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“O BRINCAR É A MAIS ELEVADA FORMA DE PESQUISA.” (A.

EINSTEIN)

EDITORIAL

Nos últimos anos, têm-se assistido mudanças nos padrões do que é oferecido às

crianças em relação aos seus jogos, brincadeiras e brinquedos.

Na vida escolar e no cotidiano das crianças existe cada vez menos tempo e local

para o brincar.

A partir daí, a necessidade de contribuir para amenizar esta situação, através da

criação e o funcionamento do Laboratório de Experiências Lúdicas (LEL), no Instituto

de Educação Física e Desportos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, será

possível. Interferir neste processo oferecendo melhores condições de desenvolvimento as

crianças, ampliando e valorizando o espaço e as oportunidades do brincar.

Então, com objetivo de criar um espaço voltado à criança, o LEL através do

atendimento a escolas públicas, prioritariamente, poderá  oferecer este serviço a esta

clientela, principalmente aquela próxima a universidade.

O LEL, até então, experiência pioneira neste contexto, no Estado do Rio de Janeiro,

também será um local para se pensar, discutir, analisar e pesquisar o valor do brincar e do

brinquedo na vida da criança.

O grande objetivo do LEL visa estabelecer um vínculo entre a teoria e a prática

pedagógica do brincar através de suas atividades.



NOTÍCIAS DO LEL

• Em 2001 o LEL atendeu, de outubro a dezembro, a 2 Escolas Municipais

Friedenreich e General de Exército Humberto de Souza Mello; 14 turmas; 7

professoras; 210 crianças e 20 responsáveis presentes as atividades.

• Em 2001 o LEL foi representado na 10ª Semana Científica, realizada na UERJ em

outubro, e no XIV ENAREL, em Natal – RN em novembro, com um trabalho

apresentado pela aluna Cristiane Penna, com o título “ O lazer e suas dimensões”,

sob a orientação de sua Coordenadora Profª Solange Lima Ferreira.

• O LEL foi alvo de uma matéria sobre seu funcionamento no INFORME UERJ, ano

X, nº 49, dez. 2001/ jan. 2002, elaborado pela Comuns – Diretoria de Comunicação

Social da UERJ.

• O LEL foi divulgado no Informativo do Centro de Educação e Humanidades,

ACONTECEH,  nº 10, mar-abr 2002, com uma bela matéria sobre o Projeto.

• O LEL participou ativamente na realização das atividades comemorativas da

Campanha do Dia Mundial sem Tabaco, na Policlínica Piquet Carneiro – UERJ, em

25-05-2002 e na Campanha do Dia Nacional de Combate ao Fumo, em 29-08-

2002.

• O LEL participou com 7 oficinas na 13ª edição do evento UERJ SEM MUROS, nos

dias 25, 26 e 27 de setembro 2002, com um número expressivo de participantes

em todas as suas oficinas, com uma média de 100 pessoas por dia.

• Neste ano, 2002 o LEL, no 1º semestre atendeu, as referidas escolas; 11 turmas;

8 professoras; 198 crianças e 25 responsáveis que assistiram as atividades.

VOCÊ JÁ LEU?

BRINQUEDOTECA - Um mergulho no brincar

Nylse Helena Silva Cunha, Vetor, 2001



CURSOS E EVENTOS

Vem aí o 14º ENAREL (Encontro Nacional de Recreação e Lazer), de 13 a 16 de

novembro na Universidade de Santa Cruz do Sul, RS. Vamos participar?

O LEL vai apresentar 5 trabalhos, sucesso total!

PARA REFLETIR
A criança é, antes de tudo, um ser feito para brincar. O jogo, eis um artifício que a natureza

encontrou para levar a criança a empregar uma atividade útil ao seu desenvolvimento

físico e mental. Usemos  um pouco mais esse artifício. Coloquemos o ensino mais ao nível

da criança, fazendo de seus instintos naturais, aliados, e não inimigos. (Claparède, 1932)

VISITAS E CONTRIBUIÇÕES QUE RECEBEMOS

• Foi solicitada ao LEL a visita, que muito nos honrou, da escola OGA MITÁ, com

uma turma de 17 crianças, em 12-08-2002, a qual foi realizada com atividades

recreativas oferecidas as mesmas.

• Foi doado ao LEL, pela Editora LITTERIS, cerca de 50 títulos por ela editados para

compor o Cantinho da Leitura do LEL, o que muito contribuiu para a qualidade de

nosso trabalho.

“VOCÊ PODE APRENDER MAIS SOBRE UMA PESSOA EM UMA HORA DE
BRINCADEIRA DO QUE EM UMA VIDA INTEIRA DE CONVERSAÇÃO”. (PLATÃO)


