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 “O HOMEM SÓ É INTEIRAMENTE HUMANO QUANDO BRINCA”. (SCHILLER)

EDITORIAL

No Boletim passado contamos um pouco da história como o LEL foi criado, reforçando

a idéia de que a criança de hoje brinca pouco em termos de quantidade e principalmente de

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

crianças em relação aos seus jogos, brincadeiras e brinquedos.

A proposta deste projeto é de despertar, resgatar, incentivar e vivenciar  atividades que

contribuam, através do lúdico, na formação de si mesmo e de outras pessoas. Essa ação

implica numa disponibilidade interna que é refletida no brilho dos olhos e na expressão corporal

de quem brinca.

A participação no projeto é espontânea e os encontros são agendados pelas professoras

das escolas municipais próximas à UERJ, com o intuito de contribuir oferecendo melhores

condições de desenvolvimento as crianças, ampliando e valorizando o espaço e as

oportunidades do brincar.



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 LEL visa estabelecer um vínculo entre a teoria e a prática pedagógica do brincar

através de suas atividades, onde a criança desenvolverá suas potencialidades e necessidades

ludo-motoras porque para ela “brincadeira é coisa séria”.

NOTÍCIAS DO LEL

• Em 2002 o LEL atendeu, 22 turmas; 16 professoras; 391 crianças e 43 responsáveis

que assistiram as atividades, de 4 Escolas Municipais Friedenreich, G.E. Humberto de

Souza Mello, Argentina e Barão Homem de Mello.

VOCÊ JÁ LEU?

JOGO, BRINQUEDO, BRINCADEIRA E A EDUCAÇÃO

Tizuko Morchida Kishimoto (Org.), Cortez, 1996.

CURSOS E EVENTOS

O LEL comemorou o DIA INTERNACIONAL DO BRINCAR (28 de maio) ,no IEFD-UERJ,

com uma animada Caça ao Tesouro. Participe e comemore também este dia.

O LEL dia 24/06, dia de S. João, não deixou passar em branco, foi realizada uma linda

festa junina para a turma de Progressão da E.M. Friedenreich.

PARA REFLETIR

“Para deixar nascer a disciplina não é nem nunca foi necessário sufocar o lúdico ou a alegria,

a vida não é isto ou aquilo, mas é na verdade isto e aquilo.” (Morais, 1994)

“(...) A BRINCADEIRA É O RESULTADO DE RELAÇÕES INTERINDIVIDUAIS,

PORTANTO, DE CULTURA. A BRINCADEIRA PRESSUPÕE UMA APRENDIZAGEM

SOCIAL. APRENDE-SE A BRINCAR.” (WAJSKOP, 1995)


