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Educação e Ludicidade

- O que significa lúdico?

- Luckesi, são aquelas que propiciam uma experiência de plenitude, em que nos

envolvemos por inteiro, estando flexíveis e saudáveis.

- Santin, são ações vividas e sentidas, não definíveis por palavras, mas

compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, pela imaginação e pelos

sonhos que se articulam como teias urdidas com materiais simbólicos.

- Atividades lúdicas não se restringem a jogos e brincadeiras, mas incluem

atividades que possibilitam momentos de prazer, entrega e integração dos

envolvidos.
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Atitude do Educador

- O educador deve possibilitar a criança, momentos de encontro consigo e com o outro,

momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação e percepção, momentos de

autoconhecimento e conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos

de vida, de expressividade.

- Espera-se do professor uma atitude lúdica e que isso passe aos estudantes. Assumir essa

postura implica sensibilidade, envolvimento, uma mudança interna, e não apenas externa,

implica não somente uma mudança cognitiva, mas, principalmente, uma mudança afetiva.
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Lúdico na Educação Infantil

Na Educação Infantil, não deveria ter tempo específico de brincar, visto que a
ludicidade deve ser elemento inerente às rotinas educativas. O lúdico não é uma
atividade, mas uma forma de estabelecer relações, de produzir conhecimentos e
construir explicações (MARINGÁ, 2012).

O lúdico deve estar presente nos gestos, nos brinquedos e brincadeiras, nos
jogos, na rotina dada pelos profissionais.

A ludicidade, como prática pedagógica, possibilita que as interações entre as
crianças e seus pares e entre elas e os adultos se constituam como um
instrumento de promoção da imaginação, da exploração e da descoberta.
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Sala de aula lúdica

O professor renuncia à centralização e reconhece a importância de que a criança

tenha uma postura ativa nas situações de ensino, sendo sujeito de sua

aprendizagem.

O ambiente deve ser propício a espontaneidade e a criatividade para que sejam

constantemente estimuladas.


