
 
 

 

 

UFPA LANÇA LIVRO SOBRE O LÚDICO COMO FORMA DE ENSINAR 

 

Crianças reunidas podem ser sinônimo de brincadeiras e diversão, porém as reuniões 

desta turminha podem ser bem mais eu isso. Por meio das brincadeiras e dos jogos 

crianças, pais e professores podem adquirir e repassar conhecimentos importantes para a 

vida pessoal e escolar. É desta forma que o livro O Lúdico na Vida e na Escola: 

desafios metodológicos, da professora Simei Andrade, da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), procura trazer este conhecimento de modo pedagógico para o cotidiano de pais 

e professores. O lançamento da obra acontece nesta terça, 2 de abril, no Teatro 

Universitário Cláudio Barradas, a partir das 18h. 

 

O livro ainda aborda o papel dos jogos de regras enquanto recursos para ensinar as 

crianças. Ao longo do texto são analisadas três categorias: a interação da criança com o 

jogo, o lúdico a partir do olhar dos educadores e no contexto escolar. Esses temas 

norteiam todo o desenvolvimento da pesquisa, possibilitando uma análise de como a 

escola pode estar aberta a proposta pedagógica embasada na ludicidade. 

 

De acordo com a professora Simei Andrade, autora do livro, a obra busca ampliar 

ideias, discussões e experiências sobre a ludicidade no contexto escolar e como este 

recurso metodológico pode auxiliar a criança na construção de conhecimentos da sua 

cultura e também como ela aprende a desenvolver papéis e tarefas sociais, pois brincar é 

construir a realidade partindo do imaginário.  

 

O título é voltado para professores de educação básica, que procuram adquirir suportes 

de maneira diferenciada para desenvolver um ensino pautado no prazer de ensinar e 

aprender. “O Objetivo é possibilitar aos professores conhecimentos sobre ludicidade, 

que podem auxiliá-los na construção e orientação de conteúdos significativos aos 

educandos”, afirma a professora Simei. 

 

A obra vai estar à venda no dia do lançamento no Teatro Cláudio Barradas e nas 

livrarias Saraiva e Cultura e na editora Appris.  

 

Serviço 

Lançamento de livro sobre o lúdico em sala de aula 

Data: 2 de abril 

Local: Teatro Universitário Cláudio Barradas 

Horário: A partir das 18h. 

 

 

Texto: Lorena Saraiva – Assessoria de Comunicação da UFPA 

 


