nessa era da tecnologia, os professores devem ser
encarados e considerados como parceiros/autores
na transformação da qualidade social da escola,
compreendendo os contextos históricos, sociais,

Em todas as idades o ato de brincar deve ser

culturais e organizacionais que fazem parte e

realizado. Poderíamos dizer que o brincar
está para a criança como o trabalho está para

interferem na sua atividade docente.

o adulto. Da mesma forma que uma criança

Cabe então aos professores do século XXI a
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demandas

para

do

caminhos

institucionais

enfrentamento das

mundo

precisa brincar, um adulto precisa trabalhar.

contemporâneo,

novas
com

competência do conhecimento, com profissionalismo
ético e consciência política. Só assim, estaremos
aptos a oferecer oportunidades educacionais aos
nossos alunos para construir e reconstruir saberes à
luz do pensamento reflexivo e crítico entre as
transformações sociais e a formação humana,
usando para isso a compreensão e a proposição do
real,

sem

deixar

se

seduzir

pelos

caminhos

deslumbrantes dos anúncios publicitários, pelas
opiniões tendenciosas da mídia.
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