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RESUMO: O presente artigo é um relato de experiência que nasceu da disciplina de Estágio Supervisionado nos anos iniciais do ensino
fundamental, do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana. O objetivo deste estudo é discutir a relevância do brincar nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como refletir sobre o ambiente sócio moral e a resolução de conflitos em uma turma do 2º ano do Ensino
Fundamental. O brincar, o ambiente sócio moral e a resolução de conflitos foram dois aspectos que emergiram das vivências das autoras durante o
período do estágio e nessa perspectiva busca-se articular essas categorias ao diálogo com estudos teóricos que tem investigado tais aspectos.
Como aporte teórico foram utilizados os estudos de: Brougére (2002), Devries e Zan (1998), Friedmann (1992,1996), Hansen (2007) e Lima e
Pimenta (2005) que tem problematizado e contribuído com discussões no âmbito do brincar e em relação ao aspecto sócio-moral. Esse estudo tem
a intenção de contribuir e que orientar os profissionais de educação a uma reflexão em torno da prática pedagógica que respeite os educandos
como sujeitos atuantes no processo educativo.
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ABSTRACT: This paper is an experience report that was born of discipline Supervised early years of elementary school, the Faculty of Education at
the State University of Feira de Santana. The aim of this study is to discuss the importance of play in the early years of elementary school, as well
as reflect on the socio morale and conflict resolution in a class of 2nd year of elementary school. The play, the socio morale and conflict resolution
were two aspects that emerged from the authors&39; experiences during the internship and this perspective seeks to articulate these categories to
dialogue with theoretical studies that have investigated these aspects. Were used as theoretical studies: Brougère (2002), Devries and Zan (1998),
Friedmann (1992.1996), Hansen (2007) and Lima and Pepper (2005) has questioned and contributed to discussions within the play and in relation
to socio-moral aspect. This study intends to contribute and guide professional education to a reflection on the pedagogical practice that respects
learners as active subjects in the educational process.
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INTRODUÇÃO

Este artigo surge da experiência na disciplina de Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do ensino Fundamental do Curso de Licenciatura em
Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), realizado em uma escola pública da rede Estadual de ensino do Município de Feira
de Santana, que atende as modalidades de Educação Infantil e Fundamental I.

O Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da Universidade Estadual de Feira de Santana apresenta grande relevância
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tanto no componente curricular quanto no significado que ele produz aos estudantes na busca da superação de visões antes estigmatizadas de que
o estágio é a prática do curso. Diante disso, Lima e Pimenta (2004) nos afirmam que, “o estágio sempre foi identificado como a parte prática dos
cursos de formação de profissionais, em contraposição à teoria” (p. 110). Ao contrário disso, percebemos que o estágio é o pleno e constante
exercício do ensino, da pesquisa e da formação dos estudantes da graduação.

O Estágio no exercício em sala de aula se dá como oportunidade singular para que pedagogos (as) em formação conheçam a prática educativa nos
ambientes escolares, o cotidiano destes ambientes, quais as problemáticas que se inscrevem neste meio, de que forma se dão as relações entre os
sujeitos, dentre tantos outros aprendizados que se fazem possíveis com observação, interação, colaboração e reflexão.

A partir da vivência no estágio em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental nos inquietamos diante de dois aspectos (brincar e ambiente sócio
moral) que ao nosso ver necessitaria de um olhar mais ampliado em busca de subsídios teóricos para aprofundar e sustentar nossa reflexão. Nesse
contexto esse artigo tem como objetivo é discutir a relevância do brincar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como refletir sobre o
ambiente sócio moral e a resolução de conflitos em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental.

Considerando a relevância dessa discussão no âmbito acadêmico, ou seja, em relação ao Estágio supervisionado em um curso de formação de
professores, mas especificamente no curso de Licenciatura em Pedagogia, reiteramos a contribuição das narrativas no processo de estágio e
mediante as vivências nesse período foi possível conhecer as manifestações sócio moral das crianças, as diversas possibilidades de mediação pela
professora regente, além de fornecer subsídios para que possamos refletir criticamente o nosso exercício na docência.

Desse modo elencamos durante o processo de estágio duas categorias: A importância do brincar durante o recreio nos anos iniciais do ensino
Fundamental e Ambiente sócio moral. Acreditamos que a discussão dessas temáticas se torna de grande relevância para a nossa formação,
enquanto futuras educadoras, e para as crianças em idade escolar, pois, o professor deve usar dos momentos de descontração e brincadeiras para
conhecer melhor os seus alunos, propiciando um ambiente lúdico e terapêutico que contribua para a formação sócio moral da criança.

Este artigo nasce e utiliza como metodologia a abordagem experiencial, por possibilitar a caracterizaçãodas observações e interações do estagiário
durante a experiência vivenciada no ambiente escolar através das narrativas centrado em um trabalho autobiográfico. Esse método “potencializa no
sujeito o contato com sua singularidade e o mergulho na interioridade do conhecimento de si, inscreve-se como atividade formadora, porque
remete o sujeito a refletir sobre sua identidade, a partir de diferentes níveis de atividades e registros” (SOUZA, 2007).

Para tanto, este trabalho esta estruturado da seguinte forma: apresentaremos primeiramente o desenvolvimento dividido em dois tópicos
intitulados: A importância do Brincar nos anos Iniciais do Ensino Fundamental, onde serão apresentadas as principais características e contribuições
para o desenvolvimento infantil no ambiente escolar. No segundo momento apresentaremos Ambiente Sócio moral, a partir das principais
manifestações de conflitos e interação entre as crianças, identificados no período de estágio, comparando com as proposições dos teóricos, para
cultivar uma atmosfera sócio moral de respeito e cooperação. Por último, as considerações finais, com as nossas impressões sobre o que achamos
pertinentes nesse processo de estágio.

Para a escrita deste artigo utilizamos como referencial teórico: Brougére (2002), DeVries e Zan (1998), Friedmann (1992,1996), Hansen (2007),
Lima e Pimenta (2004), Korczak (1981), Lima (2003), Souza (2007) e Vinha (1999). Além das discussões em sala de aula, as experiências
vivenciadas no estágio e também os conhecimentos adquiridos no nosso percurso acadêmico, de forma a nos dar o suporte necessário para a
construção deste relato de experiência.

1. A IMPORTNCIA DO BRINCAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

As crianças crescem, não é verdade Seus corpos e espíritos amadurecem. Gostaria de provar que isso acontece com maior intensidade em
horas de recreio... (Korczak, 1981)

Dar início a este subtópico com a afirmação de Korczak (1981), retrata fielmente uma das questões que mais nos chamou a atenção durante o
período de Estágio que foi a ausência do recreio na instituição de realização do estágio. Desde o início nos questionamos, como crianças na faixa
etária de 7 a 8 anos conseguiam ficar todo o tempo da jornada em sala de aula como se fosses engessadas e emolduradas em uma cadeira. Salvo
os momentos de ida ao banheiro e de beber água, elas não tinham a garantia de expressão do corpo através de brincadeiras e o seu direito ao
brincar era negado por conta de uma já estabelecida na escola para todas as turmas.

Nesse sentido, começamo-nos (enquanto pesquisadoras) a nos perguntar: Porque será que uma prática tão comum à educação infantil, de repente
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diminui consideravelmente no ensino fundamental Acreditamos que essa regra estabelecida pela escola não considera essas crianças com idades
entre sete e oito anos como um ser em constante aprendizagem, pois, através da socialização, interação e nos momentos das brincadeiras as
crianças também se desenvolvem, aprendem com o outro e ampliam seu imaginário a partir das possibilidades que as brincadeiras individuais e
coletivas proporcionam.

Consideramos importante que a escola ofereça momentos lúdicos como sendo também uma prioridade. Constatamos em nosso campo de Estágio a
lacuna quanto ao momento do recreio, desse modo, reforçamos e acreditamos que este momento é importante para que eles venham socializar,
brincar, se divertir, conhecer outras crianças de turmas distintas, entre outras coisas.

A escolha da importância do brincar como categoria investigativa tem a sua relevância estabelecida na questão de que na escola, a brincadeira pode
e deve ser um meio de oferecer a criança um ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecido, que possibilite a aprendizagem de várias
habilidades. Portanto, abrincadeira é um importante mecanismo para o desenvolvimento da aprendizagem da criança tanto nos aspectos
intelectuais como sociais, pois, o movimento, o barulho, o prazer corporal, são indispensáveis para a criança.

Todos esses aspectos do comportamento infantil reforça a ideia de que a criança também se expressa através da brincadeira, portanto, ao
observarmos a brincadeira podemos tirar algumas conclusões sobre gostos, sentimentos, entre outras coisas que podem ser considerados
propulsores importantíssimos para o crescimento.

Para Brougére (2002, p.20) “brincar não é uma dinâmica interna do individuo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa, que,
como outras, necessita de aprendizagem”. Portanto, as brincadeiras no momento do recreio contribuem consideravelmente para que a criança
venha estabelecer vínculos, desenvolver-se e sobre tudo aprender a conviver com outro e estabelecer regras respeitando sua vez de brincar, além
de necessitar de estímulos que pode ser até mesmo uma atividade lúdica mais descontraída dentro da sala.

Muitos autores que fazem referência ao brincar, como Friedmann (1992,1996) e Hansen (2007) afirmam que este é fator fundamental ao
desenvolvimento de aptidões físicas e mentais da criança. Brincando a criança estabelece vínculos sociais, descobre a personalidade, aprende a
viver em sociedade, e prepara-se para a vida adulta.

No entanto, a partir da realização das etapas de observação e coparticipação, vivenciada observamos o quanto se faz significativo a autonomia do
professor em sala de aula, uma vez que mesmo diante da impossibilidade do recreio a professora oportunizava na hora da chegada dos alunos
momento livre onde se podia cantar e dançar através de cantigas e brincadeiras de roda. Nesse aspecto foi relevante para nossa formação
compreender o caráter reflexivo que se faz presente no exercício docente para que a prática pedagógica não seja engessada em meio às regras e
aspectos burocráticos. Há que ressaltar a estratégia adotada pela docente contribuiu significativamente para descontrair um pouco mais os alunos,
pois, era neste curto período que elas socializavam umas com as outras, brincavam, dançavam livremente e liberavam toda a sua energia.

Através de uma breve avaliação destes dias onde a professora mesmo dentro da sala oferecia esses momentos de descontração e brincadeiras,
constatou-se um melhor desempenho das atividades feitas pelas crianças, além de reforçar os vínculos tanto de aluno-aluno quanto
professor-aluno, deixando assim o ambiente mais descontraído e as crianças mais instigadas a aprender.

2. O AMBIENTE SÓCIO MORAL E A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

A partir das observações e coparticipação no estágio foi possível afirmar que a escola é o ambiente no qual a criança passa grande parte do seu dia
e da sua vida, convivendo com adultos e outras crianças. A escola é, portanto um espaço onde a criança está exposta a aprendizagens diversas e
ela deve proporcionar a esses sujeitos seu desenvolvimento físico, emocional e intelectual. Sendo assim, o ambiente da escola é lugar propício para
o desenvolvimento da moralidade na infância, pois durante os momentos de interação, surgem conflitos que as crianças vão aprendendo a lhe dá
com eles e a resolver-lhos.

De acordo com Vinha (1999) a moral refere-se à noção de certo e errado, de como agir em relação ao outro. A esse respeito exemplifico um
aspecto vivenciado em sala de aula quando no meio de uma aula de português, duas meninas saíram para beber água e nesse ínterim houve
agressão verbal de uma aluna que xingou a outra. Ao retornar para sala de aula a criança ofendida, foi falou com a professora sobre o que havia
acontecido. A professora esperou a outra aluna entrar na sala e chamou as duas alunas para saber o que havia acontecido, e mediou a situação
questionando se o xingamento é algo correto Após reflexão em torno do questionamento da professora a aluna que fez a ofensa se retratou diante
da outra colega e de maneira espontânea se desculpou.
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Essa vivencia foi fundamental para relacionarmos o significado da reflexão para as crianças, quando as mesmas se dão conta de que fizeram algo
de errado, é importante que o professor também reconheça isso na turma, independente do que tenha ocorrido, fazendo bons comentários,
estimulando-os a cada vez mais serem compreensivos e atenciosos com os seus colegas. Portanto, esse acontecimento, assim como todo o período
do estágio, resume e contribui para a importância desenvolvimento profissional, ajudando a entender como os professores devem agir em sala de
aula.

É de extrema valia permitir que as crianças expressassem seus sentimentos, seja eles positivos ou negativos, suas ideias, desejos e valores, é uma
das principais formas de o professor demonstrar respeito aos alunos. Quando o professor cerceia a livre expressão das crianças, está tirando dele a
autonomia de pensar e a criatividade de inovar, de fazer diferente à sua maneira (DEVRIES e ZAN, 1998).

De acordo com Devries e Zan (1998), “uma classe moral inicia com a atitude de respeito do professor pelas crianças e pelos seus interesses,
sentimentos, valores e ideias”. (p. 67). Esse respeito se dá na organização da sala de aula e na interação professor-aluno. A sala é organizada em
fileiras e a professora sempre vai de cadeira em cadeira olhar as atividades dos alunos e os que apresentam maior dificuldade são contemplados.
Neste lócus de observação existia um garoto que tomava medicamento controlado e devido a isto ele sente muito sono, a docente respeita esta
especificidade e não o acordo caso ele adormeça em sala. As atividades são diferenciadas e é comum em sua prática dá uma atenção maior aos que
apresentam dificuldades na leitura e escrita, colocando-os para sentar nas fileiras da frente.

Em consonância, a sala de aula deve ser organizada de acordo com as necessidades dos alunos, promovendo a interação entre eles e o
compartilhamento de responsabilidades. Na sala em que fizemos o estágio percebemos a necessidade de organizá-la em círculo, pois permite uma
maior participação e interação dos alunos nas aulas e com os colegas, quando desenvolvemos a regência a organizamos em círculo foi perceptível
que houve realmente uma melhor interação entre os estudantes. Quanto ao quesito responsabilidade a docente sempre falava sobre os cuidados
com os materiais e com a arrumação e preservação do caderno limpo, bem como sobre a importância de não jogar lixo no chão.

A colaboração entre as crianças deve ocorrer nas atividades do cotidiano escolar. O professor deve incentivar os alunos que aprenderam mais
rápido a ajudar os colegas nas tarefas diárias. As crianças da nossa sala tinham essa consciência bem formada, de modo que todos se mostravam
solidários e prontos a ajudar quando um dos colegas demonstrava dificuldades em alguma tarefa.

O objetivo do professor construtivista deve ser o de ajudar as crianças a desenvolver o equilíbrio emocional e o entendimento interpessoal, eles
devem ajudar os alunos a refletir sobre seus sentimentos e incentivá-los a resolver problemas interpessoais de maneira pacífica. Se a criança é
respeitada ela vai aprender a respeitar. Respeitar é considerar o ponto de vista do outro. (LIMA, 2003).

Os conflitos no grupo de crianças são inevitáveis e são considerados essenciais, pois é também um importante momento de aprendizagem. Em
momentos de conflitos entre as crianças o professor deve parecer calmo e permitir que as crianças resolvam entre si o problema, sem impor
soluções. Isso ajudará a desenvolver nos alunos a autonomia moral para resolver problemas. O professor só deverá intervir se notar que a
segurança e integridade física das crianças estão ameaçadas. (DEVRIES e ZAN, 1998).

Exemplificando com o estágio, em um dos momentos em sala de aula ocorreu um conflito onde um aluno agrediu uma aluna com um chute na
perna, a aluna para revidar pegou uma cadeira para jogar no colega. Neste momento uma das estagiárias olhou firme nos olhos delas e falou para
a mesma não jogar a cadeira no colega, pois sua atitude seria agressiva e não iria colaborar e poderia machucar ainda mais o colega. Logo após a
separação de ambos para que não ocorresse à agressão foi feita uma reflexão acerca do ato de machucar o outro, se eles gostam de ser
machucados e em conjunto com as estagiárias as crianças iam refletindo suas ações. Posteriormente observamos que as poucos minutos depois já
conversavam amigavelmente.

Esse momento foi um momento nos proporcionou uma grande aprendizagem, no que concerne a docência, e a mediação de conflitos, pois,
apreendemos a trabalhar na disciplina de estágio como mediar um conflito, a partir da reflexão, onde a criança possa se perceber e ao mesmo
tempo entender o que fizeram de errado imprimindo dessa forma uma reflexão sobre o acontecido, e consequentemente uma resolução, tendo elas
como autores.

As crianças devem ser encorajadas a verbalizar seus sentimentos. Se algum colega agiu de forma que desagradou, o que se sente vítima deve ir ao
colega e conversar sinceramente esclarecendo o que sente. Isso também é válido em relação ao professor, que deve estar aberto a ouvir e aceitar
os sentimentos das crianças.

Se algum conflito resultar em rompimento dos laços de amizade, o professor deve trabalhar para que os relacionamentos sejam restaurados.
Entretanto, isso não deve ser feito de forma mecânica ou exercendo pressão na criança. Ela deve estar consciente da sua decisão e fazê-lo com
sinceridade, não por ter sido obrigada pelo adulto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com Devries e Zan (1998), “a cooperação exige a coordenação de pontos de vista. [...] o hábito de brincar junto com outros torna
possível formas mais complexas de cooperação.” (p. 78). Nota-se a importância dos momentos de brincadeiras, para que as crianças sejam
motivadas a cooperar com seus amigos. No entanto, esse momento de entrosamento através do brincar não ocorre na escola observada, pois as
crianças não tem recreio. Sendo assim não há espaços para que os mesmos interajam mais entre si.

Essa experiência de narrar às situações mais significativas durante o período do estágio faz com que nós, enquanto futuros professores
repensarmos nas práticas de alguns docentes em exercício, além de questionar sobre como estaremos contribuindo significativamente no futuro
para promover aprendizagem, momentos de descontração para

com os nossos alunos e desenvolvimento da moralidade infantil que proporcione a resolução de conflitos.

Tornou-se notário a necessidade do professor organizar o programa de forma que haja interação entre as crianças e que o entrosamento entre elas
ocorra de forma natural. E uso de jogos de faz de conta e jogos de grupo, é muito importante para elas desenvolverem autonomia através da
liberdade de escolher seus parceiros livremente. Assim elas estarão interagindo com os colegas com quem tem mais afinidade e aprendendo a
importância da cooperação.

A abordagem experiencial surgiu como uma oportunidade de reflexão e aprendizagem, nos tornando como futuras educadoras profissionais que
pensem em seus educandos como um ser integral, que contribuem também para a nossa prática docente.

Contribuindo para essa discussão, e discorrendo sobre este método, Souza (2007, p.15) ressalta que:

As práticas de escritas de si e as narrativas ganham sentido e potencializam-se como processo de formação e de
conhecimento porque tem na experiência sua base existencial. Desta forma as narrativas constituem-se como
singulares num projeto formativo, porque se assentam na transação entre diversas experiências e aprendizagens
individuais e coletivas.

Levando em consideração o período de estágio, é evidente o quanto esse período contribuiu para a nossa formação, tornando as atividades de
estágio mais consistentes, uma vez que são fundamentadas em conhecimentos previamente discutidos e socializados. Nisto, tem se afirmado que
todas as etapas são primordiais e extremamente válidas para a consolidação dos conhecimentos necessários para o bom desempenho nos estágios
e, consequentemente, na sua formação profissional.
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