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Sujeito finge-dor 
 

Não sou ingênuo, 
sou apenas romântico. 
Sou ao mesmo tempo  

um sujeito brincante e fingidor: 
finjo que minto e finjo dizer 

a verdade; 
finjo que não vejo, vendo... 

finjo que não conto, contando 
estrelas... 

Não sou tonto,  
sei a dor de perder a bola-de-meia 
num mundo de acrílico e plástico. 

Sou contista de histórias dramáticas 
e contador de estórias exuberantes [...] 

Sou um cientista que sofre 
e goza, chora e ri ao mesmo 

tempo do tempo em que vive 
Além de tudo sou um poeta desvairado, 

alegre e desesperado [...]  
O que eu mais sinto prazer 

é escrever com umas das mãos  
cheia de bolinhas de gude 

e com a outra empinar 
a borboleta dos meus sonhos [...] 

Para acabar com essa história 
mando um recado para todos  

os adultos do mundo [...] 
A vocês que me obrigaram a marchar 
como soldados impiedosos por entre  

as moitas bélicas do meu bairro, 
a vocês que arrancaram da minha 

 garganta o “samba-lelê-ta-doente” 
e dos meus ouvidos o “boi-da-cara-preta”, 
a vocês que me fizeram de escravo-de-Jó, 

escutem bem: 
Ainda vou brincar de roda, 

ainda vou contar estrelas, 
ainda vou ensinar a vocês a 

semear plantações e construir casas, 
ainda vou ensinar vocês a mentir 

e a fingir de verdade... 
 

Maurício Silva 

 

Foto 01 – Uma pausa para a beleza 

 

Foto 02 – Bola-de-gude na sala de aula 

 

Foto 03 – A Cabra-Cega na aula 
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RESUMO 
 

 
O presente estudo buscou compreender como os princípios constitutivos de uma prática 

docente expressa com ludicidade contribuem para a alteração do trato com o conhecimento 

em turmas de 1o ciclo do Ensino Fundamental. Trata-se de uma pesquisa de base qualitativa, 

para a qual tomamos a Etnometodologia como abordagem metodológica, por ter sido a que 

mais apresentou subsídios para tratarmos o nosso objeto de estudo – a prática docente 

expressa com ludicidade. Utilizamos como procedimentos para coleta de dados a entrevista 

narrativa e a observação participante e, para a análise dos dados, os princípios da 

Etnometodologia: prática/realização, indicialidade, reflexividade, accountability e noção de 

membro. Com base na fundamentação dos princípios que norteiam a prática docente expressa 

com ludicidade, a pesquisa desvelou que: para as jogadoras-docentes, o sentido de ludicidade 

ainda se encontra atrelado ao jogo e à brincadeira, enquanto o significado se aproxima 

daquele que fundamentou todo o estudo: a busca da harmonia da razão e da sensibilidade; no 

processo de ensino e aprendizagem, os princípios referendados se apresentam nas diversas 

formas de expressão, tanto nas falas quanto nas ações dos envolvidos, de maneira simultânea 

e numa relação de interdependência de cujo processo emergiu o princípio respeito às regras 

construídas; a qualificação do processo de ensino e aprendizagem, que tem por alicerce a 

prática docente expressa com ludicidade, considera a razão e a sensibilidade dos jogadores-

discentes e torna o conhecimento eficaz para a vida, alterando, sobremaneira, o trato com o 

conhecimento desde a base epistemológica, estendendo-se ao planejamento, à seleção, à 

organização e à sistematização dos conteúdos de ensino e à maneira como são apresentados 

aos jogadores-discentes. Além das alterações citadas, novos dados surgiram, se configuraram 

e se constituíram nesse processo - a aprendizagem significativa e a afetividade pelo 

conhecimento - os quais são relevantes e precisam ser aprofundados.  

 

 

Palavras chave: Prática Docente, Ludicidade, Princípios Constitutivos e Trato com o 

conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

This study sought to understand how the constitutive principles of a teaching practice 

expressed to ludicidade contribute to the change of treatment with the knowledge in classes 

from the 1st cycle of elementary school. This is a qualitative research-based, for which we’ve 

taken Ethnomethodoly as the methodological approach, because it was submitted that most 

provided subsidies to deal with our object of study - the teaching practice expressed to 

ludicidade. Used as procedures for collecting data, the narrative interview and participant 

observation, and for analysis of the data, the principles of Ethnomethodoly: practice and 

execution, indicialidade, reflection, accountability and concept of membership. Based on the 

reasoning of the principles that guide the teaching practice expressed to ludicidade, the search 

to reveal that: for the players-teachers, the sense of ludicidade is still tied to the game and 

play, while it’s significance approach of all the fundamentals reasons of the study: the search 

for harmony of reason and sensibility, in the process of teaching and learning, the principles 

related come in various forms of expression, both in words as in actions of those involved, so 

simultaneous and in a relationship of interdependence of the process emerged the principle of 

respecting the rules built, the qualification of the process of teaching and learning, which is 

the foundation expressed to ludicidade teaching practice, consider the reason and sensibility 

of the players-students and makes the knowledge effectively to life, changing, greatly, the 

deal with the knowledge from the epistemological basis, extending the planning, the selection, 

the organization and systematization of the content of teaching and the way they are presented 

to players-learners. In addition to the above changes, new data emerged, got different 

configuration and constitution in that process - a significant learning and affection for 

knowledge – which are relevant and must be investigated. 

 

Key words: Teaching Practice, Ludicidade, Establishing Principles and Dealing with the 

knowledge. 

 

 

 



 10 

LISTA DE SIGLAS 

 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

DERE – Diretoria Regional de Ensino 

GRE METRO SUL – Gerência Regional de Esportes Metropolitana Sul 

ETHNÓS – Estudos Etnográficos em Educação Física e Esportes 

ESEF – Escola Superior de Educação Física 

UPE – Universidade de Pernambuco 

NIEL – Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Lazer 

SE – Secretaria de Educação 

DGE – Diretoria Geral de Ensino 

DIGP – Diretoria de Gestão de Pessoas 

SND – Sistema de Numeração Decimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

LISTA DE IMAGENS 

 

Foto 01 – Uma pausa para a beleza (foto de Daise França) .....................................................03 

Foto 02 – Bola-de-gude na sala de aula (foto de Daise França)...............................................03 

Foto 03 – A Cabra-Cega na aula (foto de Daise França)..........................................................03 

Foto 04 – A aula começa com música e dança (foto de Daise França)....................................15 

Foto 05 – As vogais na brincadeira de roda (foto de Daise França) ........................................22 

Foto 06 – Sala de aula: espaço de interação (foto de Daise França) ........................................37 

Foto 07 – Atenção às regras do jogo (foto de Daise França) ...................................................57 

Foto 08 – O abraço do reencontro (foto de Daise França) .......................................................77 

Foto 09 – Identificando uma letra na canção (foto de Daise França).......................................77 

Foto 10 – Atendimento individualizado (foto de Daise França) ..............................................78 

Foto 11 – Ouvindo a história das vogais (foto de Daise França) .......................................... .120   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 12 

LISTA DE QUADRO E ESQUEMAS 

 

 

Esquema 01 – Relacionando os conceitos-chave da etnometodologia com os princípios 

constitutivos da prática docente expressa com ludicidade .......................................................62 

Esquema 02 – O caminho dos conteúdos até a prática docente expressa com ludicidade.......88 

Esquema 03 – Os princípios constitutivos da prática docente expressa com ludicidade ......  103 

Esquema 04 – O trato com o conhecimento na dinâmica curricular .....................................  104 

Esquema 05 – A intersecção entre o trato com o conhecimento e as categorias prática docente 

e ludicidade............................................................................................................................  118 

 

Quadro 01 - Representação das jogadoras-docentes como brinquedos populares ...................73 

 

 

 

 

 

 



 13 

SUMÁRIO 

 
 
INTRODUÇÃO........................................................................................................................14  
Vai começar a brincadeira: um convite à grande jogada..........................................................15 
 
 
CAPÍTULO I ............................................................................................................................21  
No cenário do jogo educativo: o desafio de descortinar a prática docente e o trato com o 
conhecimento............................................................................................................................22 
 
 
CAPÍTULO II...........................................................................................................................36  
A Ludicidade expressa na prática docente: um jogo em construção .......................................37 
 
     
CAPÍTULO III .........................................................................................................................56  
Conhecendo, praticando e expressando as regras do jogo metodológico numa dinâmica 
etnometodológica .....................................................................................................................57 
 
 
CAPÍTULO IV .........................................................................................................................76  
Analisando os bastidores da prática docente expressa com ludicidade....................................77 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................  119 
Ao finalizar o jogo... o anúncio de novas jogadas.................................................................  120 
 
 
REFERÊNCIAS ....................................................................................................................  125 
 
 
ANEXOS...............................................................................................................................  130 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



 15 

VAI COMEÇAR A BRINCADEIRA: UM CONVITE À GRANDE JOGA DA 

 

 

 
 

Vai, vai, vai começar a brincadeira 
Tem charanga tocando a noite inteira 

Vem, vem, vem ver um circo de verdade 
Tem, tem, tem picadeiro e qualidade1 

 

 

 

 

                    

 
 

 A música nos faz um chamamento ao mundo do sonho, da magia e do folguedo, 

convidando-nos a adentrar no mundo do circo, do jogo e da brincadeira, o qual acena para o 

predomínio da alegria, da emoção e da sensibilidade e impulsiona à ultrapassagem dos 

pensamentos puramente racionais que limitam e enquadram o conhecimento humano.  

 Nessa perspectiva, concebemos que uma pesquisa científica não apenas acontece 

por justificativas acadêmicas, mas, especialmente, pelas experiências de fluxo2 

intrinsecamente motivadoras, que nos envolvem e nos absorvem. Como pesquisadora/atriz 

reconhecemos que essas condições são fundamentais para ser possível descobrir, analisar, 

explicar e socializar a produção, a partir do diálogo com os estudiosos, e compreender a 

natureza do objeto de estudo. 

 Essa pesquisa está inserida no Núcleo de Formação de Professores e Prática 

Pedagógica do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Pernambuco e abrange o 

empreendimento de esforços de um jogo que não se limita apenas em contribuir com uma 

produção que amplie os debates acerca da educação, mas que busca aguçar as inquietações de 

estudiosos que, como nós, anseiam por práticas docentes que propiciem aos envolvidos a 

possibilidade de conciliar razão e sensibilidade no trato com o conhecimento. 

                                                 

1 O circo. Composição de Sidney Miller. Gravadora: Elenco, 1967. 
2 Teoria que indica total concentração na solução de desafios, não havendo espaço na consciência dos envolvidos 
nem para pensamentos que os distraiam, nem para sentimentos incoerentes (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

Foto 04 – A aula começa com música e dança 
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 No diálogo acerca desse tema, descobrimos o fluxo (CSIKSZENTMIHALYI, 

1999), o entendimento de ludicidade (SCHILLER, 1995), o sentido de fruição (SANTIN, 

1996), a consciência da corporeidade (PIRES, 2002), o sujeito compreendido em sua 

totalidade (WALLON, 2007), o saber da experiência cultural (FRANÇA, 2003), o desvelar 

dos princípios etnometodológicos (COULON, 1995), o brincar com os saberes necessários à 

educação (MORIN, 2000) rumo à alegria na escola (SNYDERS, 1988) e ao (re)encantamento 

da educação (ASSMANN, 2001), no sentido de compreender a crise paradigmática 

(BRANDÃO; BONAMINO, 1999) e o desassossego por ela provocado (SANTOS, 2002), 

identificando a importância dos saberes docentes (TARDIF, 2002) e a sua construção 

artesanal (ARROYO, 2001); qualificando a prática docente (SOUZA, 2006), uma prática 

docente crítica, ética, vivida com afetividade e alegria (FREIRE, 1996).   

 O interesse em estudarmos a prática docente surgiu das vivências e experiências 

decorrentes da nossa atuação como professora de Educação Física em escolas da Rede 

Privada e da Rede privada do Ensino Fundamental, iniciadas na década de 1980, juntamente 

com a observância desse contexto: a perpetuação de antigos padrões na organização física da 

escola e a ação dos docentes e discentes no trato com o conhecimento. As inquietações 

iniciais ganhavam amplitude, fazendo aflorar algumas inquietações: O que determina que 

alguns professores ainda mantenham um papel centralizador ao tratarem o conhecimento? A 

formação inicial contribui para isso? Os processos de formação continuada têm contribuído 

para a reflexão desses professores no tocante à sua prática docente? Os professores se sentem 

capazes de refletir mais profundamente sobre como tratar o conhecimento de maneira mais 

criativa? 

 Instigada pela vontade de participar ativamente desse jogo, no sentido de 

contribuir com as discussões sobre a prática docente, surgiu, em 1996, na DERE 

Metropolitana Sul (atual GRE METRO SUL)3, um convite para atuarmos, na condição de 

professora-formadora, em um processo de formação continuada para professores do Ensino 

Fundamental.    

 O convite oportunizou a elaboração de uma proposta de intervenção que propunha 

fazer uma reflexão filosófica e metodológica sobre o trato com o conhecimento, tendo o jogo 

como centro do processo, trazendo contribuições para o trabalho de professores da Rede 

                                                 

3 A Gerência Regional de Educação tem sob a sua responsabilidade os seguintes municípios: Cabo de Santo 
Agostinho, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, São Lourenço da Mata e Ipojuca. Decreto N° 30.362 
de 14/04/2007 – Diário Oficial de 18/04/2007. 
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Pública Estadual e dos municípios da Região Metropolitana Sul, com atuação em turmas 

iniciais do Ensino Fundamental. A proposta foi estruturada no formato de uma oficina 

pedagógica intitulada Jogando e aprendendo, por que não?4, a qual fornece elementos para a 

reflexão sobre o trabalho cotidiano dos docentes no sentido de provocar uma ressignificação 

dos seus saberes na prática docente. 

Alguns dos professores participantes reconheciam os limites da formação inicial; 

a necessidade de processos sistemáticos de formação continuada; reclamavam das estruturas 

físicas das escolas; da carência de materiais didáticos; e da excessiva jornada de trabalho, 

fruto da baixa remuneração financeira. Outros professores, por nós denominados jogadores-

docentes5, apresentavam sugestões à oficina, falavam de experiências exitosas, mostravam-se 

ávidos por qualificar a sua prática docente; todavia, ao mesmo tempo, sugeriam a elaboração 

de uma “apostila” na qual fossem apresentadas algumas variedades de jogos para serem 

“utilizados” em sala de aula.  

As solicitações desses professores apontavam que o entendimento sobre o jogo 

ainda estava vinculado à visão utilitária6, ou seja, um simples artefato para o trato dos 

conteúdos na escola. Essa compreensão indicava a falta de subsídios teóricos para 

compreender o jogo em toda a sua amplitude. 

       Ao fixarmos o olhar na dinâmica da prática docente dos jogadores-docentes e na 

escuta das solicitações de sugestões para qualificá-la, surgiram novas inquietudes e 

questionamentos: Como os professores que relatam experiências exitosas organizam suas 

aulas? Qual a importância do prazer, da alegria e da sensibilidade nesse processo? Como o 

jogo é vivenciado na sala de aula? Qual o entendimento dos docentes sobre a ludicidade? 

Aliás, eles sabem o que significa ludicidade?       

 Tais questões convergiram para o interesse de analisar sistematicamente a prática 

docente. Esse anseio por descobertas também foi fruto das informações e conhecimentos 

advindos de eventos científicos, cursos, processos de formação continuada, Curso de 

                                                 

4 Uma proposta de intervenção elaborada com Laurecy Dias dos Santos, professora de Educação Física com 
atuação em escolas de Rede Pública Estadual de Pernambuco.    
5 Adotamos o termo para designar tanto os professores como as professoras que têm os saberes e fazeres de um 
ofício cuja maestria incorpora as perícias e as marcas apreendidas pela espécie humana no longo processo de 
humanização. 
6 Essa visão foi ratificada nas análises dos dados coletados do trabalho monográfico de França (1998).   
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Especialização, consultorias e, especialmente, do ingresso no Grupo de Pesquisa NIEL - 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Lazer - UFPE7.  

 As aventuras criadoras vividas nesse coletivo, como as excursões pedagógicas, os 

debates em grupo, as elaborações de oficinas, as sistematizações de experiências e as 

participações em eventos científicos, fizeram-nos perceber que o jogo realmente poderia ser 

mudado, pois inúmeras experiências com bons resultados estavam acontecendo no universo 

educativo, merecendo serem investigadas.  

  Todo esse envolvimento epistêmico, iniciado desde as primeiras inquietações, nos 

aproximou de teóricos que têm como foco de estudo o jogo e a ludicidade, dentre os quais 

destacamos Huizinga (1971), Santin (1996) e Schiller (1995). Articulando essas leituras com 

nosso interesse pela prática docente, e nos apoiando nos estudos de Freire (1996) e Souza 

(2006), pudemos encontrar a base filosófica para enxergarmos com nitidez o nosso objeto de 

pesquisa – a prática docente expressa com ludicidade – uma prática docente diferenciada, a 

qual concilia a seriedade docente e a alegria (FREIRE, 1996). Esclarecendo melhor, podemos 

dizer que uma prática docente expressa com ludicidade busca harmonizar a razão e a 

sensibilidade (SCHILLER, 1995).  

 Definido o objeto de estudo, como investigá-lo? Diante do desafio, debruçamo-

nos no estudo das categorias teóricas – prática docente e ludicidade –, almejando 

compreender as relações estabelecidas entre estas, as quais colaboraram para o entendimento 

de que uma prática docente expressa com ludicidade se fundamenta em princípios. Como 

resultado dessa investida epistêmica, elencamos os princípios que, na nossa ótica, 

consubstanciam essa prática: a alegria, o respeito à totalidade humana, o respeito à 

corporeidade, o estímulo de vivências que possam provocar o fluxo, o respeito à liberdade e à 

autonomia, a observação do tempo individual de aprendizagem e a abertura ao diálogo. 

 Esse misto de reflexão e de entusiasmo criador, vivenciado num clima de euforia 

e expectativa, levou à construção do problema investigativo: Como os princípios constitutivos 

de uma prática docente expressa com ludicidade contribuem para a alteração do trato com o 

conhecimento em turmas de 1o ciclo do Ensino Fundamental? 

                                                 

7 Criado em 12.05.1996, este Laboratório é o resultado de um esforço coletivo na busca de explicações e 
proposições às problemáticas significativas no âmbito da Educação Física e Esporte, com o propósito de garantir 
uma sólida base teórica, com intervenções qualitativas no processo de formação inicial e continuada no âmbito 
do Lazer. Propõe consolidar a formação inicial e continuada do profissional de Educação Física, para o 
desempenho da prática social - ensino, pesquisa e extensão - a serviço da qualidade de vida, no âmbito do Lazer.  
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 E nas idas e vindas para a resolução desse problema, o jogo foi definido a partir 

do estabelecimento do seguinte objetivo geral: Compreender como os princípios constitutivos 

de uma prática docente expressa com ludicidade contribuem para a alteração do trato com o 

conhecimento em turmas de 1o ciclo do Ensino Fundamental.  

 Nas jogadas para a efetivação desse objetivo geral elegemos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

• Analisar a prática docente expressa com ludicidade a partir dos seus princípios 

constitutivos;  

• Desvelar o sentido e o significado da ludicidade na prática docente; 

• Identificar, na prática docente, como se apresentam os princípios constitutivos de uma 

prática docente expressa com ludicidade; 

• Identificar as situações didáticas que, pautadas nesses princípios, contribuem para a 

qualificação do processo de ensino e aprendizagem e a alteração do trato com o 

conhecimento.  

 

     Estabelecidos os objetivos, esse jogo lúdico-epistêmico prosseguiu com a seguinte 

organização: No I Capítulo – O cenário do jogo educativo: o desafio de descortinar a 

prática docente e o trato com o conhecimento, apresentamos a prática docente como uma 

das dimensões da prática pedagógica e o trato com o conhecimento, por sua vez, indica a 

direção epistemológica e orienta a seleção, a organização e a sistematização lógica e 

metodológica dos conteúdos.  

 A partir dessa configuração, no II Capítulo – A ludicidade expressa na prática 

docente: um jogo em construção, partimos para a construção de um jogo epistêmico com 

vistas a fundamentar os princípios que norteiam a prática docente que busca a harmonia da 

razão e da sensibilidade.   

 No III Capítulo – Conhecendo, praticando e expressando as regras do jogo 

metodológico numa dinâmica etnometodológica, apresentamos a referência teórico-

metodológica – a etnometodologia –, por entendermos que essa abordagem possibilita 

compreender as expressões de ludicidade presentes nas ações cotidianas dos nossos 

jogadores-docentes. 

 Com o respaldo das formulações anteriores, no IV Capítulo – Analisando os 

bastidores da prática docente expressa com ludicidade, fizemos a leitura dos dados obtidos 
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através das entrevistas narrativas e das observações das aulas dos jogadores-docentes, na 

busca de caracterização das situações didáticas que, pautadas nos princípios constitutivos da 

prática docente expressa com ludicidade, contribuem para a qualificação do processo de 

ensino e aprendizagem e a alteração do trato com o conhecimento.  

 Nas Considerações Finais – Ao finalizar o jogo... O anúncio de novas jogadas, 

fazemos uma reflexão a respeito desses resultados, pontuando os avanços, os limites e 

anunciando algumas possíveis contribuições.  

 Vale ainda dizer que, com o desenvolvimento do presente estudo, tivemos como 

objetivo mais amplo produzir um conhecimento que possa vir a subsidiar um repensar sobre 

as regras do jogo educativo na escola pública e, particularmente, no 1º ciclo do Ensino 

Fundamental, segundo uma prática docente que busque compreender o ser humano em sua 

totalidade. 

  Temos consciência de que estivemos diante de um grande jogo que nos 

impulsionou a adentrar numa aventura recheada de incertezas, mas permeada de alegria e 

satisfação. Uma experiência enriquecedora de processos relevantes, a qual resumimos na 

seguinte frase musical: “vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre 

perdendo, mas aprendendo a jogar” 8.   

 

                                                 

8 Aprendendo a jogar. Composição de Guilherme Arantes. Gravadora: Polygram, 1997. 
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NO CENÁRIO DO JOGO EDUCATIVO: O DESAFIO DE DESCORTI NAR A 

PRÁTICA DOCENTE E O TRATO COM O CONHECIMENTO 

 

 

 

Depende de nós 
Quem já foi 

Ou ainda é criança 
Que acredita 

Ou tem esperança 
Quem faz tudo 

Pr'um mundo melhor... 
Depende de nós 

Que o circo 
Esteja armado 
Que o palhaço 

Esteja engraçado 
Que o riso esteja no ar 

Sem que a gente 
Precise sonhar...9  

 

 

A canção de abertura e a foto acenam a uma educação escolar focada no presente, 

na vivência da idade real, nos sonhos do agora, no local onde há espaço tanto para a 

racionalidade como para a sensibilidade; noutras palavras, para a manifestação da ludicidade.  

Reconhecemos que qualquer iniciativa de mudança na educação não depende de 

uma atitude isolada, mas está atrelada a uma conseqüência de fatores sociais, culturais, 

políticos e econômicos. Além disso, as coisas na educação demoram muito a mudar. “Às 

vezes é preciso esperar duas ou três gerações para que uma inovação educacional se 

estabeleça” (LOPES; GALVÃO, 2001, p. 17).    

 Em quase todas as sociedades e há muito tempo, a educação escolar atende à 

função de preparar as crianças, os adolescentes e os jovens para a vida adulta. Um papel 

essencialmente técnico e econômico, voltado para o futuro, carregado de obrigações e sem 

espaço para o lúdico, o jogo e a brincadeira. Todavia, estamos nos referindo às pessoas que, 

embora estejam em fase de desenvolvimento, não podem ser encaradas apenas como futuros 

adultos, deixando de viver as vicissitudes do presente.    

                                                 

9 Depende de nós. Composição de Ivan Lins e Vitor Martins. Gravadora: Colúmbia, 1984. 

 
Foto 05 – As vogais na brincadeira de roda 
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Para fazer uma análise do contexto atual e da educação escolar, é necessário partir 

das referências históricas; afinal, é impossível refletir o presente sem se valer do passado, pois 

ele foi real e deixou suas marcas. Essas marcas nos apontam que a predominância do 

racionalismo, em nossa sociedade, foi conseqüência da revolução científica ocorrida entre os 

séculos XVI e XVII, a qual desencadeou o paradigma10 da Modernidade. Esse paradigma, 

herança do século XVIII, se caracterizou pela ruptura com o pensamento tradicional e levou 

os sujeitos pensantes à busca da razão como ponto de partida para a construção e a 

justificação do conhecimento e à crença de que a ciência traria garantias de progresso, de 

crescente inclusão e felicidade e de que “por meio da instrução e da formação moral, a 

educação desempenharia o papel da ação social que possibilitaria o acesso ao conhecimento 

sistematizado e acumulado historicamente [...]” (BATISTA NETO, 2006, p. 164). 

Considerado otimista para a época, o projeto moderno para a educação teve de ser 

relativizado, uma vez que é necessário pensar no ser humano considerando todo o seu 

potencial, suas crenças e suas emoções, não o enquadrando em lógicas rígidas. Nesse sentido, 

estamos constantemente passando por mudanças e nos submetendo a um exame permanente, 

na busca de novos caminhos e respostas no que diz respeito a lidar com o conhecimento e 

enriquecer as referências, rompendo com as delimitações da produção humana, especialmente 

no âmbito educacional.  

No campo da produção científica, a constituição da educação se fez através de um 

processo de agregação de tradições disciplinares e a sua identidade epistemológica, através da 

prática de justaposição de saberes ao invés da integração (BRANDÃO; BONAMINO, 1999). 

Esse paradigma, durante muito tempo, pautou a educação, em geral, e a escola, em particular, 

e deixou ranços que em todos os momentos têm sido rechaçados por novas idéias e teorias 

superadoras dos limites da fragmentação do conhecimento na educação e que procuram 

transformar a escola num espaço para o desejo e a paixão de aprender, desde que estejamos 

dispostos a investir em sua transformação.  

 Nossa intenção é adentramos nos estudos acerca da prática docente e do trato com 

o conhecimento, reconhecendo o compromisso “de estarmos inseridos num movimento de 

esperança e luta por um mundo mais humano e de um sentido existencial para a vida, 

reconstituindo permanentemente novos significados” (PIRES, 2002, p.1).  

                                                 

10 Segundo Assmann (2001), o termo designa um parâmetro de caráter instrumental transitório que permite uma 
visão “filtrada” de informações sobre a realidade. 
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Nessa ação, as características e as possibilidades do jogo entram como metáfora 

em uma das suas mais correntes acepções e verdadeiro significado, inspirando-nos e 

permitindo-nos desfrutar o prazer do envolvimento em uma brincadeira de criação e de 

(re)criação. 

 

 

[...] ‹‹jogo›› designa não somente a actividade específica que nomeia, mas 
também a totalidade das imagens, símbolos ou instrumentos de um conjunto 
complexo. A energia que lhe dá o movimento constitui decerto uma 
preciosa inovação num mundo essencialmente em mudança, cujos dados 
são praticamente infinitos e, por outro lado, se transformam sem cessar 
(CAILLOIS, 1990, p. 10). 
 

 

Nesse mundo de descontinuidades e transições, emergem novas maneiras de tratar 

o conhecimento a partir de alterações nas práticas sociais, culturais e político-econômicas. 

Essas alterações, reconhecidas como crises de paradigma, se caracterizam por uma mudança 

conceitual ou por uma mudança de visão de mundo, conseqüentes de uma insatisfação com os 

modelos anteriormente predominantes de explicação. 

Isso provoca uma sensação de desassossego, que não pode ser associada à lógica 

de calendário, mas é resultante de uma experiência paradoxal: a vivência simultânea de 

excesso de determinismo e de excesso de indeterminismo que confere a nosso tempo um 

perfil especial em que ordem e desordem se misturam em combinações turbulentas 

(SANTOS, 2002). 

Tais considerações evidenciam que, no momento atual, vivemos numa sociedade 

intervalar, de transição paradigmática, e que estamos em busca de caminhos, de respostas, 

convictos de serem os períodos de crise extremamente férteis, pois abrem novas 

possibilidades ao pensamento e permitem “a construção de um horizonte pelo menos tão novo 

e tão vasto como aquele que a modernidade outrora construiu e que, depois, destruiu ou 

deixou destruir” (op.cit., p. 50).  

A transição paradigmática possui duas dimensões principais: a societal e a 

epistemológica. A primeira é uma transição menos visível e toma o direito como poder social. 

A segunda prioriza um conhecimento prudente para uma vida melhor, envolvendo os aspectos 

teóricos e metodológicos das ciências.  

Como a crise traz mudanças em todas as áreas, à educação isso se impõe de forma 

significativa. A educação é convidada a refletir sobre as várias formas de conceber e tratar o 



 25 

conhecimento, as quais, liberadas da sustentabilidade de uma racionalidade fechada, não 

podem negar a possibilidade do novo; afinal, o novo brota sem parar. E quando ele se 

manifesta, é preciso que sejamos capazes de rever nossas teorias e idéias (MORIN, 2000).  

Nessa perspectiva, discutimos a educação partindo da seguinte referência: é uma 

prática social humana que tem por propósito a humanização do homem em toda a sua 

plenitude, a qual prescinde a dialogicidade com o ser ético, estético, político e cultural que 

intervém no mundo e com o mundo. Tal concepção parte do princípio de que o ser se torna 

humano na medida em que se torna partícipe11 do processo civilizatório e passa a ter acesso 

aos bens historicamente produzidos, influencia e é influenciado pelos problemas gerados ao 

longo desse processo, no qual a educação visa buscar permanentemente as condições 

objetivas que assegurem aos cidadãos os direitos ao trabalho, à saúde, ao lazer, com efetiva 

participação social, a exemplo da elaboração de leis, entre outros determinantes construtores 

da humanidade.  

 

 
O anúncio dessa prática social tem sentido enquanto se considera que os 
sujeitos humanos fazem parte da totalidade. A prática que inclui os sujeitos 
de novas relações sociais, sujeitos que negam o existente e anunciam e 
produzem o novo, afirma como negação da negação uma totalidade mais 
aberta, síntese superadora porque contraditória. Nesse sentido, a relação da 
educação com a totalidade é aberta, enquanto a educação inclui e implica a 
ação-reflexão desses sujeitos. (CURY, 1986, p. 70). 

 

 

A dinâmica social, quando analisada no movimento dialético, altera as relações 

que resultam numa educação que acontece em diversas instituições sociais, com amplo 

envolvimento dos mais diversos tipos de formação. Dentre essas instituições, na escola, cuja 

tarefa não se limita apenas a preparar para o futuro, ocorre um processo educativo indicador 

do principal espaço institucionalizado, com funcionamento e estrutura específicos para 

socializar conhecimentos.  

Historicamente, a escola sempre gozou da prerrogativa de ser um lugar 

privilegiado na difusão de conhecimentos. Com o crescimento populacional, a 

industrialização, a emigração, entre outros fatores, a escola teve que expandir-se. Essa 

                                                 

11 Aqui, chamamos a atenção para o conceito de participação inerente a esse processo, tomando como referência 
Ferreira (1999, p. 11) ao considerar que participar “significa estar inserido nos processos sociais de forma efetiva 
e coletiva opinando e decidindo sobre o planejamento e a execução das ações em que se está inserido”.  
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expansão garantiu o acesso de indivíduos das diversas camadas sociais. Todavia, muitos 

estudos apontam que essa inserção acontece de forma contraditória: permite que dela saiam os 

que detêm o poder e aqueles que representam a força produtiva da sociedade e, no entanto, 

não se beneficiam dessa produção.  

Mesmo diante dessa contradição, e ainda com inúmeros problemas de ordem 

física, administrativa e estrutural, a escola, principalmente para as camadas sociais menos 

favorecidas, continua sendo a alternativa, para não dizer a única, de acesso aos conhecimentos 

sistematizados nas diferentes áreas, como também da preparação de crianças e de 

adolescentes para a vida profissional.  

Esse acesso e trânsito implicam um caráter utilitário, porém Santiago (1990, p. 27) 

nos adverte de que a aquisição de conhecimentos deve repercutir nos modos de viver e no 

trabalho cotidiano e, sobretudo, avançar no sentido de reunir as condições que proporcionem 

uma “finalidade social mais ampla, a de servir como um dos instrumentos úteis à 

transformação estrutural da sociedade”.  

O sucesso de um projeto audacioso requer uma escola que esteja voltada e 

identificada para os interesses das camadas das classes menos favorecidas, que valorize o 

saber existente e vivenciado nessas camadas sociais, que propicie a ampliação e a 

(re)elaboração desse conhecimento e avance no domínio do saber científico, assumindo um 

influente papel na formação humana, impondo novos desafios e necessidades cada vez mais 

complexas. Entendida assim, da escola se requer que assuma princípios de uma educação 

 

 

[...] orientada pelo desenvolvimento de capacidades humanas que vêem o 
trabalho do homem como uma capacidade de ação para si, oferecendo novas 
conquistas e possibilidades de criação; um trabalho que não o escravize e 
seja baseado numa qualificação que não o afaste das suas condições, 
necessidades e direitos enquanto ser humano. É preciso buscar uma 
formação humana que garanta práticas educativas emancipatórias e não, 
simplesmente, o ajuste às necessidades do mercado (CESÁRIO, 2001, p. 
21).  

 

 

Em outras palavras, a escola, para atender a demanda e interesses mais concretos, 

resultantes das reais necessidades da formação humana de viver, conhecer, descobrir, 

inventar, compor unidades na multiplicidade do processo civilizatório, é, sim, um espaço 

relevante, configurando-se como objeto de estudos e pesquisas, principalmente, por ser um 

espaço de lutas sociais, como afirma Gadotti (1981, p. 32): 
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Esse espaço pedagógico-político é certamente dependente de legislação, das 
normas, dos programas, etc., mas permite uma relativa autonomia. Nele, o 
trabalho crítico não consiste apenas em denunciar a domesticação, a 
seletividade, a injustiça salarial, etc., mas consiste, igualmente, em pesquisar 
e apontar reais soluções.  

 

 

Nesse cenário particular, destacamos o trabalho docente, alvo de inúmeras 

pesquisas, dentre as quais nos reconhecemos incluída, acreditando nas habilidades dos 

jogadores-docentes que se empenham na legitimação do exercício profissional, que aponta 

para a produção das condições de ensinar e aprender criticamente, a fim de que o 

conhecimento seja disseminado de forma que as experiências possam ser trocadas em um 

processo criativo de mútua realimentação.  

Nesse jogo especial, os jogadores são parceiros que se engajam com vistas a um 

final que não contemple apenas um vencedor; ao contrário, que todos saiam ganhando no 

confronto com os problemas cotidianos, munidos de conhecimentos elaborados criativamente. 

É com base nessa forma de jogar que destacamos a prática docente, tomando 

como ponto de partida para essa reflexão o esforço acadêmico empreendido por Souza (2006) 

em recente produção12. Nela, o autor propõe uma recognição do conceito de prática docente, a 

partir da análise da concepção de educação baseada em uma prática social humana com a 

finalidade de garantir as condições objetivas e subjetivas da “humanização da humanidade”. 

Nesse sentido, para Souza (op.cit., p. 4), “A prática docente é apenas uma das dimensões da 

prática pedagógica interconectada com a prática gestora, a prática discente e a prática 

gnosiológica e/ou epistemológica”.  

Sobre esse percurso rumo à humanização, Rhör (2006) destaca que o mesmo 

implica uma dupla compreensão do ser humano. A primeira é a de que o homem, ao nascer, 

pertence à espécie humana, carrega consigo as características biológicas, psíquicas e 

cognitivas, cujo desenvolvimento pode ser chamado de hominização. A segunda está 

relacionada à intenção educacional e visa à humanização, cujo processo vai além da 

maturação natural do ser e significa possibilitar a realização de todas as suas potencialidades 

humanas e ser respeitado como um ser digno, único e insubstituível, obviamente 

reconhecendo não ser possível o pleno desenvolvimento dessas potencialidades. Trata-se de 

um processo de aproximação, pois, afinal, o homem é um ser inacabado. 

                                                 

12 Ensaio elaborado para as provas de Professor Titular do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino do 
Centro de Educação da UFPE, 2006, intitulado: Prática Pedagógica e Formação de Professores. 
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Souza (2006) defende que o processo de humanização é resultante de uma prática 

pedagógica, a qual considera mais adequada denominar de práxis pedagógica, e afirma que 

esta é construída pela influência mútua de seus diferentes sujeitos – docentes, discentes e 

gestores - na construção de conhecimentos ou no trabalho dos/com conteúdos pedagógicos - 

prática epistemológica ou gnosiológica, contribuindo para a formação de atores sociais.  

O conceito de práxis referendado nesta pesquisa é o de Vasquez (1977, p. 406), o 

qual entende a práxis “como atividade material humana, transformadora do mundo e do 

próprio homem”. Essa mudança será possível se as idéias planejadas forem postas em prática 

numa ação efetiva sobre a realidade, de maneira que o resultado seja a sua transformação.  

Evidencia-se que na práxis as elaborações da consciência têm de se materializar para que a 

mudança proposta se aprofunde no próprio acontecimento.   

Dialogar com base nesses princípios significa participar de um jogo situado num 

campo investigativo complexo, dialético, infinitamente rico e concreto porque inclui em si 

mesmo a práxis humana. “A práxis é a esfera do ser humano. A práxis é ativa, é atividade que 

se produz historicamente - quer dizer, que se renova continuamente e se constitui 

praticamente -, unidade do homem e do mundo [...]” (KOSÍK, 1976, p. 201-202).    

Partindo desse entendimento, podemos afirmar que a práxis pedagógica é uma 

concepção de práxis articulada à totalidade do ser humano, ao saber fazer que busque o 

despertar da consciência reflexiva, do poder de transformar a realidade, compreendendo que 

 

 
A realidade não se apresenta aos homens, à primeira vista, sob o aspecto de 
um objeto que cumpre intuir, analisar e compreender teoricamente, cujo pólo 
oposto e complementar seja justamente o abstrato sujeito cognoscente, que 
existe fora do mundo e apartado do mundo; apresenta-se como o campo em 
que se exercita a sua atividade prático-sensível sobre cujo fundamento 
surgirá a imediata intuição prática da realidade (op.cit., p. 10). 

 

 

Apreender a realidade com essa plenitude torna concreto o desvelar de aspectos 

entrelaçados numa atitude voltada para práticas articuladas com a reflexão crítica sobre o 

processo educativo, tendo em vista a mediação de aprendizagens significativas. A prática 

docente desenhada com esse contorno cultural “[...] implica em uma atividade, em um 

trabalho que envolve a aprendizagem permanente e ações dirigidas à construção e 

reconstrução de saberes, competências, habilidades constantes de reflexão crítica” 

(IBIAPINA, 2006, p. 347).   
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Nesse sentido, ensinar não pode ser confundido com o emprego de máquinas e 

técnicas materiais, pois é uma arte imaterial, intangível e intencional. A intencionalidade do 

ensinar consiste em procurar atingir objetivos definidos, ou seja, formar pessoas que no futuro 

não precisem mais de professores, pois serão capazes de dar sentido à sua própria vida e à sua 

própria ação como seres humanos. 

   

 

[...] necessário é colocar a intenção de educar acima dos interesses não 
propriamente educativos do educador. O educador caracteriza-se pela sua 
intenção de educar. Consideramos a educação um processo intencional. Isso 
quer dizer que processos não intencionais não são considerados por nós 
educacionais. [...] Precisamos delinear o que caracteriza uma intenção 
educacional. Em termos mais abstratos, podemos dizer que educar é 
contribuir na humanização do homem (RHÖR, 2006, p. 430). 

  

 

Esse processo de humanização é amplamente discutido na pedagogia da 

autonomia freiriana, a qual se centra num debate em torno das exigências quanto ao lidar com 

os saberes necessários para que o ato de ensinar seja compreendido como um conjunto de 

experiências respeitosas de liberdade e promotoras de diálogos entre os saberes construídos 

pela humanidade, os quais devem ser observados pelos profissionais da educação. 

 

 
A boniteza da prática docente se compõe do anseio vivo de competência do 
docente e dos discentes e de seu sonho ético. [...] Este é outro saber 
indispensável à prática docente. O saber da impossibilidade de desunir o 
ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. De separar prática 
de teoria, autoridade de liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor 
de respeito aos alunos, ensinar de aprender (FREIRE, 1996, p. 106-107). 

 

 

Essa exigência envolve o movimento dinâmico e dialético do fazer - pensar - 

fazer.  Determina uma organização do círculo dialógico teoria-prática, resultando num 

processo transformador. Neste, o docente se assume como sujeito ativo da produção do saber 

e considera a importância de suas ações cotidianas como uma prática social intencionada, 

aberta à promoção do diálogo numa perspectiva crítica, ultrapassando a rotina organizada 

num vazio teórico que fatalmente conduz à aplicação tecnológica de fazeres e não à produção 

de saberes.  
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Nos lances dessas idéias, a prática docente atenta para a autonomia numa 

perspectiva emancipatória inerente àqueles que se colocam em condições de dialogar com as 

circunstâncias sociais, no sentido de compreender as contradições da realidade, assumindo 

uma posição política engajada na busca da transformação dessa realidade com 

intencionalidades e compromisso político-social de formação humana.  

Compreendida nessa perspectiva, a prática docente não se reduz ao ato de 

“transferir conhecimento, mas a criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 1996, p. 25). Esse ato não se esgota no tratamento dos conteúdos, mas 

a uma concepção mais ampla sobre o trato com o conhecimento, que, na dinâmica curricular, 

corresponde   

 

 

à necessidade de criar condições para que se dêem a assimilação e a 
transmissão do saber escolar. Trata-se de uma direção científica do 
conhecimento universal enquanto saber escolar que orienta a sua seleção, 
bem como a sua organização e sistematização lógica e metodológica 
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 30). 

 

 

Um empreendimento que impõe uma reflexão pedagógica e a reformulação de 

uma pedagogia, a qual deverá satisfazer as exigências diagnóstica, judicativa e teológica, 

anunciadas por Souza (1987, p. 178). Diagnóstica, por remeter à constatação e leitura dos 

dados da realidade, analisando as possibilidades, as limitações, as causas, as conseqüências, as 

reações, as posições mais globais e significativas da correlação de forças de um determinado 

problema; judicativa , pela necessidade de fazer a opção pedagógica diante do contexto, 

permitindo juízo de valores, julgando os critérios a partir dos interesses imediatos e históricos 

das classes, seus projetos históricos, projetando o futuro; e teleológica, por propor um tipo de 

intervenção, elaborando finalidades, objetivos históricos, conteúdos e indicando maneiras de 

realizá-los. 

Essas exigências são imprescindíveis no trato com o conhecimento na escola e 

orientam as ações dos jogadores-docentes no sentido de envolver os jogadores-discentes, 

incentivando-os a desvendar os mistérios do jogo do conhecimento, colocando-os à prova, 

levando-os a experimentar a satisfação de chegar a resultados que compensem os esforços 

empreendidos, como o exemplificado no depoimento.  
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[...] Engraçado, isso. Quando fiz minha lista de professores inesquecíveis, 
descobri que os bonzinhos a gente esquece. Os rigorosos são os que ficam. 
Quando também são justos, generosos, inventivos. Educadores, antes de 
mais nada [...] Dona Laís era mocíssima, recém-formada, linda, com duas 
covinhas no rosto quando sorria. Tínhamos aula com ela três vezes por 
semana [...] A cada dia, o texto era mais difícil que o anterior, incorporando 
os novos elementos aprendidos. A esse sistema devo um sólido 
conhecimento de lógica do idioma, que me revelou a beleza de sua estrutura 
e me fez entender que gramática não é decoreba de regras, mas algo que faz 
sentido. Uma criação incomparável do espírito humano. Complexa, sim. Mas 
racional e lógica. A descoberta da beleza da língua foi um presente 
inestimável que dona Laís me deu. Sem essa consciência, eu não me 
converteria numa leitora voraz e deslumbrada pela arte da palavra, não seria 
escritora, não teria sido jornalista, não traduziria, não teria sido professora de 
línguas, não seria quem sou. Além do mais, ela escolhia ótimos temas para 
redação. Excelentes pontos de partida para eu sair a esmo pelo infinito das 
idéias, com prazer, sem saber onde ia parar. Na pura alegria de brincar. 13     

 

 

O depoimento fornece uma opulência de informações sobre o trato com o 

conhecimento: a relação docente-discente pautada num sentimento de respeito, admiração, 

generosidade e incentivo; a significância do conhecimento e seu valor social; a rigorosidade e 

as obrigações inerentes ao processo de ensinar e aprender e a alegria procedente da cultura 

elaborada efetivamente vivenciada no ambiente escolar. Este possui um movimento próprio 

denominado dinâmica curricular, a qual constrói uma base material capaz de realizar o projeto 

de escolarização dos jogadores-discentes. 

Essa base é constituída por três pólos: o trato com o conhecimento, a organização 

escolar e a normatização escolar. O primeiro significa a seleção, a organização e a 

sistematização lógica e metodológica do saber escolar fundamentado numa direção científica 

do conhecimento universal; o segundo, a organização do tempo e do espaço para aprender; o 

terceiro representa o sistema de normas, padrões, registros, modelos de gestão, estrutura de 

poder, sistema de avaliação, entre outros. 

Dos três pontos citados, destacamos o trato com o conhecimento, ressaltando 

alguns princípios curriculares, apontados pelo Coletivo de Autores (1992, p. 31-32): 

 

                                                 

13 Depoimento da escritora Ana Maria Machado em Lembranças do tempo de escola. Nova Escola, São Paulo, 
Ano XIII, n. 116, p. 58, outubro 1998.    
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• Relevância social do conteúdo – o conteúdo deverá estar vinculado à explicação da 

realidade social real e oferecer subsídios para a compreensão dos determinantes 

sociohistóricos do educando e de sua condição social: 

 

 

Para que os alunos possam extrair alegria de uma matéria ensinada, é preciso 
que, de uma maneira ou de outra, eles se reconheçam nela; para que os 
conteúdos ensinados despertem ressonâncias diretas no conjunto dos alunos, 
a escola deve propor temas que valorizem o conjunto dos homens, o papel 
das massas, suas provações e também suas conquistas; enfim, a vida do 
povo, numa perspectiva capaz de apoiar sua ação (SNYDERS, 1993, p. 192-
193).  

  

 

• Contemporaneidade do conteúdo – deve-se oferecer ao educando o que de mais 

moderno existe no mundo contemporâneo, uma vez que a escola 

 

 

[...] deve ser o centro de divulgação da cultura, nas diferentes áreas, pois 
essa diferenciação possibilita um desenvolvimento complexo mais completo 
e integrado das várias aptidões [...]. A escola deve transmitir pensamento, a 
arte, a civilização passada, ao mesmo tempo que é um agente ativo de 
progresso e modernidade. Ela é o ponto de coesão que assegura a 
continuidade do passado com o futuro (ALMEIDA, 2006, p. 84-85).    
 

 

• Adequação às possibilidades sociocognoscitivas do aluno – deve-se adequar o 

conteúdo à capacidade cognoscitiva e à prática social do aluno, ao seu conhecimento e 

às suas possibilidades enquanto sujeito histórico. Estabelecendo o confronto entre 

conhecimento do saber popular e o conhecimento científico ou saber escolar, 

instigando o educando a ultrapassar o senso comum e construir formas elaboradas de 

pensamento, porém numa relação progressiva e sem oposição.  

 
 

É a maneira correta que o educador tem de, com o educando e não sobre ele, 
tentar a superação de uma maneira mais ingênua por outra mais crítica de 
inteligir o mundo. Respeitar a leitura de mundo do educando significa tomá-
la como ponto de partida para a compreensão do papel da curiosidade, de 
modo geral, e da humana, de modo especial, como um dos impulsos 
fundantes da produção de conhecimento (FREIRE, 1996, p. 138-139).  
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• Simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade – tratar os conteúdos de 

forma simultânea, dando uma visão de totalidade. 

 

 

Submerso na amplidão do que há por descobrir, mas sobretudo sujeito à 
alegria que se desprende da ampliação das perspectivas, o parcial adquire 
sua significação quando é recolocado nos conjuntos que a cultura me 
introduz [...]. O que existe, aquilo a que a cultura permite-me chegar, são 
totalidades que se tornam, então, significativas, coerentes – coerentes em 
suas contradições. É isto que está por ser compreendido, que pode ser 
compreendido. O conjunto, somente o conjunto, pode se tornar transparente 
e racional (SNYDERS, 1988, p. 51-52).   

  

 

 

• Espiralidade da incorporação das referências do pensamento – ampliação dos 

referenciais do pensamento a respeito do conhecimento tratado. 

 

 

A alegria da cultura elaborada é a alegria de ampliar minhas aquisições sem 
as trair: adquirir uma visão junto dos problemas e das tarefas; fazer aparecer 
os elos entre o que vejo, o que penso viver e os acontecimentos que 
atravessam o mundo. E assim, apreendo mais dados e os apreendo com mais 
acuidade, pois eles iluminam-se uns pelos outros. E ao mesmo tempo sou 
concernido por mais, participo mais, é assim que posso esperar compreender 
meu lugar, encontrar e tomar o meu lugar (op.cit., p. 51). 

 

 

• Provisoriedade do conhecimento – rompe a idéia de terminalidade, apresentando o 

conhecimento a partir da noção de historicidade, de modo que o educando se 

reconheça como sujeito histórico. 

 

 

É preciso que, ao respeitar a leitura de mundo do educando para ir além dela, 
o educador deixe claro que a curiosidade fundamental à inteligibilidade do 
mundo é histórica e se dá na história, se aperfeiçoa, muda qualitativamente, 
se faz metodicamente rigorosa. [...] No fundo, o educador que respeita a 
leitura de mundo do educando, reconhece a historicidade do saber, o caráter 
histórico da curiosidade, desta forma, recusando a arrogância científica, 
assume a humildade crítica, própria da posição verdadeiramente científica. 
[...] A leitura do mundo revela, evidentemente, a inteligência do mundo que 
vem cultural e socialmente se constituindo (FREIRE, 1996, p. 139). 
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 Os princípios curriculares do trato com o conhecimento, possibilitam o aflorar de 

informações vitais para o surgimento de novos conhecimentos e interconexões, ampliando a 

possibilidade de superar o que é conhecido e realizando novas construções, relendo o mundo 

de forma prazerosa e revendo o processo de ensinar e aprender como 

 

 

[...] o esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão 
de algo e com o empenho igualmente crítico de o aluno ir entrando como 
sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou a 
professora deve deflagrar. Isso não tem nada a ver com a transferência de 
conteúdos e fala da dificuldade, mas, ao mesmo tempo, da boniteza da 
docência a da discência (op.cit., p. 134).  

 

  

Os pressupostos expressos nos afiançam vislumbrar o (re)encantar do trato com o 

conhecimento numa perspectiva que favoreça a manifestação da ludicidade, como pontua 

Falcão (2002, p. 92): “a ludicidade é um processo interior que brota de dentro para fora e não 

de fora para dentro, apesar de ser influenciada e estimulada por agentes externos para se 

concretizar...”    

Em consonância com o autor, reconhecemos que, na escola, a sala de aula 

concentra a expressividade cotidiana e o espaço de transformações e implicações sociais 

manifestadas através da comunicação, das tomadas de decisões, do diálogo, no que diz 

respeito ao trato com o conhecimento. Nesse ambiente, a ludicidade constitui-se um elemento 

de preservação dos valores humanos, resistindo às experiências de aprendizagem que insistem 

em privilegiar apenas a racionalidade.  

O trabalho escolar deveria ser mais lúdico, uma vez que o conhecimento provém 

da interação entre sujeito e objeto. Essa interação não necessariamente tem que acontecer num 

clima de tarefas árduas e de cobranças descabidas. Antes, ao contrário, aprendem-se com mais 

facilidade as coisas que dão prazer e nisso incluem-se também a submissão e o respeito às 

regras: “é só do prazer que surgem a disciplina e a vontade de aprender. É justamente quando 

o prazer está ausente que a ameaça se torna necessária” (ALVES, 1993, p. 106). É preciso, 

portanto, repensar a escola, a partir da escola, e avaliar os deveres e a disciplina que ela 

impõe, a começar por considerar que a mesma  
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[...] é fértil, que a semente escondida germina, e que só depende de nós se 
ela se tornará uma árvore com muitos frutos, um arbusto mirrado ou 
definhará no meio do caminho. Depende do nosso trabalho de aplainarmos o 
terreno, revolvendo a terra gentilmente, de cuidarmos das mudas, de 
retirarmos as ervas daninhas (OLIVIER; MARCELLINO, 1996, p. 133). 

 

 

É acreditar na escola como um lugar de grandes aventuras. Aventuras 

experimentadas não apenas nos recreios, nas brincadeiras, nos encontros com os amigos, mas, 

especialmente, na vivência da aprendizagem, na compreensão do movimento pelo qual o 

processo histórico, o processo humano se constrói. E, assim, experimentar a importância da 

escola no momento presente e não postergá-la para um futuro longínquo, preparado durante a 

infância e a adolescência, mas poder dizer como o compositor que: “o melhor lugar do mundo 

é aqui e agora” 14. 

 Apostando nesse trabalho cuidadoso, destacamos que a prática docente expressa 

com ludicidade, na medida em que ela se relaciona com aspectos volitivos de ações desejadas, 

favorece o estabelecimento de vínculos afetivos entre os envolvidos, enquanto ensinam e 

aprendem, o experienciar de ações especificamente humanas, como brincar, simular, fantasiar 

e divertir-se, sem esquecer, contudo, a consideração dos condicionantes sociohistóricos que 

influenciam sobremaneira o processo educativo.   

                                                 

14 Aqui e agora. Composição de Gilberto Gil. Gravadora: Rhino, 1977. 
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CAPÍTULO II  
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A LUDICIDADE EXPRESSA NA PRÁTICA DOCENTE: UM JOGO E M 

CONSTRUÇÃO 

 
 

Minha escola 
 

A escola que eu freqüentava 
era cheia de grades como as prisões. 

E o meu mestre carrancudo como um dicionário; 
Complicado como as matemáticas; 

Inacessível como Os Lusíadas de Camões! 
À sua porta eu estava sempre hesitante 

De um lado a vida... 
A minha adorável vida de criança: 

Pinhões... Papagaios... Carreiras ao sol... 
Vôos de trapézio à sombra da mangueira! 

Saltos da ingazeira pra dentro do rio... 
Jogos de castanhas... 

O meu engenho de barro de fazer mel! 
Do outro lado, aquela tortura [...] 

 
Ascenso Ferreira 

 
 

O poema de Ascenso Ferreira sem dúvida toca nossa sensibilidade, levando-nos a 

refletir sobre a escola, sua organização e, principalmente, a maneira como o conhecimento é 

apresentado às crianças e aos adolescentes. Reconhecemos que, na atualidade, esse quadro 

tem mudado. A escola tem passado por mudanças, resultado de um esforço coletivo dos que, 

de maneira incansável, têm colaborado para torná-la um ambiente simpático, acolhedor e, 

principalmente, uma fonte de alegria.  

Contudo, a escola, como um grande espetáculo, pode mostrar-se atraente e 

estimular um público ávido por emoção e alegria. Com o passar do tempo, se não houver 

mudança na trama e o empenho dos seus organizadores e atores, o que era interessante pode 

configurar-se uma repetição enfadonha. E o mesmo público, antes atento, pode continuar a 

freqüentar o local, até por falta de uma outra opção, contudo sem a mesma vontade inicial, 

uma vez que o espetáculo continua com o mesmo enredo.  

Fazendo uma analogia, a escola pode se mostrar, através de um consenso 

silencioso, como um local onde as coisas seguem uma ordem repetida. Mesmo que os seus 

participantes se empenhem em mantê-la firmemente em seu propósito de socializar os 

 
Foto 06 – Sala de aula: espaço de interação  
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conhecimentos da cultura elaborada15, no sentido de formar cidadãos preparados para viver 

socialmente. 

Nada melhor que o contraste. Por isso, escolhemos a foto acima para apresentar a 

escola como um organismo vivo, no qual convivem seres humanos. Seres que desejam não 

apenas a conveniência social, mas que anseiam por um conhecimento que lhes tome o corpo, 

que lhes proporcione emoção e a convicção de que são atores, não meros espectadores-

ouvintes, de um conhecimento que possibilitará uma visão crítica do contexto social. Para 

tanto, é necessário que, como num circo em um espetáculo costumeiro, aconteçam alterações 

em sua programação e que “no meio da folia, noite alta céu aberto, sopre o vento que protesta, 

cai no teto rompe a lona, para que a lua de carona também possa ver a festa” 16.  

O protesto proveniente do sopro do vento pode abrir um espaço e estimular as 

experiências de fluxo intrinsecamente motivadoras, e estas podem ocorrer em qualquer 

domínio de atividade, absorvendo profundamente as pessoas envolvidas. No caso da escola, 

esse despertar pode significar uma reação de inconformismo em relação ao trato com o 

conhecimento e, conseqüentemente, causar um rebuliço e promover alterações na prática 

pedagógica.  

A prática docente, como uma das dimensões da prática pedagógica, pode 

configurar-se como uma prática que privilegie atividades criativas, intensamente ricas de 

conhecimentos, com liberdade, seriedade, prazer de estar e ser um ator do mundo e para o 

mundo, desde que haja o engajamento dos seus atores. É nessa perspectiva que apresentamos 

a prática docente expressa com ludicidade, reconhecendo que versar sobre ludicidade não é 

uma tarefa fácil, tanto por ser uma expressão da subjetividade humana quanto pelas amplas 

discussões no seio acadêmico acerca da manifestação desse fenômeno, cujo estudo, por muito 

tempo, esteve associado à idéia de relaxamento, de dispersão de energia e de objetivos 

pedagógicos pré-determinados.  

Esse cenário tem mudado. Pesquisas recentes apresentam um aprofundamento 

conceitual mais abrangente, transcendendo a idéia inicial. Participando desse jogo de 

descobertas, destacamos alguns dos principais jogadores até então convocados: 

Schiller (1995), por nos fazer entender que o impulso lúdico resulta da relação 

existente entre o impulso formal e o impulso sensível do homem.  

                                                 

15 O termo é empregado por Snyders (1988) para designar a cultura que resulta de uma formação metódica e 
teórica, fruto do trabalho, do esforço de um plano, diferentemente da cultura primeira – a que nasce da 
experiência direta da vida.  
16 O circo. Composição de Sidney Miller. Gravadora: Elenco, 1967. 
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Huizinga (1971), por suas consistentes reflexões ao abordar a ludicidade como 

expressão cultural presente em diferentes esferas da vida social e por ressaltar a sua 

importância para a humanidade por estimular a autonomia e a criatividade. 

Santin (1996), por sua teoria sobre o corpo como a encarnação da ludicidade e a 

busca da recuperação do humano e da ludicidade, com o cuidado de não submetê-los às 

malvadezas dos olhares racionais. 

Freire (1996), por sua pedagogia da autonomia de ousar e ao mesmo tempo 

assegurar a esperança, de nunca perder a sensibilidade de sonhar os sonhos possíveis, próprios 

do ser inacabado.  

Ao jogarmos com esses mestres, faremos aproximações com interlocutores que 

representam parte do universo de estudiosos do mundo lúdico e que compreendem a educação 

como um processo de humanização. 

Dentre estes, destacamos França (2000, p. 4) que afirma: 

  

 

Olhando ao nosso redor, percebemos que a ludicidade está onde existe vida 
vivida com outras vidas em plenitude do ser. Expressa-se quando a prática se 
desenvolve com temas e conteúdos com sentido e significado. Falar do corpo 
que brinca, do corpo que se aventura, do corpo que se encanta, do corpo 
aberto aos prazeres da natureza, do corpo que reflete a beleza estética de suas 
linhas ao dançar, enfim, é falar de corporeidade, entendida como forma de 
construir, vivenciar  e/ou experimentar a realidade de forma lúdica, 
prazerosa.  Entretanto, implica, também, pensar numa corporeidade vivida e 
tratada num mundo contraditório, num mundo de relações consigo, com 
outros corpos, com o mundo natureza, com o mundo cultural. 

  

 

Compreendemos que a ludicidade se manifesta através da linguagem do corpo. E 

essa manifestação vai além da contemplação externa. Nela está imbricada a idéia de 

corporeidade. Corporeidade entendida e estendida para além dos limites da física e da 

biologia, ou seja, a que alcança a esfera da consciência, do espírito e da transcendência. 

Também não se reduz ao corpo individual. A idéia da corporeidade implica uma vinculação 

não só com os outros corpos, mas também com o mundo. 

Nessa relação com o mundo, será preciso pensar num conjunto de fatores que 

colaborem para que a corporeidade se torne uma presença. 
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Para o ser vivo não há um combustível que o faça funcionar como se fosse 
uma máquina, mas há uma série de circunstâncias que se articulam para que 
o ser vivo seja vida. Há um sistema. Esse conjunto de fatores ou esta série de 
circunstâncias não podem ser tratados analiticamente, mas sistematicamente. 
Não é possível enumerar individualmente os elementos ou as circunstâncias; 
torna-se necessário apelar para alguma palavra ou expressão capazes de 
manter a visão totalizante do processo manifestativo da corporeidade ou da 
corporeização [...]. Uma dessas palavras pode ser o prazer (SANTIN, 1996, 
p. 98).  

 

 

Esse prazer não pode ser entendido como um simples ato fisiológico ou sensual, 

mas como a energia que garante e orienta a harmonia interna e externa do corpo. E também, 

nesse sentido de prazer, não se excluem as contrariedades. Nesta perspectiva, o prazer seria 

acionado pelo desejo. E o desejo é o que ativa a procura das situações de prazer. 

Em referência a esse sentido de prazer, retomamos o poema inicial. Nele o poeta 

retrata a hesitação da criança entre deixar o mundo da fantasia e da imaginação própria da 

infância e adentrar no mundo da escola no qual a maioria dos alunos  

 

 

  [...] se resigna docilmente à monotonia da escola, esperando que ela termine 
ao fim de cada dia, ao fim de cada ano, ao fim da juventude – na expectativa 
(e conformando-se com isso) de que ela os prepare para aquele famoso 
futuro cheio de promessas e ameaças (SNYDERS, 1993, p. 14). 
 

 

O que poderia acionar o prazer na escola? Encontramos em outra obra do mesmo 

autor, intitulada A alegria na escola (SNYDERS, 1988), a resposta para essa indagação. A 

fonte de alegria dos jogadores-discentes está na renovação dos conteúdos culturais, no 

empreendimento de concentrar todos os esforços na satisfação da cultura elaborada, “uma 

cultura que não termine em tristeza, em decepção e que possa ao menos esperar estabelecer 

comunicação com as massas, e por aí mesmo cooperar com sua ação” (op.cit., p. 21). Não 

esquecendo que tudo isso deve ter relação com a cultura primeira, aquela que é adquirida fora 

da escola, ou seja, fora de uma orientação teorizada e sistemática, pois acontece a partir da 

experiência direta resultante da curiosidade e dos desejos. 

No jogo de relações entre a cultura dos jogadores-discentes e a cultura elaborada, 

o autor aponta como estratégia o valer-se da mediação do adulto que ensina para que a alegria 

na escola esteja na satisfação por ser jovem e, ao mesmo tempo, na satisfação por tornar-se 

adulto. Para isso, ele faz uma reflexão sobre a pedagogia e a define como aquela que se 
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esforça para conduzir todos os alunos à satisfação cultural escolar. Ressaltando que não se 

trata de uma satisfação que fica no elementar.  

 

 

Quero encontrar a alegria na escola no que ela oferece de particular, de 
insubstituível e um tipo de alegria que a escola é a única ou pelo menos a 
mais bem situada para propor: que seria uma escola que tivesse realmente a 
audácia de apostar tudo na satisfação da cultura elaborada, das exigências 
culturais mais elevadas, de uma extrema ambição cultural? (op.cit., p. 13).  

 

 

A alegria deve emanar de coisas que sacodem, interpelam e levam à reflexão sobre 

o direito à felicidade que todos os homens devem ter e que lhes é negada pelas condições 

adversas às quais são submetidos. Trata-se, portanto, de uma satisfação que se reconhece 

como comunitária na medida em que representa o emprego dos esforços de muitos para que 

os homens se reconheçam como seres sociais, históricos, pensantes, criadores e realizadores 

de sonhos (FREIRE, 1996). 

          Na escola, esse entendimento retrata uma ação coletiva de sujeitos sociais - 

docentes, discentes e gestores - de formação humana do sujeito humano. Repercute no trato 

com o conhecimento e, conseqüentemente, na escolha dos conteúdos, que nessa perspectiva 

deve estar vinculada à explicação da realidade social concreta e, ao mesmo tempo, oferecer 

subsídios para a compreensão dos determinantes sociohistóricos dos sujeitos envolvidos e da 

sua condição social (COLETIVO DE AUTORES, 1992).  

    Sobre a escolha de conteúdos, Souza (1987) ressalta que estes, para 

problematizarem e contestarem a ordem social vigente, dependem da correlação de forças 

existentes no seio da sociedade e também da opção feita pelos educadores e/ou pelas 

instituições de ensino no sentido de imprimir à ação educativa uma direção transformadora.  

 Nesse sentido, o autor infere que a educação, entendida como a ação intencional 

que contribui com a construção humana do sujeito humano, resulta de uma práxis pedagógica, 

e esta seria a 

 

 

[...] condensação/síntese da realização interconectada da prática docente, 
prática discente, prática gestora, permeadas por relações de afeto (amores, 
ódios, raivas...) entre seus sujeitos, na condução de uma prática 
epistemológica ou gnosiológica que garantiria a construção de 
conhecimentos ou dos conteúdos pedagógicos (educativos, instrumentais e 
operacionais), de acordo com as opções axiológicas de determinados grupos 
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culturais na busca de suas intencionalidades conformadas por meio da 
finalidade educativa e dos objetivos de educações específicas. (SOUZA, 
2006, p. 8-9). 
 

 

 Nessa proposição, a prática docente é parte constitutiva da práxis pedagógica e 

resulta de uma “experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, 

estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a 

seriedade” (FREIRE, 1996, p. 26).  Por conseguinte, a responsabilidade do jogador-docente é 

muito grande e a natureza de sua prática sublinha a maneira como ele a realiza.  

      A configuração dessa prática docente é nosso foco de investigação e tomamos a 

ludicidade como referência para estudá-la e compreendê-la como uma prática docente 

problematizadora, reveladora, qualificante e prazerosa que visa à humanidade do ser humano, 

valorizando-o em todas as suas potencialidades. Conseqüentemente, essa prática não está 

associada a objetivos pedagógicos pré-determinados e nem também é instrumento17 prazeroso 

e facilitador da aprendizagem.  

 Adentrando um pouco mais nas reflexões sobre a ludicidade damos destaque à 

obra de Schiller (1995), A Educação Estética do Homem. Esta é composta por uma série de 

cartas escritas no ano de 1795 ao príncipe de Augustenburg, as quais constituem o arcabouço 

preliminar das investigações sobre a estética, tendo como influência o pensamento de Kant. O 

autor considera a filosofia de Kant fecunda e reconhece que ela fornece as pedras 

fundamentais para edificar um sistema da estética, e ele se dispõe a experimentar até onde vai 

dar essa trilha. Dessa forma, todo o seu empenho está em mostrar como ocorre a amarração 

do juízo estético aos princípios da razão em seu uso mais prático. Para tal empreendimento, 

Schiller não vê alternativa para fundamentar o juízo do gosto, senão apelar para o 

procedimento utilizado por Kant na parte prática de sua filosofia18. Seguindo o seu plano 

traçado na investigação do imperativo19, Schiller reconhece que o belo ou o juízo sobre o belo 

                                                 

17 Usamos esse termo para enfatizar o equívoco tomado em relação à ludicidade como instrumento. Instrumento 
corresponde à matéria-prima, ao objeto, não está associado à sensação que é subjetiva. 
18 Kant (1724-1800), filósofo alemão, influenciou profundamente a filosofia contemporânea. Para ele, as fontes 
do conhecimento humano são duas: a sensibilidade e o entendimento. Em sua obra Crítica da faculdade de 
julgar (1790), ele procura estabelecer as bases objetivas para o juízo estético num princípio semelhante ao ético. 
“A beleza é a forma da finalidade em um objeto, percebida separadamente da representação de um fim”, citado 
por. JAPIASSÚ & MARCONDES. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996. 
19 O imperativo é uma proposição, uma ordem condicional ou categórica. Segundo Kant, o imperativo hipotético 
é o princípio representando a necessidade prática de uma ação possível, considerada como meio de se alcançar 
um determinado fim; o imperativo categórico é o princípio ético formal da razão prática, absoluto e necessário, 
fundamento último da ação moral.   



 43 

nunca é inteiramente puro, à medida que, na experiência, o homem sempre se entrega à 

contemplação estética conforme o seu estado de espírito momentâneo.  

      Trazer a estética, a partir do pensamento de Schiller, para abordar a ludicidade é, 

antes de tudo, romper com o modelo cartesiano, ao qual o homem por muito tempo foi 

submetido, e passar a compreendê-lo em sua totalidade. Essa totalidade repercute no seu 

contato com o mundo; o autor reconhece que nessa relação evidenciam-se duas tendências no 

homem, uma de natureza sensível e outra de natureza racional: 

 

 

[...] as duas tendências opostas no homem, as duas leis fundamentais da 
natureza sensível-racional. A primeira exige realidade absoluta; deve tornar 
mundo tudo o que é mera forma e trazer ao fenômeno todas as suas 
disposições. A segunda exige a formalidade absoluta: ele deve aniquilar em 
si mesmo tudo o que é apenas mundo e introduzir coerência em todas as suas 
modificações; em outras palavras: deve exteriorizar todo o seu interior e 
formar todo o exterior. (SCHILLER, 1995, p. 65).  

 

 

  As duas tendências são resultantes de forças que impulsionam o homem para a 

realização de seus objetivos, as quais Schiller denominou de impulso sensível e impulso 

formal. O primeiro parte da existência física do homem ou de sua natureza sensível; o 

segundo fornece as leis para todos os juízos no que se refere ao conhecimento e para todas as 

vontades no que se refere à ação.  

      Schiller (1995), na sua concepção de educação estética, afirma que esses dois 

impulsos estão em constante relação. Nessa relação, o autor identifica um impulso mediador, 

o qual ele denomina de impulso lúdico. Nesse impulso, razão e sensibilidade atuam juntas e 

não se pode falar de sobrepujança de uma em relação à outra. O impulso sensível desperta 

com a experiência da vida (pelo começar do indivíduo) e o racional, com a experiência da lei 

(pelo começar da personalidade). A ação recíproca entre esses dois impulsos – impulso lúdico 

– é identificada à própria humanidade.  

 Essa reflexão que o autor se propôs a teorizar nos aponta a idéia de que o lúdico, 

ao buscar a harmonia entre o impulso sensível e o impulso racional, suscita a plenitude 

humana do homem. Essa plenitude é um processo que permeia toda a existência, pois o 

homem é um ser em permanente processo de humanização, a qual nunca será atingida 

plenamente, fato que confere ao homem a condição de ser inconcluso. Essa inconclusão é 

própria da experiência vital do homem em sua totalidade.   
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 Essa forma de compreender o homem é a base da teoria de Henri Wallon, 

conforme Almeida; Mahoney (2006), e esta é fundamentada em quatro elementos básicos que 

se comunicam todo o tempo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu 

como pessoa. A teoria busca compreender o indivíduo em sua totalidade, mostrando uma 

visão integrada da pessoa, para a qual Wallon elaborou um método denominado Análise 

Genética Comparativa Multidimensional20, assumindo a perspectiva da psicologia genética, 

numa concepção dialética de desenvolvimento protagonizada pela razão e pela emoção. Nessa 

teoria, Wallon analisa o homem em suas várias determinações – orgânicas, neurofisiológicas, 

sociais – e as relações existentes entre estes fatores. Por isso, o ser humano é 

multidimensional.  

A sua teoria, conforme assinala os autores (op.cit.) tem por base os seguintes 

pressupostos: 

 

• A pessoa está continuamente em processo. Há um movimento contínuo de mudanças, 

de transformações, desde o início da vida até seu término. 

• Em cada instante desse processo a pessoa é uma totalidade, um conjunto resultante da 

integração dos conjuntos motor, afetivo e cognitivo, e só pode ser pensada como essa 

integração.  

• A existência social e a existência individual estão em um vir-a-ser contínuo, marcadas 

pela situação histórica concreta em que acontecem. 

• A concepção de desenvolvimento é a de um desenvolvimento em aberto, em processo, 

sempre a caminho de sua formação e nunca acabado, fechado. 

 

O autor coloca em proposição a simultaneidade social e biológica do homem 

mediada pela cultura, reconhece seu inacabamento (um ser em construção) e destaca a sua 

totalidade (estar inteiro nas situações). Esses argumentos são fundamentais e corroboram a 

nossa investida epistêmica já apresentada: os princípios constitutivos de uma prática docente 

expressa com ludicidade. Reconhecendo que é imprescindível melhorar qualitativamente o 

ensino nas suas formas didáticas, como também na renovação de conteúdos, não basta apenas 

                                                 

20 O método consiste em fazer uma série de comparações para esclarecer cada vez mais o processo de 
desenvolvimento: comparações da criança patológica com a criança normal; da criança normal com o adulto 
normal; do adulto de hoje com as civilizações primitivas; de crianças normais da mesma idade e de idades 
diferentes; da criança com o animal... Conforme as necessidades da investigação. O fenômeno é um conjunto de 
variáveis e só pode ser compreendido pela comparação com outros conjuntos (ALMEIDA; MAHONEY, 2006). 
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“detectar e enfrentar deficiências didáticas e atraso nos conteúdos. Urge criar (grifo nosso) 

uma nova visão dos processos pedagógicos que não insista apenas na melhoria significativa 

das formas e conteúdos do ensino” (ASSMANN, 2001, p. 21).  

O autor ressalta que não se trata de dar um passo além do que é posto, mas de um 

novo jeito de ver tudo de um modo diferente desde o início do processo. Conseqüentemente 

se faz necessária uma nova mentalidade pedagógica: a preocupação em gerar experiências de 

aprendizagem, criatividade, para construir conhecimentos e habilidades para saber acessar as 

diversas fontes de informação sobre os assuntos mais variados. Diante disso, apresentamos os 

princípios constitutivos de uma prática docente expressa com ludicidade. 

A prática docente expressa com ludicidade pressupõe a alegria como uma marca. 

“O mestre nasce da exuberância da felicidade. E, por isso mesmo, quando perguntado sobre a 

sua profissão, o professor deveria ter coragem para dar a absurda resposta: sou pastor da 

alegria...” (ALVES, 1994, p.12). As sábias palavras do autor convidam à reflexão sobre a 

assertiva que ensinar é uma declaração de alegria. Não uma alegria qualquer, “porque a 

alegria é uma condição interior, uma experiência de riqueza e de liberdade de pensamentos e 

sentimentos” (op.cit., p.17).  

Nesse sentido, podemos inferir que essa alegria não é aquela expressa num sorriso 

momentâneo suscitado por um jogo ou brincadeira, mas a que é anunciada num jogo de 

relações em que os jogadores-docentes alcancem a confiança e o entusiasmo cultural de que o 

que eles ensinam pode trazer satisfação a seus jogadores-discentes, na medida em que esse 

conhecimento poderá trazer um novo sentido à sua existência. Pois “ser professor é ter-se 

aproximado dos grandes sucessos – e estar a seu serviço, querer comunicar a alegria que daí 

decorre, exortar os alunos a reclamar da escola essa satisfação que lhes é devida pela escola” 

(SNYDERS, 1988, p. 14).  

Nessa mesma perspectiva, Freire (1996) destaca que há uma relação entre a 

alegria necessária à atividade docente e a esperança. E destaca que devemos estar 

preocupados com isso enquanto clima do espaço pedagógico.  

 

 

Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a 
esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podemos aprender, 
ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à 
nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a 
esperança não é algo que a ela se justaponha. A esperança faz parte da 
natureza humana (p. 80). 

 



 46 

Ao fazer referência à prática docente e à maneira como os jogadores-docentes a 

realizam, o educador também ressalta que tudo dependerá do engajamento na peleja em 

defesa de seus direitos e na exigência das condições necessárias para o exercício de seus 

deveres, as quais precisam ser favoráveis, higiênicas, especiais e estéticas.  

Ao se referir às condições estéticas, Freire (op.cit., p. 36) as alia às condições 

éticas. Para ele, ensinar exige decência e boniteza. Sobre o conceito de estética, Schiller 

(1995, p. 84) diz que, na busca do ideal de beleza do homem, “não errará jamais quem buscar 

o ideal de beleza de um homem pela mesma via que ele satisfaz seu impulso lúdico”. A 

beleza, enquanto aperfeiçoamento da humanidade do homem, não pode ser exclusivamente 

vida, nem pode ser mera forma, é objeto comum dos dois impulsos – o impulso lúdico.  A 

dominação de um dos dois impulsos fundamentais à sua humanização é um estado de coerção 

e violência; a liberdade está na atuação conjunta dos dois impulsos. Assim, os dois impulsos 

representam a totalidade do ser. 

A prática docente expressa com ludicidade pressupõe ser reconhecida pelo 

respeito à totalidade humana.  O reconhecimento do ser humano como ser múltiplo, 

inacabado e complexo; de afetividade intensa e instável e cuja estrutura mental faz parte dessa 

complexidade. Se se respeita a natureza humana, respeita-se a sua totalidade. Respeitá-lo em 

sua totalidade é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade 

(MORIN, 2000).  

Esse princípio remete ao princípio curricular para a seleção dos conteúdos de 

ensino sobre o trato com o conhecimento: o da adequação às possibilidades 

sociocognoscitivas dos jogadores-discentes. Isso requer dos jogadores-docentes a 

competência necessária para que, no momento de seleção dos conteúdos, sejam levados em 

conta a capacidade cognitiva e a prática social dos jogadores-discentes, os seus próprios 

conhecimentos e as suas possibilidades enquanto sujeitos históricos. 

Essa competência é considerada por Freire (1996) como uma das mais 

importantes da prática docente. É propiciar as condições em que os jogadores-discentes, em 

suas relações uns com os outros e com os jogadores-docentes, possam aprofundar a 

experiência de assumirem-se como seres sociais, comunicantes, transformadores, criadores e 

realizadores de sonhos. Para tanto, é reconhecer o valor do sentimento, da emoção, do desejo, 

da intuição e da insegurança própria desses seres. 

Nessa perspectiva, podemos inferir que a prática docente se constitui num ensaio 

ético e estético com os outros e com o mundo, na medida em que busca a apropriação da 

cultura elaborada e, ao mesmo tempo, leva em consideração a influência dinâmica das 
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sensações e dos afetos no jogo de ensinar e aprender. Aí identificamos o impulso lúdico, o 

qual, na busca da harmonia entre as exigências da racionalidade (impulso formal) e os 

interesses dos sentidos (impulso sensível), imporá necessidade ao espírito, física e 

moralmente, a um só tempo.  

Em termos conceituais, é importante compreender os respectivos objetos 

referentes aos três impulsos e relacioná-los ao homem.  Schiller (1995, p. 81) assim os define: 

O objeto do impulso sensível foi definido como vida (todo o ser material e toda a presença 

imediata dos sentidos). O objeto do impulso formal foi definido como forma (todas as 

disposições formais dos objetos e todas as suas relações com as faculdades do pensamento). O 

objeto do impulso lúdico foi definido como forma viva (todas as qualidades estéticas dos 

fenômenos, ou seja, o resumo do que entendemos por beleza no sentido mais amplo). A 

beleza, enquanto consumação da humanidade do homem, não é puramente vida, nem 

meramente forma, ela é objeto comum de ambos os impulsos, ou seja, do impulso lúdico; este 

é denominado, por Schiller, jogo. Ao estabelecer a relação entre o jogo e a beleza, o autor 

propõe “a própria transcendência do ser humano como uma busca constante por toda a vida, 

que permite relacioná-la à corporeidade que é plena” (PIRES, 2002, p. 28).   

A prática docente expressa com ludicidade respeita a corporeidade dos 

jogadores-discentes. Falar de corporeidade não pressupõe fragmentação, nem dualismo21. É 

compartilhar do entendimento exposto por Medina (1983, p. 11-12):  

 

 

Afinal, é bom que se entenda desde já que nós não temos um corpo; antes, 
nós somos o nosso corpo, e é dentro de todas as suas dimensões energéticas, 
portanto de forma global, que devemos buscar razões para justificar uma 
expressão legítima do homem, através das manifestações do seu 
pensamento, do seu sentimento e do seu movimento.  
 

 

Ao compreender que o ser humano é corpo, devemos respeitar o movimento como 

um elemento primordial para a elaboração do pensamento, pois estar vivo significa encontrar-
                                                 

21 O termo dualismo tem sido utilizado para indicar oposições binárias especialmente na história da filosofia. Em 
Platão, essa concepção apresenta-se na distinção entre o sensível e o inteligível e entre o visível e o invisível, na 
qual a alma possui o poder de acessar a essência inteligível das coisas e o corpo participa apenas do estágio inicial 
de produção do conhecimento. Em Descartes, essa concepção fundamenta-se na doutrina cartesiana. Nesta 
doutrina, o dualismo apresenta-se na forma de duas substâncias diferentes: a pensante e a material. A razão reina 
absoluta e sobrepuja a experiência.  O filósofo separa as dimensões mente e corpo e considera o último uma 
máquina que atua com princípios mecânicos próprios (GONZÁLEZ e FENSTERSEIFER, 2005, p. 75-76).  
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se em movimento-aprendizagem. Todas as formas de expressividade corporal foram 

construídas, em determinadas épocas históricas, como respostas aos estímulos, aos desafios 

ou às necessidades dos seres humanos.  

Nesse sentido, Pires (2002, p. 32) lembra que os estudos da corporeidade “vêm 

proporcionar uma nova compreensão do ser humano nas diferentes realidades de sua 

existência, abraçando a sua linguagem sensível, sua capacidade de percepção e o movimento 

que é intencional e visa o transcender”. Ainda sobre o mesmo tema, Assmann (2001, p. 47) 

nos afirma: 

 

 

Vejo a ponte fundamental entre motricidade e educação no papel 
fundamental da participação corporal nos processos de aprendizagem. Todo 
conhecimento se instaura como um aprender mediado por movimentos 
internos e externos da corporeidade viva. Toda aprendizagem tem uma 
inscrição corporal. Não existe mentalização sem corporalização. Por isso, o 
corpo aprendente é a referência fundante de toda a aprendizagem. A 
morfogênese do conhecimento acontece no interior da motricidade corporal 
do ser humano. E a unidade dos processos cognitivos com os processos 
vitais obedece normalmente a uma dinâmica de prazerosidade.   

  

 

  Na corporeidade expressa com ludicidade, tudo está em movimento, num 

constante processo de criação e superação. Assim, o ser humano é um ser em 

desenvolvimento, em interação com os outros e com o mundo, conforme nos afirma Pires 

(2002, p. 35-36): 

 

 

Falar de ludicidade no contexto de uma teoria para a corporeidade é servir 
aos desígnios da humanidade, é reconhecer na vida harmoniosa e livre o 
interesse do indivíduo quanto ao homem, no sentido pleno do termo. A 
emancipação do homem se destaca como meta principal para que se 
proporcione a todos uma boa experiência de vida. Não pode haver projeto 
educativo sem a crença no desenvolvimento do indivíduo e da humanidade 
[...]. 

 

 

A ludicidade é fundamentalmente experienciável. Essa experiência é vivenciada 

pelo corpo, não um corpo no sentido apenas material, mas como a condição de ser-no-mundo. 

Essa condição implica um conjunto de valores que identificamos como humanidade, ainda 
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que esta nunca seja atingida plenamente pelo fato de o homem ser um ser em construção. 

Todavia, como homem, ele deve aproximar-se dessa meta.  

Entendemos essa meta como um jogo de quebra-cabeça, o qual consiste em 

organizar as peças disponíveis de maneira que se chegue a formar uma figura completa. Por 

se tratar do ser humano, essa figura nunca se completará, pois, à medida que se vai montando, 

novas peças vão sendo acrescentadas e a figura almejada irá ganhando uma nova dimensão 

que nunca será finalizada. Essa dinamicidade é resultante dos processos vitais e dos processos 

cognitivos próprios do ser humano em seu processo educativo e se manifesta corporalmente. 

Sobre essa manifestação, comungamos com Assmann (2001, p. 46):  
 

 

A dinâmica do movimento corporal está constituída por uma identidade 
básica entre princípios vitais e processos cognitivos. Dito de outra forma, a 
motricidade humana consiste em processos de aprendizagem corporal em 
interação com o meio circundante, e as biociências nos mostram que isso 
acontece sob a forma de autopoiéticos (autopoiése significa, em grego, o 
autofazer-se). Trata-se de um movimento que se auto-organiza e autocria 
numa complexa conjugação entre a aceitação de regras e a inovação de 
surpresas. Por isso, nenhum disciplinamento rígido faz jus ao potencial 
cinético da corporeidade humana como um todo nem à versatilidade criativa 
de suas partes. O movimento corporal implica num remanejo constante das 
condições iniciais de cada gesto e cada ação, e isto significa que nenhuma 
regra ou treinamento abrange a totalidade do potencial criativo dos 
movimentos corporais.       

 

 

Partindo desse entendimento, compreendemos que respeitar a corporeidade dos 

jogadores-discentes é compreender que a educação é um processo visceral e que o 

conhecimento não é coisa só de cabeça, nem de pensamento, mas é coisa de corpo inteiro. O 

prazer de aprender faz o coração bater mais forte, aperta a garganta e pode fazer barulho, um 

barulho produzido não por algazarra, mas por satisfação expressa em forma de sorrisos de 

satisfação. 

 A prática docente expressa com ludicidade estimula vivências que possam 

provocar experiências de fluxo.  Essas experiências, segundo Csikszentmihalyi (1999), 

geralmente são relatadas quando as pessoas estão vivenciando suas atividades preferidas. 

Contudo, o autor reconhece que praticamente qualquer atividade pode produzir o fluxo, desde 

que alguns elementos estejam presentes: provocação para superação de problemas, metas 

claras que exigem respostas apropriadas, avaliação do próprio desempenho depois de cada 

ação realizada, entre outros fatores.   
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Devido à exigência total de energia psíquica, uma pessoa no fluxo está 
completamente concentrada. Não há espaço na consciência para 
pensamentos que distraiam, para sentimentos incoerentes. A autoconsciência 
desaparece, no entanto a pessoa se sente mais forte do que de costume. O 
senso de tempo é distorcido: as horas parecem passar como minutos. Quando 
todo o ser de uma pessoa é levado ao funcionamento total do corpo e da 
mente, o que quer que se faça torna-se digno de ser feito por seu próprio 
valor; viver se torna sua própria justificativa (op.cit., p. 38).      

 

   

 Na escola, as experiências de fluxo acontecem quando os jogadores-discentes se 

sentem totalmente envolvidos numa tarefa. Isso requer dos jogadores-docentes o empenho 

para apoiar-se em métodos e procedimentos que propiciem aos jogadores-discentes a sensação 

de êxito após a realização da atividade proposta. Para tanto, é preciso propor tarefas que sejam 

valorizadas pelos jogadores-discentes, que permitam o trabalho em grupo e também facilitem 

a rotatividade entre os componentes. Esse esforço tende a limitar a dispersão, leva ao 

entusiasmo e facilita o trabalho em conjunto. 

A manutenção desse clima dependerá do aumento dos desafios, o que levará à 

aprendizagem de novas habilidades e conhecimentos. Isso é plenamente compatível no jogo, 

pois nele o homem se realiza: “o homem joga somente quando é homem no pleno sentido da 

palavra, e somente é homem pleno quando joga” (SCHILLER, 1995, p. 84). 

 Apostar no jogo como um elemento de fundamental importância no processo 

educativo significa reconhecer que ele (o jogo), e somente ele, torna o homem completo e 

desdobra a sua natureza dupla de uma só vez. Nesse sentido, o jogo oferece uma 

aprendizagem para a vida, pois se constitui num espaço de autonomia, liberdade, desafio e, ao 

mesmo tempo, de submissão a regras geralmente combinadas com antecipação.  

 

 

Os jogos da criança são, sob esse ângulo, o insubstituível lugar de auto-
aprendizagem por si mesma, em que vemos que se trata, no sentido próprio 
do termo, de uma cultura livre, que também tem evidentemente um lugar 
essencial, mesmo que seja menos diretamente o papel da escola que, por 
natureza, é... escolar. Em seus jogos, as crianças se submetem livremente às 
regras que escolhem, e como não ver que fazem assim, em menor escala, a 
aprendizagem dessa autonomia de vontade no sentido pleno [...] (DUFLO, 
1999, p. 57).  
 

 

 Os jogos proporcionam atividades que possibilitam aos jogadores-discentes um 

mergulho, envolvendo o pensamento, a intenção, a emoção, visando à superação de desafios. 
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Para isso, é necessário que haja um feedback imediato, habilidades equilibradas com 

oportunidade de ação. 

 A prática docente expressa com ludicidade respeita a liberdade e a autonomia 

dos jogadores-discentes. Liberdade e autonomia, nesse contexto, são dois conceitos 

imbricados. De acordo com Freire (1996), ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. 

A autonomia vai se constituindo nas experiências das decisões que vão sendo tomadas. Esse 

princípio exige dos jogadores-docentes uma prática docente coerente com tudo o que faz. “O 

clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, em que a autoridade docente 

e as liberdades dos alunos se assumam eticamente, autentica o caráter formador do espaço 

pedagógico” (p. 103). 

 Um bom clima pedagógico-democrático em sala de aula resulta da arte de viver. 

Esta não pode ser limitada apenas às regras da boa convivência, mas vai muito mais além. 

Buscamos em Schiller a nossa argumentação.  

 Primeiramente é preciso reconhecer que a natureza humana é “mista”, ou seja, é 

dotada de dois impulsos: razão e sensibilidade. A razão busca atender às solicitações da lei e 

dos deveres; a sensibilidade avalia e deseja a multiplicidade das escolhas. No homem, esses 

dois impulsos se apresentam de formas distintas: ora o primeiro prevalece e sobrepuja o 

segundo, ora é a vez do segundo em relação ao primeiro. Assim, o homem se contrapõe ao 

mundo por ser pessoa, e, por ser pessoa o mundo, se lhe contrapõe. 

 A dialética entre os dois impulsos é complexa, e o autor, na sua concepção de 

educação estética, identifica o impulso lúdico como aquele que permitiria a atuação dos dois 

outros simultaneamente. E esse impulso seria direcionado a “suprimir o tempo no tempo, a 

ligar o devir ao ser absoluto, a modificação à identidade” (Schiller,1995, p.78).  

 A liberdade que parte dessa concepção é a que defendemos: a que se encontra na 

ação conjunta das duas naturezas humanas, e qualquer dominação de um dos impulsos é um 

estado de coerção e violência. Então, como asseverar a liberdade e a autonomia dos 

jogadores-discentes no jogo educativo? Para o autor, cabe à cultura essa tarefa de dupla 

incumbência: 

 

 

Primeiro: proporcionar à faculdade receptiva os mais multifacetados 
contatos com o mundo e levar ao máximo a passividade do sentimento; 
segundo: conquistar para a faculdade determinante a máxima independência 
com relação à receptiva e ativar ao extremo a atividade da razão. Quando as 
duas qualidades se unificam, o homem conjuga a máxima plenitude de 
existência à máxima independência e liberdade, abarcando o mundo em 
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lugar de nele perder-se e submetendo a infinita multiplicidade dos 
fenômenos à unidade de sua razão (op. cit., p. 73). 
 

 

Para se chegar a essa visão, é necessário fazer um longo percurso, além da quebra 

de valores rígidos que nos foram impostos na educação formal, e permitir aos jogadores-

discentes serem sujeitos e objetos das próprias ações. Para tanto, é necessário que no 

desenvolvimento das atividades sugeridas haja o consentimento de liberdade e de autonomia, 

princípios básicos de um jogo bem jogado, para que os jogadores-discentes possam vivenciá-

las com inteireza e num tempo-espaço próprio, particular.  Esses momentos geram 

possibilidades de autoconhecimento. E não se caracteriza necessariamente pela alegria, com a 

carga significativa que lhe atribuímos, mas pela sensação de bem-estar por se vivenciar uma 

experiência que exige entrega, algo inviável no fazer mecânico.  

A prática docente expressa com ludicidade considera o tempo individual de 

aprendizagem dos jogadores-discentes.  

Esse princípio requer dos jogadores-docentes o conhecimento sobre o processo de 

desenvolvimento humano. Desenvolver-se é ser capaz de responder com reações cada vez 

mais complexas. Em relação a esse desenvolvimento, Wallon (2007, p. 9) afirma: “para a 

criança, só é possível viver sua infância. Conhecê-la compete ao adulto. Contudo, o que irá 

predominar nesse conhecimento, o ponto de vista do adulto ou o da criança?”.  

A sua teoria sobre a evolução psicológica da criança como referência para 

explicar o desenvolvimento humano, oferece imensas contribuições para a educação escolar, 

conforme afirmam Almeida; Mahoney (2006, p. 17-18): 

 

 
Se tomarmos a teoria de Wallon como instrumento para pensar as atividades 
em sala de aula, podemos afirmar que educar significa promover condições 
que respeitem as leis que regulam o processo de desenvolvimento, levando 
em consideração as possibilidades orgânicas e neurológicas do momento e as 
condições de existência do aluno. A essência do educar é, pois, respeitar essa 
integração no seu movimento constante.  
 

 

Nessa perspectiva, o fundamental no trabalho dos jogadores-docentes, na escola, é 

o respeito pelos jogadores-discentes. Almeida (2006), tomando como referência a teoria de 

Wallon, argumenta que esse respeito consiste em conhecer as suas etapas de 

desenvolvimento, reconhecendo que a educação é uma relação evolutiva que tende para a 
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autonomia dos jogadores-discentes, sendo importante que os jogadores-docentes observem 

alguns pontos que poderão ajudá-los em suas ações:  

 

• A emoção é contagiosa, alimenta-se dos efeitos que produz;  

• Não é só a inteligência que evolui, mas também a afetividade; os jogadores-docentes 

deverão atender às diferentes exigências de afeto dos jogadores-discentes.  

• Do ponto de vista psicogenético, a criança não erra, mas atua corretamente segundo as 

leis de seu próprio funcionamento mental; 

• A criança tem uma disposição natural para se interrogar acerca de si própria ou sobre 

os acontecimentos que provocam a sua atuação;  

• O meio é importante fator do desenvolvimento. 

 

                  Esses destaques remetem ao princípio curricular para a seleção dos conteúdos de 

ensino: o da adequação às possibilidades sociocognoscitivas dos educandos. Isso requer dos 

jogadores-docentes, no momento de selecionar os conteúdos, competência para adequá-los à 

capacidade cognitiva e à prática social dos jogadores-discentes, aos seus próprios 

conhecimentos e às suas possibilidades enquanto sujeitos históricos. Assim, o saber científico 

é o que é construído respeitando os saberes socialmente construídos na prática comunitária e 

enquanto resposta às exigências do seu sociocultural, discutindo a realidade concreta e 

associando-a aos conteúdos que se ensinam, noutras palavras, é estabelecer uma intimidade 

entre os saberes curriculares e a experiência social que os jogadores-discentes têm como 

indivíduos.  

 E aí é importante que a sala de aula seja um ambiente acolhedor, que a aula seja 

atrativa e desperte o interesse dos jogadores-discentes, como apresenta Freire, (1996, p. 96): 

 

 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 
intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e 
não uma ‘cantiga de ninar’. Seus alunos cansam, mas não dormem. Cansam 
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas 
pausas, suas dúvidas, suas incertezas.  
 

 

A missão dos jogadores-docentes, como representantes da cultura elaborada, não é 

apenas apresentar o conhecimento, mas também observar como o processo de aprendizagem 

se desenvolve em relação aos conceitos, aos fatos, aos valores e aos comportamentos. Para 
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tanto, é necessário que estejam atentos ao meio interpessoal e social, pois o intercâmbio com 

o outro e a interação com a cultura ampliam o conceito de socialização.  

A prática docente expressa com ludicidade é aberta ao diálogo. Essa abertura 

começa pela escuta. Escutar é algo que vai além da possibilidade auditiva. Significa a 

disponibilidade daquele que escuta para estar atento à fala do outro, acompanhando a 

exposição das idéias formuladas em seus pensamentos. Os jogadores-docentes que escutam 

seus jogadores-discentes aprendem a difícil lição de transformar, quando necessário, o seu 

discurso.  

Transformar o discurso não significa acomodar-se, mas aprender no confronto das 

idéias, na dúvida que instiga, na esperança que desperta, não poupando as oportunidades de 

discussão com os jogadores-discentes, ouvindo suas opiniões, suas curiosidades, seus desafios 

sobre determinados temas, com a clareza de não ser o detentor do saber. Essa sintonia 

possibilita a abertura de novos caminhos e permite a libertação de preconceitos estabelecidos 

no trato com o conhecimento. Nessa perspectiva,  

 

 

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser 
humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se 
comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo 
comunicado. Não há inteligibilidade que não seja comunicação e 
intercomunicação e que não se funde na dialogicidade. O pensar certo, por 
isso, é dialógico e não polêmico (FREIRE, 1996, p. 42). 

   

 

A dialogicidade não nega a validade dos momentos explicativos em que os 

jogadores-docentes expõem os conteúdos, desde que essa exposição aconteça no real 

compromisso de comunicar e não apenas em trazer informações, falando com clareza dos 

conteúdos, instigando os jogadores-discentes a compreendê-los em lugar de recebê-los.  

Nesse processo, a motivação dos jogadores-discentes é fator fundamental.  Para 

que aprendam, eles precisam, de uma maneira ou de outra, aceitar entrar no processo de 

aprendizagem. Aí, destacamos a mediação da interação humana: a sedução.  

Consideramos que a sedução não está apenas nos jogos, nem nas metodologias 

agradáveis, nem ao lado das relações simpáticas entre jogadores-docentes e jogadores-

discentes, nem também no clima da autonomia e de liberdade de uma sala de aula 

democrática, mas encontra-se, sobretudo, num ensino que não se esgota no tratamento, 

mesmo que bem feito, dos conteúdos, antes está nas palavras ditas com emoção e alegria, as 
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quais despertam o desejo de penetrar num mundo desconhecido e desvendar os seus segredos, 

conforme se traduz no poema de Alves (1993, 69-70), na obra A Alegria de Ensinar. 

 

 

Pelo poder da palavra, ela pode agora navegar com as nuvens, 
visitar as estrelas, entrar nos corpos dos animais, 

fluir com a seiva das plantas, investigar a imaginação da matéria, 
mergulhar no fundo de rios e de mares, 

andar por mundos que há muito deixaram de existir, 
assentar-se dentro de pirâmides e de catedrais góticas, 

ouvir corais gregorianos, ver homens trabalhando e amando, 
ler as canções que escreveram, aprender das loucuras do poder, 

passar pelos espaços da literatura, da arte, da filosofia, dos números, 
lugares onde teu corpo nunca poderia ir sozinho... 

“Corpo espelho do universo! Tudo cabe dentro dele!” 
 

 

 As sábias frases do autor, poeticamente dispostas, mostram o encanto das 

palavras e a sua importância no jogo de ensinar e aprender; afinal, “[...] a linguagem que 

anima a curiosidade e com ela se anima, é também conhecimento e não só a expressão dele” 

(FREIRE, 1996, p. 61).  

Iniciamos este capítulo também com um poema, no qual o autor fez a analogia da 

escola com uma prisão e considerava o professor um carrancudo que impunha distância e 

medo. Partimos para o desenvolvimento do capítulo jogando com os estudos dos autores 

selecionados, procurando construir um jogo epistêmico crítico acerca do questionamento 

central da nossa investigação. Nesse percurso, elegemos alguns princípios que, a nosso ver, 

são a base de uma prática docente expressa com ludicidade.  

Chegamos ao final do capítulo com outro poema, o qual representa muito bem 

todo o esforço empreendido, um combinado de jogadas que induzem ao fluxo, tornando 

possível uma escola alegre, jogadores-discentes esperançosos e jogadores-docentes 

conscientes da necessidade de harmonizar a racionalidade e a sensibilidade no 

desenvolvimento do seu trabalho.  

Nesse misto de jogadas, nas quais em todos os momentos estamos aprendendo e 

(re)aprendendo, inferimos ser possível (re)encantar a prática docente, ressaltando a 

importância da trajetória evolutiva de jogadores-docentes engajados em ressignificar seu 

ofício numa perspectiva lúdica.    

 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  
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CONHECENDO, PRATICANDO E EXPRESSANDO AS REGRAS DO JOGO 

METODOLÓGICO NUMA DINÂMICA ETNOMETODOLÓGICA 

 

 

 

O fato social não é um objeto estável,  
mas o produto da contínua atividade dos 

homens, que aplicam seus conhecimentos, 
processos, regras de comportamento, em 

suma, uma metodologia leiga cuja verdadeira 
análise constitui a verdadeira tarefa do 

sociólogo (COULON, 1995, p. 24). 
 
 

   
 

 

O fato social, como o jogo, é o resultado da ação dos homens compreendido dentro 

de um determinado contexto. Para ser analisado cientificamente, é também necessária uma 

organização específica, sem a qual pereceria no percurso e não chegaria à finalização. 

Entretanto, nada impede que as regras que regem essa ordem possam ser alteradas a partir de 

novas necessidades surgidas no desenvolvimento do próprio jogo, das mudanças do contexto 

e, especialmente, da percepção dos jogadores de trazer nova dinamicidade à ação.   

 

 

Os jogos organizados, com suas regras pré-estabelecidas, dificultam o 
processo de criação/recriação, porque não espantam, não incomodam, não 
geram conflito (a não ser a competição – que rigorosamente não pode ser  
considerada um conflito, já que prevê uma solução conhecida, qual seja, 
ganhar ou perder). Se eu estou adaptado às regras do jogo e (penso) 
habilitado a jogá-lo adequadamente, por que inventar um novo jogo? Por que 
comprometer-me com o esforço de criar novas regras, se já estão prontas, 
que parecem funcionar bem? Afinal, se eu sou um dinossauro ‘feliz’, ainda 
que precisando consumir muita coisa para me manter, por que sonhar com a 
leveza de uma bolha de sabão? (OLIVIER; MARCELLINO, 1996, p. 125).  

 

 

 Como o jogo, a pesquisa de um fato social surge de questionamentos originários 

de um contexto, acontece nesse interior e exige um ordenamento para que não perca o seu 

desenvolvimento e a sua conclusão. Esse ordenamento denomina-se metodologia, e esta 

“inclui as concepções teóricas da abordagem, o conjunto de técnicas que possibilita a 

Foto 07 – Atenção às regras do jogo 
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apreensão da realidade e também o potencial criativo do pesquisador” (MINAYO, 1998, p. 

22).  

  A possibilidade de nos aventurarmos na criação de novas regras para cercar o 

objeto de investigação e procurar os meios mais viáveis para compreendê-lo e explicá-lo nos 

anima e nos instiga a buscar as respostas e as possíveis contribuições, reconhecendo que  

 

 

No jogo estratégico da produção de conhecimento, princípios 
epistemológicos desvelam o mundo com novas cores, outros sentidos e 
outros significados, sem, contudo, negar ou negligenciar sua realidade 
concreta, da qual afloram informações, promovendo uma metamorfose vital 
ao surgimento de novos conhecimentos com interconexões, nuances e 
contrastes, entre as condições sociais e históricas, dando relevância tanto à 
objetividade como à subjetividade, para apreender e perceber o sabor das 
experiências de fluxo (FRANÇA, 2003, p. 73).   
 

  

 O sabor das experiências de fluxo tem nos motivado e nos absorvido ao longo da 

nossa intervenção profissional e convergiu na delimitação do nosso objeto – a prática docente 

expressa com ludicidade, uma ação humana, fruto das relações sociais provenientes da práxis 

pedagógica, cuja apreensão leva em conta as múltiplas dimensões que o envolvem, 

constituídas por elementos que não podem ser apenas quantificados.  

 Por conseguinte, esta pesquisa se pautou numa abordagem qualitativa, por 

entender que a mesma se fundamenta na relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito que 

constrói. Ou seja, existe “uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTI, 1998, p. 79). 

Uma relação que parte do pressuposto de que um objeto só tem sentido num contexto mais 

amplo, que o determina e é por ele determinado. 

 

 

Cada coisa sobre a qual o homem concentra seu olhar, a sua atenção, a 
sua ação ou a sua avaliação, emerge de um determinado todo que o 
circunda, todo que o homem percebe como um pano de fundo 
indeterminado, ou como uma conexão imaginária, obscuramente 
instituída. Como o homem percebe os objetos isolados?  Ele os 
percebe sempre no horizonte de um determinado todo, e precisamente 
este todo não percebido explicitamente é a luz que ilumina e revela o 
objeto singular, observado em sua singularidade e no seu significado 
(KOSÍK, 1976, p. 25). 
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Revelar um objeto singular num conglomerado requer uma perícia especial, uma 

análise cuidadosa dos dados disponíveis, no sentido de buscar um significado particular numa 

realidade complexa, num espaço profundo de relações, gerindo a opção por um caminho de 

procedimentos rigorosos que possibilite o afloramento do fenômeno estudado e a 

aproximação da totalidade (FRANÇA, 2000).  

A construção dessa caminhada metodológica foi se constituindo à medida que o 

jogo investigativo ia acontecendo, alicerçada numa concepção epistemológica de autores que 

nos auxiliaram a empreender novos olhares sobre o objeto e avançar na construção de um 

conhecimento que nos norteasse para as futuras análises e as possíveis contribuições para a 

prática docente dos professores do1o e 2o ciclos do Ensino Fundamental.  

Esse aprendizado nos fez perceber que precisávamos dar conta de alguns 

questionamentos: O que fazer? Como fazer? Com quem? Onde? Em que condições? Para que 

fazer? Essas indagações evidenciam a necessidade de adotar procedimentos que propiciem 

uma investigação consistente, disciplinada e ao mesmo tempo prazerosa, cuja intenção é 

descobrir que existe algo susceptível de ser definido distinto do que se manifesta de imediato.   

 

 

O pensamento que quer conhecer adequadamente a realidade, que não se 
contenta com os esquemas abstratos da própria realidade, nem com suas 
simples e também abstratas representações, tem de destruir a aparente 
independência do mundo dos contatos imediatos de cada dia. O pensamento 
que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a concreticidade é ao mesmo 
tempo um processo no curso do qual, sob o mundo da aparência, se desvenda 
do mundo real; por trás da aparência externa do fenômeno se desvenda a lei 
do fenômeno; por trás do movimento visível, o movimento real interno; por 
trás do fenômeno, a essência (KOSIK, 1986, p. 16).    
 

 

 Aprofundar uma investigação é (re)interpretar o modo de pensar sobre uma 

determinada realidade, optando por um caminho metodológico “que favoreça um conjunto de 

instrumentos rigorosos, no sentido crítico, com possibilidades de aflorar e aproximar a 

compreensão adequada da radicalidade e da totalidade do fenômeno estudado” (FRANÇA, 

2003, p. 77).   

Como num jogo bem jogado no qual todos os participantes colaboram para o seu 

desenvolvimento e a sua realização, esta pesquisa encontra ressonância em outros estudos 

desenvolvidos por autores que visam contribuir para a produção de um conhecimento pautado 
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numa nova visão de homem-mundo e na possibilidade de transformar determinadas relações e 

optam, como nós,  pela etnometodologia como abordagem metodológica.22  

Essa perspectiva de pesquisa surgiu num período de descontentamento diante das 

grandes teorias e do empirismo abstrato, efetivando uma ruptura radical com os modos de 

pensamento da sociologia tradicional, constituindo-se numa nova postura intelectual 

(COULON, 1995a, p. 7).  

O marco inicial dessa forma de fazer pesquisa e – também a sedimentação 

definitiva da etnometodologia – é a obra Stuties in Ethnomethodoly, do sociólogo Harold 

Garfinkel, o qual tem em Talcott Parsons e Alfred Schütz (criador da fenomenologia social) 

suas fontes principais; apesar de discordar do pensamento de Parsons23, introduz a noção de 

que o ator social não é um ser incapaz de julgamento que se limitaria a reproduzir – sem ter 

consciência disso – as normas culturais e sociais que, de antemão, teria interiorizado. Para 

Parsons, o ator fica, então, privado de reflexividade e, por essa razão, seria incapaz de analisar 

sua relação de dependência desse conjunto de normas.  

Garfinkel, diferentemente, coloca a reflexividade como primeira condição para 

compreender a ordem social. O ator deixa então de ser concebido como um ser que age 

exclusivamente segundo um sistema de normas. Tais normas estão presentes e o influenciam; 

entretanto, ele interage com elas interpretando-as, ajustando-as e modificando-as. O ator é 

concebido como sujeito ativo na construção da realidade, ou seja, o “ator não é um idiota 

cultural”.  

A etnometodologia privilegia as abordagens microssociais dos fenômenos, dando 

maior importância à compreensão do que à explicação. Enquanto a sociologia tradicional 

despreza as descrições que os atores/autores fazem dos fatos sociais que os cercam, a 

etnometodologia valoriza exatamente essas interpretações, que passam a ser o objeto essencial 

da pesquisa. “Dá-se aí a mudança de paradigma sociológico: com a etnometodologia, passa de 

um paradigma normativo para um paradigma interpretativo” (COULON, 1995a, p.10). 

Essa abordagem é definida pelo autor como a ciência dos etnométodos, isto é, 

procedimentos que constituem o raciocínio sociológico prático. Noutras palavras, consiste na 

análise das maneiras habituais de proceder mobilizadas pelos atores sociais comuns nas ações 

                                                 

22 Nesta pesquisa, apresentamos trabalhos que têm a etnometodologia como abordagem metodológica: Pires 
(2002), França (2003), Guimarães (2006), Santos (2007) e Kohl (2007).  
23 Parsons constrói uma teoria que pretende explicar a estabilidade das estruturas sociais pela reprodução da 
ordem social. A racionalidade das condutas dos atores dependerá do grau de interiorização das normas sociais. 
Dessa forma, o ator submete-se às normas sociais que, por sua vez, determinam suas ações. (COULON, 1995b, 
p. 24).   
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freqüentes em sua vida cotidiana. “A etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que 

os indivíduos utilizam para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar as suas ações de todos os 

dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar” (ibid, p. 31). 

 A escolha por essa teoria de abordagem do objeto de pesquisa se deveu ao fato de 

identificarmos a necessidade de uma concepção teórica que possibilitasse compreender a ação 

cotidiana dos jogadores-docentes, as mensagens emitidas nas diversas formas de 

comunicação, as objetividades e subjetividades presentes em seus saberes e as expressões de 

ludicidade na prática docente.   

   Ao analisar um ato educativo nessa direção, especialmente na escola, a 

etnometodologia aponta possibilidades teóricas para adentrar nesse universo e identificá-lo 

como espaço de transformações e implicações sociais. As contribuições que a abordagem 

etnometodológica traz para uma pesquisa em educação são referendadas por Macedo (2006, 

p. 78):  

 

 

Etnometodologia e educação fundam um encontro tão seminal quanto 
urgente, em face da parcialidade compreensiva fundada pelas análises 
‘duras’. Pelo veio interpretacionista, os etnometodólogos interessados no 
fenômeno da educação buscam o tracking dos etnométodos pedagógicos, 
isto é, uma pista pela qual tentam compreender uma situação dada, bem 
como praticam a filature, ou seja, o esforço de penetrar compreensivamente 
no ponto de vista do autor pedagógico, em suas definições das situações, 
tendo como orientação forte o fato de que a construção do mundo social 
pelos membros é metódica, se apóia em recursos culturais partilhados que 
permitem não somente o construir, mas também o reconhecer.  
 

  

 A efetivação desse jogo investigativo tem por respaldo os fundamentos e os 

conceitos-chave da etnometodologia – a prática, a indicialidade, a reflexividade, a 

accountabily e a noção de membro. Um vocabulário particular cujos conceitos se 

complementam e se solidarizam.  

 Apresentamos inicialmente esses conceitos-chave em forma de esquema, tomando 

como referência a linguagem adotada por França (2003) que visa facilitar, compreender e 

captar, com mais precisão, a importância dos nexos e contrastes das mais diferentes práticas 

sociais. A estes acrescentamos o conceito-chave noção de membro. 
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Esquema 01 – Relacionando os conceitos-chave da etnometodologia com os princípios constitutivos da 

prática docente expressa com ludicidade 

 

 

 A prática/realização – Compreende as idéias dos atores e a aplicação que estes 

fazem em situações sociais concretas. Consiste numa prática de sentido e não num dado 

preexistente. É constantemente criada pelos atores que colocam em evidência os modos de 

interpretação da realidade social.  

 Abordar a prática docente expressa com ludicidade implica buscar na experiência 

docente uma possibilidade de formulação metodológica que resgate a experiência lúdica como 

experiência estética, a qual faz surgir uma nova ética que visa compreender o ser humano em 

sua multidimensionalidade, no entendimento de que 

  

 

Como professor preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso 
conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o 
que me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho. [...] Como 
vimos, aí radica a nossa educabilidade, bem como a nossa inserção num 
permanente movimento de busca em que, curiosos e indagadores, não apenas 
damos conta das coisas, mas também delas podemos ter um conhecimento 
cabal (FREIRE, 1996, p. 76). 
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Assim, podemos citar o exemplo de uma das nossas jogadoras-docentes que 

lecionava numa turma cujos jogadores-discentes tinham dificuldade de se olharem e se 

tocarem. Após várias tentativas sem sucesso, como sentar em círculo, brincar de roda, dançar, 

entre outras, passou algum tempo idealizando uma estratégia para superar essa dificuldade de 

relacionamento. Teve a iniciativa de introduzir as parlendas24. Isto modificou o 

comportamento dos jogadores-discentes na medida em que incentivou o contato físico entre 

eles, quebrando a barreira do preconceito em ralação aos aspectos físicos, e provocou a 

vontade de participar ativamente das aulas dando sugestões e fazendo comentários.  

 A indicialidade – Esse conceito é denominado por Macedo (2006, p. 75) 

indexalidade das ações.  Indica a constatação de que a vida social se constitui basicamente 

mediante a linguagem do dia-a-dia. Está irremediavelmente ligada ao contexto de sua 

produção. A significação de uma palavra depende do contexto em que aparece, não tem o 

mesmo sentido para todos e possui uma incompletude natural.  

 A compreensão profunda de uma palavra exige uma perspectiva de aventurar-se 

na observação dos enunciados, dos gestos, das regras e das ações e a convicção de que essa 

análise não termina nunca. Isso faz parte da experiência vital e é amplamente discutido por 

Freire (1996, p. 57 - 58).   

 

 

A invenção da existência envolve, repita-se, necessariamente, a linguagem, a 
cultura, a comunicação em níveis mais profundos e complexos do que 
ocorria e ocorre no domínio da vida, a ‘espiritualização’ do mundo [...] No 
momento em que os seres humanos, intervindo no suporte, foram criando o 
mundo, inventando a linguagem com que passaram a dar nomes às coisas 
que faziam com a ação sobre o mundo e criaram por conseqüência a 
necessária comunicabilidade do inteligido [...]. 

 

 

 Por estar diretamente ligada ao contexto de sua produção, a palavra ganha sentido 

e significado diferenciado.  

                                                 

24 As parlendas são formas literárias tradicionais, rimadas, de ritmo fácil e de forma rápida. Não são cantadas e 
sim declamadas em forma de texto, estabelecendo-se como base à acentuação verbal. O motivo de uma parlenda 
é o ritmo como ela se desenvolve, o texto verbal é uma série de imagens associadas e obedecendo apenas o senso 
lúdico. Disponível em < http://br.geocities.com/contadores_ufrgs/parlendas.htm> Acesso em 28 jul. 2008. 
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 A reflexividade – Um modo não verbal de expressar um código. Este não é dito, 

mas vivido e geralmente subentendido. Designa as práticas que ao mesmo tempo descrevem e 

constituem o quadro social. É a equivalência entre descrever e produzir uma interação, entre a 

compreensão e a expressão dessa compreensão. 

 

 

Neste sentido, as descrições são sempre encarnadas, isto é, elas portam a 
própria ‘matéria’ daquele que narra. Enfim, elas se encarnam na pessoa que 
descreve. O que a noção de reflexividade evidencia é que no processo de 
ação social se constitui e se é constituído (MACEDO, 2006, p. 76).  

 

 

 Esse princípio indica que os atores da pesquisa, ao falarem, descrevem e ao 

mesmo tempo constroem a realidade. Através das suas expressões, as quais podem 

configurar-se de uma forma não verbal, desejamos analisar os princípios que constituem uma 

prática docente expressa com ludicidade. Dentre esses princípios, destacamos a construção de 

regras que compõem o acordo didático que foi um de nossos achados das observações das 

salas de aula na pesquisa de campo.  

 A accountability – Esse termo quer dizer descritibilidade. Para Louis Quere 

(1984, apud Coulon, 1995a, p. 42), existem duas características importantes da accountability 

– ser reflexiva e racional. Reflexiva, pois isso faz parte das atividades e é racional, pois é 

produzida metodicamente em uma situação inteligível, podendo ser, então, descrita e avaliada 

de modo racional. 

  Vivemos num mundo que é descritível, inteligível, analisável. E tal 

descritibilidade é revelada nas ações práticas empreendidas no dia-a-dia. A competência 

social dos membros nasce no seio de uma determinada comunidade. A escola, por exemplo, 

possui uma cultura própria que resulta das ações e também do estabelecimento de regras, 

normas e valores que são criados e recriados no cotidiano das relações e que nem sempre 

estão documentadas (MACEDO, 2006, p. 76). 

 Descrever a prática docente é torná-la compreensível, é revelar o seu sentido e os 

processos pelos quais ela é relatada. Durante todas as entrevistas narrativas esse conceito 

chave foi vivenciado por nós.  
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 A noção de membro – Essa noção significa a filiação a um grupo que exige o uso 

de uma linguagem institucionalizada. Um membro consegue sem dificuldade preencher as 

lacunas induzidas pela indicialidade – incompletude que toda palavra possui – dos discursos 

através da busca de padrões do senso comum.  Podemos dizer que membro é aquele que tem 

competência para interagir naturalmente com os membros do seu grupo, e a linguagem é um 

dos mais confiáveis indícios de tal pertencimento. 

  Em nossa pesquisa, abordamos os jogadores-docentes como membros que 

pertencem a um grupo de professores com atuação em turmas de 1o e 2o ciclos do Ensino 

Fundamental, em cujas práticas docentes identificamos indícios de ludicidade, a partir de 

produções sistematizadas que propiciam situações didáticas que qualificam o processo de 

ensino e aprendizagem e contribuem para a alteração do trato com o conhecimento nessas 

turmas. 

 A construção das regras para guiar este estudo vem se configurando desde o início 

das primeiras jogadas, alicerçadas no entendimento de que a realidade não se apresenta sob o 

aspecto de um objeto que pode ser intuído, analisado e compreendido teoricamente. Antes, 

apresenta-se como um campo em que o pesquisador cria suas próprias representações e 

elabora todo um sistema de elementos que capta e fixa um objeto dessa realidade, guiado pelo 

foco do pensamento complexo, o qual explica que a produção do conhecimento deve ser 

gerada a partir da assimilação do mundo real – “mundo em que as coisas, as relações e os 

significados são considerados como produtos do homem social, e o próprio homem se revela 

como sujeito do mundo social” (KOSÍK, 1976, p. 18).  

 Para exemplificar o diálogo entre nosso objeto de estudo e esses princípios, 

apresentamos os seguintes versos:  

 

 

No universo escolar, prestávamos atenção 
em como os professores realizavam sua missão 
ao abordarem os conteúdos no seu dia-a-dia, 
como o trato com o conhecimento acontecia: 

 
Se de maneira alegre, num clima de amizade, 

ou com muita exigência e formalidade. 
Por isso elegemos uma prática docente 

na qual a ludicidade se expressasse facilmente. 
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Diante do desafio, como iríamos abordá-la? 
Precisávamos de um meio pra melhor investigá-la: 

A etnometodologia foi a abordagem eleita, 
com base em seus princípios a análise foi feita. 

 
Os princípios da abordagem formam cinco unidades: 

A prática, a indicialidade, a accountability, a reflexividade 
e a noção de membro completando o objetivo 
de extrair das ações uma prática de sentido. 

 
A noção de prática emerge das ações cotidianas 

construídas, trabalhadas e constantemente modificadas. 
São situações concretas originadas no batente 

daqueles que exercem um trabalho competente. 
 

A indicialidade tem a seguinte significação: 
a vida social se constitui a partir da comunicação 
As práticas das professoras ao serem proferidas 
estarão nos informando como foram construídas. 

 
A reflexividade é uma forma encarnada 

de dizer o que se faz de maneira simplificada, 
nem sempre anunciada por palavras ou citação,  

mas por traquejos, gestos e outras formas de expressão. 
 

A accountability ou descritibilidade 
se pauta na reflexividade e na racionalidade. 

Ao abordarmos a prática docente, tivemos por pretensão 
desvendar o seu sentido e a sua construção.  

 
A noção de membro é o princípio que garante 

reconhecer as professoras e o grupo ao qual pertencem. 
  Para tanto, é preciso que a sua linguagem habitual 

seja reconhecida de forma institucional.  
 

As professoras em questão são do Ensino Fundamental 
e ensinam nas escolas da Rede Municipal 

na cidade do Recife, a qual tem se destacado 
pelo investimento neste público aplicado. 

 
Após as explicações, vamos agora apresentar 

o nosso campo de pesquisa e também fundamentar 
as ações da Prefeitura para a educação 

e as mudanças propostas pela atual administração.  
 

 
O êxito desse jogo investigativo implica buscar os princípios constitutivos de uma 

prática docente expressa com ludicidade e como eles contribuem para a alteração do trato com 

o conhecimento. Pautada nessa perspectiva, partimos em busca dessa prática na Rede 
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Municipal de Ensino da Cidade do Recife, pela proximidade com a mesma, pelo 

conhecimento da materialização do processo sistemático de formação continuada e por ser 

gestada por uma política pública popular. 

A referida Rede, através da Secretaria de Educação, em cumprimento às diretrizes 

da política educacional da gestão 2001/2004, ampliou para nove anos a duração do Ensino 

Fundamental, iniciando a matrícula dos estudantes a partir de seis anos de idade, viabilizando 

assim a implementação de uma das metas do Plano Nacional de Educação aprovada pela Lei 

10.272/2001, e substituiu, progressivamente, a organização do Ensino Fundamental em séries, 

pela organização em ciclos. 

 

 

Entende-se por ciclos de aprendizagem o modo de organização dos tempos e 
espaços pedagógicos que pressupõem a aprendizagem como um movimento 
contínuo; tem como referência os diversos momentos de desenvolvimento 
humano e propicia processos sociais nos quais as crianças, os jovens e 
adultos se constituem como sujeitos autônomos, conscientes, solidários e 
responsáveis, nos diversos contextos sociais e culturais em que estão 
inseridos. (PREFEITURA do RECIFE/SE/DGE, 2004, p. 4). 
 

 

O Ensino Fundamental, educação obrigatória, nessa forma de organização, é 

constituído por quatro ciclos organizados a partir dos seguintes critérios: 1º ciclo, com 

duração de três anos, para os alunos de seis a oito anos de idade; 2º ciclo, com duração de dois 

anos, para os alunos de nove a dez anos de idade; 3º ciclo, com duração de dois anos, para os 

alunos de onze e doze anos de idade; 4º ciclo, com duração de dois anos, para os alunos de 

treze e quatorze anos de idade.  

Nos ciclos, é observado, além da idade, o desenvolvimento dos alunos nas 

competências definidas por área de conhecimento. Isso requer dos docentes uma sólida 

formação teórico-metodológica e o conhecimento de técnicas promovidas pela pesquisa 

educacional, para que sejam capazes de interpretar e intervir na realidade socioeducacional. 

Nessa perspectiva, os processos de formação continuada de professores se tornam objeto da 

busca coletiva de novas alternativas organizacionais e institucionais nas quais os docentes são 

qualificados. 

 

 

A formação contínua é um ato político-educativo capaz de provocar, 
promover e emancipar, contribuindo para um desenvolvimento profissional 
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docente autônomo. Com estes pressupostos, podemos considerar como 
finalidade desse processo educativo contribuir para a valorização e 
qualificação de professores de modo que estes assumam com inteligência 
crítica o seu papel de sujeitos de transformação social (CORREIA, 2007, p. 
38). 
 

  

Desse modo, a Secretaria Municipal de Educação tem buscado a valorização dos 

seus professores no sentido de elevar o patamar da formação inicial, propiciando espaços e 

meios para a realização de cursos que promovam a atualização de conteúdos e a renovação de 

métodos de trabalho que tenham consonância com as constantes mudanças pelas quais a 

educação e o mundo passam. Também tem facilitado o acesso ao curso de graduação em 

Pedagogia e incentivado aqueles que pretendem cursar uma pós-graduação e promovido a 

socialização de experiências e acesso à literatura especializada, com a finalidade de oferecer 

um maior suporte teórico-metodológico a esses profissionais, no que diz respeito a favorecer a 

reflexão sobre a prática docente e a sua (re)orientação, através do acompanhamento do 

planejamento pedagógico e de momentos de estudos intensivos.  

Essa configuração nos motivou a escolher essa Rede como campo empírico da 

pesquisa. Definido o universo, passamos à seleção dos nossos jogadores-docentes, a qual se 

deu a partir dos critérios baseados: 

• Nas atividades pedagógicas exitosas, sistematizadas e socializadas na publicação da 

Prefeitura da Cidade do Recife intitulada Formação Continuada do Educador – 

Estudos Intensivos – Educação Escolar: vivendo e convivendo na cidade – Ano 

Letivo Paulo Freire – 2002, sob a forma de relato de experiências, artigos ou pôsteres 

nos quais se evidenciam indícios de uma prática docente expressa com ludicidade.  

• Na ministração de aulas em turmas de 1º e 2º Ciclos do Ensino Fundamental. 

Para o primeiro critério, a publicação foi escolhida por atender às nossas 

expectativas e por ser a produção mais recente nesse formato. O segundo critério surgiu a 

partir das informações de professores desse segmento de ensino, que em processos de 

formação continuada falavam da dificuldade de tratar os conteúdos de maneira mais dinâmica 

e criativa, enquanto outros abordavam a concentração de esforços para que o conhecimento 

fosse tratado com ênfase nos jogos e nas brincadeiras, dando continuidade a um procedimento 

rotineiro na Educação Infantil; como se a entrada da criança no Ensino Fundamental 

apresentasse uma carga de obrigações na qual o dever e o prazer fossem “retratados como 

duas grandes antíteses, situadas em pólos opostos das nossas linhas existenciais” (OLIVIER, 
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2003). Este entendimento pôde ser refutado ao tomarmos como base as experiências exitosas 

de professores de 1º e 2º Ciclos do Ensino Fundamental, obtidas no primeiro critério, o qual 

possibilitou a seleção de catorze trabalhos tendo como autoras dezesseis jogadoras-docentes.  

Embora não seja nosso foco, o fato de identificarmos apenas mulheres na autoria 

dos trabalhos nos chamou a atenção. Segundo Holmes (2006), os cursos da área de Educação 

são, basicamente, constituídos por mulheres (cerca de 93%), consolidando o acesso das 

mulheres no mercado de trabalho pela via do magistério.  

Na Rede da Cidade do Recife não foi diferente. Feita a seleção de catorze 

trabalhos, identificamos dezesseis jogadoras-docentes como autoras que precisariam ser 

localizadas. Para obtermos essas informações, fomos várias vezes ao Centro Administrativo 

Pedagógico da Prefeitura da Cidade do Recife, inicialmente sem protocolos formais, 

posteriormente munida de ofícios 25.  

No referido Centro foi possível consultar a DIGP – Diretoria de Gestão de 

Pessoas – e acessar as localizações das autoras dos trabalhos selecionados a partir do primeiro 

critério. Após essa consulta, constatamos que, do quantitativo inicial – dezesseis produtoras –, 

apenas seis atendiam ao segundo critério, porém só ministravam aulas em turmas de 1º Ciclo 

do Ensino Fundamental. As demais jogadoras-docentes que faziam parte do grupo haviam 

migrado para outros segmentos de ensino, estavam exercendo outras funções ou já estavam 

aposentadas.  

Feita a identificação das seis jogadoras-docentes, levando em conta o caráter 

empírico desse jogo investigativo, refletíamos sobre qual seria a tática adequada para coletar 

os dados necessários para essa investigação. Nesse ponto do trabalho, a interlocução com os 

diversos autores, o problema, as reflexões epistêmicas acerca do objeto de estudo e a escolha 

da abordagem metodológica convergiram para que optássemos pela entrevista narrativa e a 

observação participante.  

A entrevista narrativa é uma forma de entrevistar que encoraja e estimula o 

entrevistado a narrar a história de algum acontecimento importante de sua vida num 

determinado contexto social, revelando que qualquer experiência humana pode ser expressa 

através de uma narração. Saliente-se que essa narrativa não é apenas uma listagem de 

acontecimentos, mas uma tentativa de ligação destes aos elementos tempo e espaço 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002).   

                                                 

25 Anexos 01 e 02 
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Esse tipo de entrevista, dependendo da base teórica que a sustenta e a sistematiza, 

possibilita aos entrevistados refletir sobre suas práticas, valores e crenças e fornece base para 

as seguintes argumentações de Chaves (1999) com as quais procuraremos relacionar com o 

objeto de estudo: 

• Levanta a questão da voz e da autoria – quanto a isso, podemos ressaltar que as 

jogadoras-docentes já são reconhecidas como personagens importantes no processo de 

construção de conhecimento, uma vez que as suas experiências socializadas em 

publicação oficial foram o ponto de partida para nossa pesquisa de campo;  

• Possibilita a penetração nas barreiras culturais, a descoberta do poder do self e a 

integridade do outro e o aprofundar do entendimento de suas perspectivas e 

possibilidades – a narrativa propiciou o interesse em comunicar as experiências da 

vida profissional e da vida pessoal e a possibilidade de refletir sobre elas;  

• Atribui significado às experiências temporais e às ações pessoais, sintetiza as ações 

diárias e os eventos em unidades episódicas, estrutura eventos passados e planeja 

eventos futuros – a reflexão sobre a própria prática possibilitou às jogadoras-docentes 

atribuir sentido e significado a essa prática e o incentivo para a ampliação de 

conhecimento para consubstanciá-la; 

• Contradiz a dicotomia pensar/sentir, ligando o conhecimento ao sentimento e o 

pensamento à razão – ao evocarem suas próprias experiências profissionais, as 

jogadoras-docentes refletiram sobre o que ensinam (os conteúdos), como ensinam (a 

metodologia) e, principalmente, os porquês e o quando do ensino.  

Por lidar diretamente com as experiências humanas, esse tipo de instrumento torna 

o pesquisador mais ligado ao processo de investigação e propicia o contato com questões 

metodológicas, epistemológicas e ontológicas, numa perspectiva multidisciplinar, ou seja, 

conhecer o ser humano e situá-lo no universo através dos conhecimentos oriundos das 

ciências naturais, bem como integrar a contribuição das humanidades: a filosofia, a história, a 

literatura, a poesia, as artes... (MORIN, 2000). 

Reconhecemos que, neste estudo, embora a entrevista narrativa fosse a mais 

indicada para estimular as jogadoras-docentes a narrar as suas experiências, corríamos o risco 

de que as mesmas fornecessem informações não muito precisas. Por isso, desde a elaboração 

do convite26, procuramos aproximar as leitoras da nossa fundamentação teórica de uma forma 

                                                 

26 Anexo 03 
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leve que permitisse a interlocução entre o pensamento dos autores e a nossa construção a 

partir do mergulho nesse pensamento. E assim, construímos o texto norteador27, cujas 

perguntas sugerem que  

 

 

A arte de contar, escrever, ouvir e registrar sentimentos, expressões verbais e 
não verbais permite aos brincantes28 da pesquisa, incluindo-se o(a) 
pesquisador(a), adentrar barreiras culturais, descobrir o poder do ego, 
aprofundar perspectivas e possibilidades, abrigando em essência a 
complexidade da vida (FRANÇA, 2003, p. 89-90).   
 

 

Fizemos os primeiros contatos com as jogadoras-docentes por telefone e, depois, 

lhes entregamos pessoalmente o material, com exceção de uma jogadora-docente que o 

recebeu por e-mail, por sugestão da mesma.  

A entrega do material para quatro jogadoras-docentes foi feita no mês de 

dezembro, próximo ao final do ano letivo de 2007. E todas sugeriram o período após o Natal 

para concederem as entrevistas pelo fato de que estariam mais livres. As entrevistas foram 

marcadas segundo a disponibilidade de cada uma e aconteceram em suas próprias escolas 

ainda no final de dezembro de 2007.  

Uma das entrevistadas recebeu o material por e-mail, no mês de dezembro de 

2007, porém sugeriu que a entrevista fosse realizada no mês de janeiro de 2008, num 

Shopping da Cidade do Recife, e assim foi feito. A última jogadora-docente, que compõe o 

conjunto, recebeu o material no mês de fevereiro de 2008 e a entrevista foi realizada, no 

mesmo mês na escola em que trabalha.   

A entrevista teve por base três questões, apoiada no texto norteador, um 

instrumento de informações acerca da temática da pesquisa e ao mesmo tempo um meio de 

provocar nas jogadoras-docentes o desejo de comunicar suas experiências pessoais e 

profissionais. 

Com base nesse texto, as jogadoras-docentes discorreram sobre suas histórias. 

Iniciavam pela experiência profissional e migravam para acontecimentos importantes das suas 

                                                 

27 Anexo 04 
28 Brincantes, para a autora, são os atores participantes da sua pesquisa. FRANÇA, Tereza Luiza de. Lazer –
Corporeidade – Educação: o saber da experiência cultural em prelúdio. Natal-RN. Tese de Doutorado em 
Educação. UFRN, 2003.    
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vidas no campo pessoal, familiar, financeiro e até sentimental, revelando-se assim o homo 

complexus: 

 

 

O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida; 
sujeito de afetividade intensa e instável. Sorri, ri, chora, mas sabe também 
conhecer com objetividade; é sério e calculista, mas também ansioso, 
angustiado, gozador, ébrio, extático; é um ser de violência e de ternura, de 
amor e de ódio; é um ser invadido pelo imaginário e pode reconhecer o real 
[...] (MORIN, 2000, p. 59).  
 

 

Nas entrevistas, as jogadoras-docentes retrataram seus sentimentos através da 

verbalização e de expressões emocionais que transcenderam as expectativas. Esse momento 

de infinito valor no jogo investigativo aconteceu num clima de confiança estabelecido desde 

os contatos anteriores e contribuiu para que aflorassem dados pertinentes da realidade social, 

dos conhecimentos, das experiências, dos valores, dos sentimentos e das próprias 

representações sociais expressas nas falas.   

Realizadas as entrevistas, dedicamo-nos à organização dos dados e à sua 

respectiva análise, seguindo o seguinte percurso:  

• Transcrição das gravações, desvelando as idéias trazidas pelas jogadoras-docentes, 

expressas de forma falada, recitada e até cantada;  

• Em seguida, a revisão do conteúdo e a escolha do momento narrativo coerente com a 

pergunta.   

• Identificamos as seis jogadoras-docentes: todas são concursadas, pertencentes ao 

quadro de professores da Prefeitura da Cidade do Recife e possuem uma dupla jornada 

de trabalho. Para preservar as suas identidades e, ao mesmo tempo, continuar no clima 

do jogo e de brincadeira, as denominamos – Bola-de-gude, Pião, Peteca, Pipa, 

Boneca-de-pano e Bambolê – brinquedos populares da nossa região. 
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Quadro 01 – Representação das jogadoras-docentes como brinquedos populares 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas seis jogadoras-docentes, agora denominadas Bola-de-gude, Pião, Peteca, 

Pipa, Boneca-de-pano e Bambolê, declararam-se satisfeitas por terem sido selecionadas 

como colaboradoras desta pesquisa e surpresas pelo primeiro critério de seleção, uma vez que 

os trabalhos selecionados foram publicados no ano de 2002. Também foram bastante 

receptivas ao serem entrevistadas e prontamente se dispuseram a abrir suas salas de aula para 

a observação participante.  

A observação participante é um procedimento que requer um cuidado especial, 

uma vez que o observador, ao colher os dados, está numa relação face a face com os 

observados, fazendo parte do contexto. De acordo com Minayo (1998), essa prática de 

observação teve início na antropologia, tendo Malinowski como fundador das bases 

metodológicas fundamentais para a sua legitimidade, e fundamenta-se na necessidade: de 

bagagem científica do estudioso, dos valores da observação participante e das técnicas de 

Peteca 
 

Pedagoga. Especialista em 
Coordenação Pedagógica. 
15 anos de experiência. 

Atua também como 
Coordenadora. 

Pipa 
 

Pedagoga. Especialista em 
Educação Infantil e Arte-
educação em andamento. 
22 anos de experiência. 
Atua em outra Rede de 

Ensino. 

Boneca-de-pano 
 

Curso de Magistério. 
Cursando Pedagogia.  

11 anos de experiência 
profissional. 

Atua em outra Rede de 
Ensino. 

Bambolê 
 

Curso de Magistério. 
Cursando Licenciatura em 

Ciências Sociais.  
11 de experiência 

profissional. 
Atua em outra Rede de 

Ensino. 

Bola-de-gude 
 

Pedagoga. Especialista 
em planejamento Escolar 

e Tecnologia em 
Educação. 11 anos de 

experiência. Atua 
também como 
Coordenadora. 

Pião 
 

Licenciada em Letras. 
Especialista em 

Literatura Infantil.  27 
anos de experiência. 
Atua também como 

Coordenadora. 
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coleta, ordenação e apresentação das evidências. Para isso, é importante apreender a 

totalidade funcional do grupo analisado, através das regularidades e do que lhe é peculiar.  

 

 

Isso significa imergir na realidade e ao mesmo tempo dominar o 
instrumental teórico. Uma atitude de observador científico consiste em 
colocar-se sobre o ponto de vista do grupo pesquisado, com respeito, 
empatia e inserção o mais íntimo possível. Significa abertura para o grupo, 
sensibilidade para sua lógica e sua cultura, lembrando-se de que a interação 
social faz parte da condição e da situação de pesquisa (MINAYO, 1998, 
p.138). 

 

   

Nesse intento, imergimos em cada unidade escolar, para melhor compreender seu 

cotidiano. O tempo total das observações compreendeu nove semanas entre fevereiro e abril 

de 2008. Os momentos de observações foram agendados por telefone e corresponderam a dois 

períodos de horário integral, em dias não consecutivos, exceto em uma das turmas observada 

apenas por um período, o qual consideramos suficiente para o nosso intento.   

Procurávamos chegar antes da entrada das crianças e das jogadoras-docentes em 

suas respectivas salas de aula, visando descobrir e interpretar a complexidade natural das 

situações e a inter-relação da comunidade escolar em seus próprios contextos. 

Acompanhávamos as entradas, a hora da merenda e do intervalo, quando havia, e as saídas 

Nesses momentos, captávamos a realidade empírica através das falas, das práticas, dos gestos, 

das expressões, bem como as normas e as rotinas de funcionamento de cada unidade escolar, e 

as anotávamos num diário de campo, o qual  

 

 

[...] é um instrumento ao qual recorremos em qualquer momento da rotina do 
trabalho que estamos realizando [...] é um “amigo silencioso” que não pode 
ser subestimado quanto à sua importância. Nele diariamente podemos 
colocar nossas percepções, angústias, questionamentos e informações que 
não podem ser obtidas através de outras técnicas [...] é pessoal e 
intransferível. [...] Quanto mais rico for em anotações esse diário, maior será 
o auxílio que oferecerá à descrição e à análise do objeto estudado 
(MINAYO, 1994, p. 63). 

  

 

Procuramos registrar no diário de campo as ações desenvolvidas em sala de aula, 

ambiente de importante representação na construção de conhecimentos e escolhido como o 

espaço da nossa investigação. Reconhecemos que esta concentra a expressividade cotidiana e 
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o espaço de transformações e implicações sociais manifestadas através da comunicação, das 

tomadas de decisões, do diálogo e do trato do conhecimento trivial e erudito. 

As jogadas investidas na observação foram estratégias complementares às 

entrevistas com as jogadoras-docentes.  Nesse momento da pesquisa, intentamos captar falas, 

atitudes e formas de lidar com o conhecimento nas quais se evidenciam a prática docente 

expressa com ludicidade e como estas propiciam situações didáticas que qualificam o 

processo de ensino e aprendizagem e contribuem para a alteração do trato com o 

conhecimento. 

Durante esse processo, participávamos das atividades propostas pelas jogadoras-

docentes sempre que éramos convidada. Também procurávamos auxiliá-las em algumas 

tarefas rotineiras. Fazíamos o registro fotográfico de uma maneira discreta, porém com um 

número razoável de fotos, para que as jogadoras-docentes e os jogadores-discentes pudessem 

ficar mais à vontade diante da câmara. Para isso, procurávamos, em alguns momentos, atender 

aos pedidos dos jogadores-discentes fazendo os registros fotográficos e, em seguida, os 

apresentávamos. 

Os dados coletados nas entrevistas, juntamente com as observações de cada sala 

de aula, constituíram-se em fontes ricas de informações que contribuíram para aumentar o 

conhecimento sobre nosso objeto de estudo.  

No tratamento dos dados, partimos das categorias centrais estabelecidas no 

estudo, do encontro de outros possíveis dados surgidos das entrevistas e das observações, 

objetivando ampliar a compreensão da prática docente expressa com ludicidade com sentido e 

significado que ultrapassam a dimensão espontânea das mensagens, tomando como referência 

para a análise e organização da proposta conclusiva os conceitos-chave da etnometodologia.  
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CAPÍTULO IV  
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ANALISANDO OS BASTIDORES DA PRÁTICA DOCENTE EXPRESSA COM 

LUDICIDADE 

 

 

Vamos agora discutir uma prática diferente: 
Aquela que abarca o que fazer docente. 

E, para que seja expressa com ludicidade, 
devem ser apresentadas algumas prioridades 

 
E as tais prioridades de princípios são chamadas 
Constitutivos de uma prática bem especializada, 

pois busca com afinco uma nova abordagem 
para o processo de ensino e de aprendizagem 

 
Começa com a alegria de ensinar e aprender 

a descoberta que enche de satisfação o ser, 
porque o conhecimento produz mudança. 

E, também, entusiasmo, felicidade e esperança. 
 

O respeito à totalidade humana é fator primordial: 
afinal, o ser humano é multidimensional. 

Assim se reconhece na construção do conhecimento 
o valor da emoção, do desejo e do sentimento. 

 
Nesse sentido, fica claro o respeito à corporeidade: 

O ser humano é corpo, não importando a idade. 
Esse reconhecimento é de fato essencial, 

pois toda aprendizagem tem um registro corporal. 
 

Para isso é importante o estímulo de vivências 
que provoquem o fluxo29 nas experiências: 

Desafios instigantes que requerem concentração 
para resolvê-los a contento, sem lugar pra distração. 

 
Nesse procedimento há liberdade e autonomia 

docente e discente respeitando-se dia a dia. 
dois sujeitos integrados numa rica relação 

e, juntos, assumindo as tomadas de decisão. 
 

O tempo individual de aprendizagem 
precisa ser considerado em toda a abordagem. 

Todo ser se desenvolve de forma singular, 
cada fase tem um tempo para se consolidar. 

 
 
 
 

                                                 

29 Teoria trabalhada por Csikszentmihalyi (1999): uma pessoa no fluxo está completamente concentrada, não há 
espaço na consciência para pensamentos que a distraiam nem para sentimentos incoerentes.  

 

 

Foto 08 – O abraço do reencontro  

Foto 09 – Identificando uma letra na canção 
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Todas essas considerações só surtirão efeito 
com abertura ao diálogo sem barreiras e bem feito: 
A verdadeira comunicação se funda na dialogicidade 

e o debate flui num clima de boa amizade 
 

É importante destacar que os princípios em questão 
foram assim denominados para melhor compreensão, 

mas encontram-se imbricados em íntima sintonia 
não existindo entre eles rígida hierarquia. 

 
A prática docente nessa configuração 

constitui-se o nosso foco de investigação: 
Uma prática expressa com ludicidade 

harmoniza o racional e a sensibilidade30. 

 

 

Iniciamos o capítulo com estes versos por eles representarem uma construção 

epistêmica resultante de um jogo investigativo compartilhado com parceiros estudiosos 

cuidadosamente escolhidos.  

Prosseguimos, nesse clima, vivenciando o prazer de continuar jogando com as 

contribuições das nossas jogadoras-discentes que se dispuseram a falar de suas experiências 

profissionais e pessoais, permitindo-nos adentrar em seus jogos e brincadeiras e partilhar das 

emoções advindas dessas criações humanas.   

Pensar em jogo e brincadeiras nos remete à imaginação de um espetáculo de cores 

que nos impressiona pela dinamicidade, pelos desafios e pela capacidade daqueles que o 

compõem de vencer obstáculos, com malabarismos e peripécias, chamando a nossa atenção e 

nos mantendo atentos às suas ações e desempenhos.  

Esse pensamento nos impulsionou a arquitetar este capítulo em formato de uma 

dramatização dialogada em que os brinquedos populares – bola-de-gude, pião, peteca, pipa, 

boneca-de-pano e bambolê – são personagens vivos, comprometidos, criadores, criativos e 

lúdicos. E interagem, resgatando as memórias lúdicas de diferentes períodos de suas vivências 

na esfera pessoal, pontuando momentos significativos, e, na esfera profissional, vislumbrando 

novos caminhos, habilidades e atitudes no processo de ensino e aprendizagem, 

compartilhando suas vivências, experiências e valores nesse jogo representativo.  

Metodologicamente respaldada nos princípios da etnometodologia, essa trama foi 

organizada tendo como foco os nossos objetivos, apoiada nos resultados das entrevistas 

narrativas e das observações.  
                                                 

30 Daise França (2008). 

Foto 10 – Atendimento individualizado 
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Na composição dessa dramatização epistemológica, os brinquedos se dispuseram 

à vontade e as suas falas fluíram com naturalidade, entremeadas com a recitação de poemas, 

com músicas cantaroladas, com risos, socializando pensamentos e possibilitando-nos 

interpretar as suas posições, as suas análises e as suas reflexões.  

Na elaboração das análises, tomamos por base o objetivo da pesquisa: 

compreender como os princípios constitutivos de uma prática docente expressa com 

ludicidade contribuem para a alteração do trato com o conhecimento em turmas de 1o ciclo do 

Ensino Fundamental, buscando identificar as categorias apresentadas nas falas dos brinquedos 

através das aproximações entre a realidade e a teoria dos campos que subsidiam nossa análise.  

 Essa apreciação foi organizada em três momentos, compostos por três ciclos de 

debates, nos quais os dados levantados orientaram a análise cuja intenção é compreender a 

prática docente expressa com ludicidade. A análise da própria concepção de ludicidade que 

nossos brinquedos expressaram em suas falas se tornou algo relevante no processo, de forma 

que daremos destaque à mesma no primeiro momento da análise. Num segundo momento, os 

princípios constitutivos da prática docente expressa com ludicidade entram em cena e tomam 

corpo a partir das narrativas e também das observações que fizemos do campo empírico. Por 

fim, apresentamos um terceiro momento no qual buscamos analisar as situações didáticas que, 

pautadas nos princípios identificados no momento anterior, contribuem para a qualificação do 

processo de ensino e aprendizagem e a alteração do trato com o conhecimento. No contínuo 

das narrativas, como é típico das pesquisas que buscam apreender as subjetividades dos fatos, 

emergiu novos dados relevantes para análise, como o respeito às regras construídas, a 

aprendizagem significativa e a afetividade pelo conhecimento.  

Os três momentos serão apresentados, a seguir, em formato de um enredo, cuja 

organização, feita a partir de três ciclos de debates que se completam, parte das experiências 

relatadas e observadas e centra-se nos diálogos dos brinquedos que são entremeados com as 

reflexões dos estudiosos que pouco a pouco são convidados a interagir.       

 

Primeiro Ciclo de Debates - A ludicidade entra em cena 

 

Aqui, buscaremos apresentar, partindo das falas dos brinquedos, como a categoria 

ludicidade é evidenciada em ações significativas advindas de suas experiências cotidianas no 
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processo de ensino e aprendizagem, tomando como referência desvelar o sentido e o 

significado31 da ludicidade na prática docente.   

Não é demais relembrar que estamos tratando da ludicidade no contexto escolar 

onde a prática docente encontra local privilegiado para acontecer. Lembramos, também, que o 

texto norteador, utilizado no momento da entrevista narrativa, se constitui num instrumento de 

informações acerca da temática da pesquisa e, ao mesmo tempo, num meio de provocar nas 

entrevistadas o desejo de comunicar suas experiências pessoais e profissionais. 

Compreendemos que o texto foi essencial para que os brinquedos pudessem discorrer sobre a 

categoria ludicidade, por se tratar de um tema difícil de ser explanado devido à complexidade 

de seu entendimento.  

A Pipa, planando lá no alto, se refere à ludicidade, reconhecendo a importância de 

o aluno aprender brincando. 

 

 

Eu acho que o seu texto norteador foi extremamente bem escolhido. Porque 
ele atrela a questão da teoria à prática e à ludicidade. Porque não tem uma 
coisa mais importante do que você aprender de forma lúdica, você aprender 
brincando (grifo nosso). Então, quer dizer, é uma coisa que ele vai 
construindo (esse conhecimento) junto com você. Você vai ser apenas um 
norteador, um atrelador desses conteúdos com aquilo que foi traçado. 
Dentro dessa prática lúdica de ensino, não é? (Comunicação verbal). 
 

 

 Considerando a polissemia em torno do conceito de ludicidade, o sentido 

atribuído pela Pipa ainda apresenta-se ligado ao conceito de jogo e de brincadeira, ou seja, 

confere a predominância do impulso sensível. Contudo, há uma indicação de superação dessa 

concepção na medida em que a mesma considera a importância da ludicidade no processo de 

ensino e aprendizagem, o que aponta uma aproximação do significado que defendemos nesta 

pesquisa. 

Apoiadas nos estudos de Schiller (1995) e Santin (1996), concebemos a 

ludicidade como a busca da harmonia entre a razão e a sensibilidade, não podendo ser 

definida pelas palavras e, sim, vivenciada em determinadas situações geradas pela imaginação 

                                                 

31 Para abordar o sentido e o significado, tomamos como referência o conceito do Coletivo de Autores (1992): o 
sentido exprime um atributo pessoal, uma subjetividade às significações e o significado é atribuído às 
representações, às idéias, os conceitos produzidos pela consciência social – as significações objetivas.  
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de cada um, livre de pura aparência, anunciando a vontade de querer fazer, de querer estar e 

de querer participar.  

A esse respeito, o Bambolê, sempre rolando, tece o seu comentário: 

 

 

A prática docente expressa com ludicidade parte do princípio de que a 
relação professor-aluno é desencadeada de uma maneira livre, onde, 
brincando, atuando, dançando, enfim se expressando, o aluno aprende 
(grifo nosso). [...] Não é aquela questão de ser uma coisa obrigatória, né? É 
uma coisa tão natural que entra na cabeça e eles falam livremente uns pros 
outros e até cobram, às vezes, quando eu não faço (grifo nosso). [...] Acaba 
chegando uma época em que não dá pra trabalhar, nem que eu queira 
chegar e trabalhar normal, de sentar e botar alguma coisa no quadro, não 
dá, tem sempre que trabalhar com uma coisa diferente: uma dinâmica, ou 
uma dança, ou a gente trabalhar com alguma... Sempre tem que ter a 
questão da ludicidade (Comunicação verbal). 
 

 

Complementando o discurso do Bambolê, a Peteca, de volta de um de seus vôos 

parabólicos, entra na conversa: 

 

 

Veja só, na minha prática eu sempre achei importante essa questão da 
ludicidade, não é? Do brincar, do tornar um... ensino mais prazeroso. E até 
por característica própria minha mesmo, eu tenho esse perfil de 
brincalhona, de criar situações nas horas difíceis para que o aluno é... deixe 
de certas birras, não, é? Às vezes agente lida com o aluno que está com uma 
certa má-criação, não querendo fazer as coisas... E a gente tira uma 
brincadeirinha (grifo nosso) aqui e outra ali e a gente termina ganhando 
ele, não, é? (Comunicação verbal). 

 

 

As três narrativas evidenciam que os brinquedos, em suas ações do dia-a-dia, 

buscam tornar o processo de ensino e de aprendizagem uma experiência prazerosa. 

Reconhecem que para isso é essencial considerar as mais diversas formas de expressões dos 

jogadores-discentes.  Todavia, ao anunciarem a importância da ludicidade nessa atuação, 

apresentam uma compreensão contraditória. Ao mesmo tempo que apresentam a ludicidade 

numa perspectiva da busca da harmonia da racionalidade e da sensibilidade na construção do 

conhecimento, também adotam uma compreensão da ludicidade como uma brincadeira que 

pode ser “empregada” em determinadas situações. 
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As falas referendadas nos oportunizam lembrar que esse entendimento acerca da 

ludicidade é ainda muito comum em nossa sociedade, especialmente, no processo educativo. 

Maheu (2007, p. 27) nos adverte a esse respeito:  

 

 

Muitas experiências de ensino em que se entremeiam atividades lúdicas 
deixam margem para uma dicotomia entre conteúdo curricular e ludicidade. 
A realização de atividades lúdicas na sala de aula não significa dizer que se 
está ensinando ludicamente, se este elemento aparece como acessório. O 
ensino lúdico é aquele em que se inserem conteúdos, métodos criativos e o 
enlevo em se ensinar e, principalmente, aprender. 

 

 

Vista nessa perspectiva, uma aula, mesmo no estilo expositivo, pode acontecer 

ludicamente, desde que os envolvidos sintam prazer na construção de conhecimento e para 

isso é necessário que estejam realmente focados nos conteúdos. Daí, ressaltarmos a 

importância da seleção dos conteúdos, pois os que têm elo imediato com a vida são fonte de 

ação e efervescência no processo de ensino e aprendizagem e conduzem à troca de 

experiências, à busca conjunta para as soluções, e os envolvidos se descobrem construtores de 

suas próprias histórias.  

Além de estarem atentos à seleção dos conteúdos, nas falas dos brinquedos vai 

aparecer o cuidado com a prática docente, como relata o Pião, que vive dando rodopios, para 

dar conta do seu ofício:  

 

 

[...] embora eu tenha muita experiência como professora, eu só comecei a 
trabalhar assim dessa forma, assim, tendo como referência o construtivismo, 
quando eu entrei na Prefeitura (referindo-se à Prefeitura da Cidade do 
Recife). Porque antes eu trabalhava no Estado e não tinha ainda esse 
conhecimento. E... Quando eu entrei na Prefeitura, eu repensei minha 
prática e achei que tinha que fazer, reconstruir tudo e desmanchar tudo o 
que fazia antes e ter uma nova postura. E essa nova postura foi a de fazer 
com que a minha sala de aula fosse um ambiente realmente prazeroso (grifo 
nosso). Eu mudo muito as coisas, principalmente a arrumação da sala. De 
vez em quando eles chegam à sala, está tudo diferente. É o birô que está do 
outro lado, é roda de leitura... Então... Eles sempre ficam motivados 
(Comunicação verbal). 
 

 

Nessa linha de raciocínio, a Boneca-de-pano, toda faceira com seus laços e fitas, 

continua o diálogo: 
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Eu, na verdade, quando estou em sala de aula, eu busco assim... como trazer 
esse aluno, como desenvolver nele um afeto (grifo nosso) pelo 
conhecimento, né? A questão da afetividade. É porque o conhecimento tem a 
questão de você gostar do que tá aprendendo, gostar daquilo que está 
aprendendo. Então, de que forma a gente procura fazer isso? Fazer com que 
o aluno tenha essa questão afetiva desenvolvida no conhecimento, né?, Na 
sistematização, pra que ele se aproprie de verdade, pra que ele internalize 
os conceitos. Então, como é que a gente busca isso? A gente busca fazer de 
uma maneira diferente, de uma maneira significativa pra que ele tenha 
interesse por aquilo (Comunicação verbal).  

 

 

  Os brinquedos, ao referendarem as suas práticas, evidenciam que suas atenções 

não estão voltadas apenas à aprendizagem dos jogadores-discentes. Junto a esse processo, 

outros valores são considerados importantes e vão sendo apresentados, como o apontado pela 

Boneca-de-pano:  

 

 

[...] tu queres que eu fale da minha prática, de como eu encaro, compreendo 
e concebo essa coisa da ludicidade [...] A gente lida o trabalho com música, 
né? [...] O que a gente acredita dentro da sala de aula quando a gente 
trabalha dentro dessa perspectiva é que, buscando esse interesse do aluno 
pela música, em que ele vai poder expressar os sentimentos dele, vai poder 
expressar essa questão da afetividade, a gente vai mexer com a auto-estima 
dessa criança. A gente vai poder buscar, vai mexer com a auto-estima dele, 
com a questão do sentimento, do afeto (Comunicação verbal).  
 

 

Nessa mesma direção, a Bola-de-gude, deslizando de um lado para o outro, conta 

como faz para atingir seu alvo: 

 

 

O Projeto, que no caso você viu [...] é um bom exemplo desse trabalho com 
ludicidade, um exemplo de uma prática que expressa o trabalho com a 
ludicidade. Por quê?[...] por ser uma atividade artística prazerosa que 
transmite mensagens e ensinamentos. Buscamos através do Projeto tratar os 
valores éticos, como respeito mútuo, diálogo, justiça e solidariedade.[...] 
identificamos que os objetivos foram atingidos, pois as crianças passaram a 
se expressar melhor, além de desenvolverem a leitura e a escrita 
(Comunicação verbal).  
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Nos contextos apresentados, a atuação dos brinquedos revela o cuidado em 

conciliar o conhecimento com os anseios dos jogadores-discentes, valorizando não apenas o 

cognitivo, mas também outros fatores de igual importância no processo de ensino e 

aprendizagem, como o afeto, o respeito, a auto-estima, a justiça, a solidariedade. São 

referências pertinentes que anunciam uma prática docente que não se finaliza em si mesma. 

Isso nos remete ao princípio etnometodológico, denominado prática/realização, na medida 

em que os brinquedos, ao (re)pensarem suas ações, investem em sua (re)construção, 

(re)descobrindo, (re)elaborando, ressignificando suas práticas docentes. Segundo Freire 

(1996), essa conduta corresponde a uma das exigências do ato de ensinar, a reflexão crítica 

sobre a prática, a qual envolve o movimento dialético de ação-reflexão-ação.  

Esse dinamismo, ao ser descrito pelos brinquedos, revela o sentido da prática 

docente e a sua construção. Isso, na abordagem etnometodológica chama-se accountability ou 

descritibilidade e é caracterizada pela reflexividade evidenciada nas atividades e pela 

racionalidade, por ser metódica, descritiva e possível de ser avaliada. As ações planejadas e 

desenvolvidas em sala de aula têm relação com o contexto escolar e com a comunidade e se 

corporificam numa linguagem social construída no dia-a-dia.  

Essa linguagem possui expressões idiomáticas próprias constituídas através da 

ação e da comunicação e está em constante construção. É a indicialidade ou indexalidade 

das ações, princípio etnometodológico, e faz parte da experiência de determinado contexto, 

como, por exemplo, o diálogo vivenciado pelo Pião e seus jogadores-discentes: 

 

 

 Pião – No dia 8 de março o que vamos comemorar? 
Jogadores-discentes – O dia da mulher! 
O Pião então contou o fato e o porquê de esse dia ter sido escolhido para 
homenagear as mulheres. Após isso, lembrou que estão estudando os poetas 
e apresentou a letra da música “Cala a boca, menino”, do poeta Capiba32. 
Após a leitura, todos cantaram juntos: 
“Sempre ouvi dizer que numa mulher 
Não se bate nem com uma flor 
Loura ou morena, não importa a cor, 
Não se bate nem com uma flor 
Já se acabou o tempo 
Que a mulher só dizia então: 
Xô, galinha! Cala a boca, menino, 

                                                 

32 Apelido de Lourenço da Fonseca Barbosa, compositor e músico pernambucano. Tornou-se o mais conhecido 
compositor de frevo no Brasil.  
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Ai, ai, não me dê mais não!33” 
P – Por que não se deve bater numa mulher? 
J – Porque não pode! 
 P – Tem alguma lei que defende as mulheres? 
J – Tem a Lei Maria da Penha! A polícia vai buscar o homem onde ele 
estiver! 
J – Aí, o homem fica mandando flores para a mulher e ela volta pra ele... 
P – Por que será que a mulher apanha e ao ganhar uma flor volta para o 
marido? 
J – Porque é safada!    
P – Você acha isso mesmo? 
J – Acho. Porque a minha irmã apanha e não deixa o marido! 
P – Você acha que, se ela deixar ele e voltar pra casa, sua avó deixa ela 
ficar? 
J – Não! 
P – Então, veja, precisamos refletir sobre a situação da mulher. E vocês, 
meninos, vão crescer e, quando forem adultos, é para lembrarem que não se 
bate em mulher. 
 

 

O diálogo aconteceu numa turma de 2º ano do 2º ciclo. A escola em que 

aconteceu o diálogo acima está inserida numa comunidade na qual se verifica um alto índice 

de violência contra a mulher. As crianças, desde a mais tenra idade, expressam suas opiniões 

a esse respeito, como a lei citada pelo jogador-discente.  

Na continuidade da aula, o Pião discute o tema abordando a ética, os valores, a 

questão econômica, aproveita para elaborar os problemas de matemática e sugere que todos os 

jogadores-discentes levem essa discussão para casa. Tal atitude nos remete ao pensamento de 

Freire (1996, p. 37): “Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não 

pode dar-se alheio à formação moral do educando. [...] demanda profundidade e não 

superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos”.  Essa disponibilidade abre a 

possibilidade de revisão dos conteúdos, de apreciação do contexto e do direito e da opção de 

mudança de opinião sobre um determinado tema.  

Na atitude do brinquedo, identificamos a reflexão pedagógica que, segundo Souza 

(1987), satisfaz as exigências: diagnóstica, pela leitura dos dados da realidade, analisando as 

correlações de forças e de suas possibilidades; judicativa , por permitir um juízo sobre a 

situação de conflito; e teleológica, por propor um tipo de intervenção, elaborando finalidades, 

objetivos históricos, conteúdos e indicando maneiras de realizá-los. 

Destacamos que o Pião está inserido nessa escola há doze anos, conhece bem o 

contexto da comunidade e nos explica que, além do trabalho na escola, procura também 

                                                 

33 Composição de Capiba, 1966, Gravadora: RCA. 
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realizar um trabalho paralelo de conscientização e valorização das mulheres, principalmente, 

pelo fato de algumas delas já terem sido suas alunas.  

Vemos que a ludicidade, intrínseca nas ações dos brinquedos ou nas entrelinhas 

das narrativas, tem indícios de significações geradas a partir do quadro social em que os 

brinquedos e os jogadores-discentes estão inseridos e apresenta significado diferenciado no 

decorrer do tempo. Isso ressalta o princípio etnometodológico reflexividade, já que a prática 

é constituída e encarnada partindo de cada realidade e  nem sempre é descrita por palavras, 

mas por outras formas de expressão. 

Essas outras formas de expressão aparecem no diálogo dos brinquedos, marcado 

pela convergência de seus pensamentos, em que coincidem expressões e simbologias próprias 

de uma cultura, de uma história construída ao longo de suas existências. São saberes 

construídos na interação de variadas fontes sociais de conhecimentos. Como exemplo, 

podemos citar a importância da música no processo de ensino e aprendizagem, ressaltada 

pelos brinquedos tanto nas suas narrativas quanto nas aulas observadas. 

Tardif (2002, p. 54) denomina esses saberes de experienciais e defende que estes 

são a síntese dos outros saberes - da formação profissional, disciplinares, curriculares e da 

experiência e “núcleo vital do saber docente, núcleo a partir do qual os professores tentam 

transformar suas relações de exterioridade com os saberes em relações de interioridade com 

sua própria prática”. 

Em se tratando dos saberes da experiência, encontramos o que França (2003, p. 

47) designa de saberes da experiência cultural.  

 

 

Tais saberes são aqui entendidos como toda e qualquer experiência 
construída e/ou vivida na práxis social, ou seja, os saberes que são 
construídos e expressos pela via das manifestações da vida cotidiana dos 
profissionais: o assistir a um filme, a copa do mundo, as olimpíadas, um 
jogo de várzea, uma apresentação de repentistas, uma apresentação musical, 
um espetáculo de dança, as experiências de uma viagem, os valores 
culturais dos ciclos folclóricos, uma visita a uma exposição, a vivência em 
atividades e/ou esportes de aventura, enfim, experiências vividas junto à 
cultura no dia-a-dia. 

 

 

Como pudemos identificar os saberes da experiência cultural também nos relatos 

dos brinquedos seguintes: 
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[...] como eu sou filha de músico, tenho uma criação já nesse universo 
musical... (grifo nosso) A gente percebe que dentro desse universo musical 
em que a gente propõe que a criança aprenda o conceito de música com 
ritmo, harmonia... Vamos solfejar! O que é solfejar? Então a gente percebe 
que a criança acha aquilo tão significativo, tão dentro do universo dela... 
Porque a criança, o que caracteriza a infância é a brincadeira, é o lúdico, 
não é? É tudo isso que o adulto, quando orienta de uma forma correta, de 
uma forma mais ética, mais respeitosa, a criança adentra nesse universo... 
(Boneca-de-pano) (Comunicação verbal).  

 

 

Eu já fiz dança popular (grifo nosso) muitos anos e acho que essa questão 
da ludicidade também vem daí: de... dançar, de trabalhar a dança popular, 
porque eu já venho de uma formação de dança popular, não é? Eu já dancei 
mais de 10 anos. E... Também estudei música (grifo nosso), violino. Então, 
como eu tocava violino (grifo nosso) e ela viu isso no meu currículo, ela 
perguntou se me interessava essa coisa de música, de dança... Foi aí que eu: 
- não, me interessa. Aí foi assim, trabalhei lá um ano e meio... Foi um ano e 
meio fazendo esse trabalho de dança e movimento. Música e movimento 
chamavam a minha aula. Eu ia uma hora em cada sala. Cada dia eu dava 
quatro aulas (Bambolê) (Comunicação verbal). 

 

 

O saber da experiência cultural, na prática docente dos brinquedos, articula-se aos 

demais saberes docentes, promovendo uma reviravolta no processo de ensino e aprendizagem 

fazendo, a articulação dos conteúdos com o contexto cultural através da dança, do poema, da 

música, do teatro, entre outras formas de expressão. Como exemplo, apresentamos as 

experiências pedagógicas34 das jogadoras-docentes (reunidas na publicação Formação 

Continuada do Educador – Estudos Intensivos)35, que formam um dos requisitos para a 

seleção das atrizes/colaboradoras desse jogo investigativo. As contribuições dos brinquedos 

advindas das narrativas, das nossas observações e do aporte dos autores referendados 

colaboraram para inferirmos que a ludicidade é evidenciada nas suas histórias de vida, nas 

suas relações pessoais e nas suas práticas docentes. Há uma confluência nas abordagens em 

relação à ludicidade que se aproxima da que adotamos como fundamento filosófico desse 

estudo que tem como referência Schiller (1995), ou seja, um impulso resultante do fluir do 

impulso racional e do impulso sensível. Isso é ratificado nas falas dos brinquedos quando 

estes apresentam que, ao abordarem os conteúdos, se valem de diferentes estratégias para que 

os jogadores-discentes sintam prazer em aprender e estar na escola.  

                                                 

34 Anexo 5 
35 Anexo 6 
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Contudo, essa referência não se apresenta de forma clara em seus discursos, em 

relação ao sentido e significado da ludicidade, embora tivessem o apoio do texto norteador. 

Quanto ao sentido, os brinquedos compreendem a ludicidade como sinônimo de jogo e 

brincadeira. Quanto ao significado da ludicidade, valemo-nos dos princípios indicialidade e 

reflexividade para abarcar o entendimento dos brinquedos. A indicialidade nos permite 

afirmar, a partir das expressões indiciais dos brinquedos, e analisadas pela reflexividade, 

através da materialização de outras formas de expressão, que a ludicidade se expressa nas suas 

ações cotidianas, qualificando suas práticas docentes. Nesse sentido, o significado dado à 

ludicidade se aproxima daquele expresso nas referências que adotamos neste trabalho, qual 

seja: a busca da harmonia da razão e da sensibilidade. Essa inferência é mais bem elucidada 

no próximo momento, pois a identificação de uma prática docente expressa com ludicidade 

perpassa por princípios já apresentados no referencial teórico. Como fechamento desse 

primeiro ciclo, apresentamos o seguinte esquema: 

 

Esquema 02 – O caminho dos conteúdos na prática docente expressa com ludicidade 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Ciclo de Debates – A expressão da ludicidade no jogo de ensinar e aprender.  

 

Com a atenção focada nas narrativas dos brinquedos e nas observações das suas 

aulas, procuraremos identificar como os princípios constitutivos de uma prática docente 

expressa com ludicidade se apresentam no processo de ensino e aprendizagem. Ressaltamos 

Conteúdos 
↕ 

Reflexão pedagógica 
(diagnóstica – judicativa – teleológica) 

↕ 
Prática docente 
↕                    ↕ 

Saberes experienciais        Saberes da experiência cultural 
↕                    ↕ 

Prática/realização 
(re)construção, (re)descoberta, (re)elaboração, (re)significação 

↕ 
Prática docente expressa com ludicidade 
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que, tanto nas entrevistas como nas aulas, alguns princípios aparecem de maneira simultânea, 

numa relação de interdependência.  

Como no primeiro ciclo de debates, este foi organizado a partir dos diálogos dos 

brinquedos, intercalados pelos dados procedentes das observações e pelo respaldo teórico dos 

autores com os quais estamos dialogando ao longo desse processo. 

No ciclo anterior, destacamos a importância dos saberes experienciais e dos 

saberes da experiência cultural na prática docente e como eles propiciam o clima lúdico no 

trato com o conhecimento. Iniciamos este ciclo reconhecendo a importância desses saberes na 

prática docente, ressaltando que a ludicidade, antes de ser manifestada nas ações das pessoas, 

está presente nas pessoas das ações, como nos diz Schiller (1995): 

 

 

Nós somos não porque pensamos, queremos, sentimos; e pensamos, 
queremos ou sentimos não porque somos. Nós somos porque somos. Nós 
sentimos, pensamos ou queremos porque além de nós existe algo diverso. A 
pessoa, pois, tem de ser o seu próprio fundamento, já que o permanente não 
pode provir da modificação; teríamos assim, inicialmente, a idéia do ser 
absoluto fundado em si mesmo, isto é, a liberdade (SCHILLER, 1995, p. 
64). 

 

 

Encontramos consonância entre essa afirmação e a fala da Peteca, a qual 

identifica a ludicidade em si mesma e reconhece a sua importância no processo de ensino e 

aprendizagem, tanto para ela quanto para os jogadores-discentes:  

 

 

[...] era característica minha já observada, né?, ela sabe trabalhar assim... 
Lida melhor com as crianças pequenas e faz isso e faz aquilo outro. E 
sempre me davam as turmas menores. Eu nunca trabalhei com as quartas 
séries, as terceiras séries. Mas, já tive experiência, certo? E... sempre 
mantive esse ar de levar a brincadeira e de levar situações que 
favorecessem a aprendizagem... Mas, o ideal mesmo eram as séries 
pequenas. Muito importante para que o menino aprenda mais, que o menino 
se envolva mais, para que ele fique mais satisfeito... A gente também com 
eles, não é? Porque não é somente eles brincarem. É a gente brincar 
também. (Comunicação verbal) 
 

 

Na narrativa da Peteca, reconhecemos a preocupação em propiciar condições que 

motivem os alunos a participar ativamente do processo educativo. Nessa postura 
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identificamos a alegria. Relembramos que esta é mais do que uma expressão de sorriso, é a 

exultação relacionada ao processo de busca e a conquista de compreender que o mundo é 

compreensível.   

 

 

A alegria de compreender é a alegria de ultrapassar a magia, que é 
encantadora, rica das mais loucas esperanças [...] Alegria de agir sobre os 
objetos, de experimentar, isto é, colocar suas idéias à prova dos fatos, 
aperceber-se dos seus erros e ter esperança de poder retificá-los; os 
fenômenos familiares colocam-se em ordem, as nações integram-se, ligam-
se em conjuntos estruturados, ao mesmo tempo que se vai a uma 
convergência entre práticas e o conhecimento teórico: esse sentimento de 
unidade conduz o indivíduo à satisfação, enquanto a distorção, a 
fragmentação suscitam ao contrário dor, e até mesmo culpabilidade 
(SNYDERS, 1988, p. 98-99). 

 

 

A alegria referendada é aquela decorrente do que fazer dos jogadores-docentes e 

da ação fecunda dos jogadores-discentes, ou seja, o contentamento resultante do trato dos 

objetos cognoscíveis a serem ensinados e da apropriação da cultura elaborada. Nessa 

perspectiva, o conhecimento tratado na escola não está atrelado apenas aos conteúdos de cada 

área, mas ligado principalmente aos valores, aos rituais, aos significados e às relações sociais 

materializadas no cotidiano, as quais são permeadas de sentimento e emoção.  

Essa relação afetiva, contudo, não interfere no exercício da autoridade de 

professor, antes desperta, estimula e desenvolve o gosto de aprender por parte dos jogadores-

discentes. 

 

 

A atividade docente de que a discente não se separa é uma experiência alegre 
por natureza. É falso também tomar como inconciliáveis seriedade docente e 
alegria, como se a alegria fosse inimiga da rigorosidade. Pelo contrário, 
quanto mais metodologicamente rigoroso me torno na minha busca e na 
minha docência, tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. A alegria 
não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da 
boniteza e da alegria (FREIRE,1996, p.160). 
 

 

A alegria oriunda do processo de busca e do encontro do achado foi um princípio 

observado numa aula do Bambolê cujo conteúdo abordado era a consoante P. No início da 

aula, todos relembraram as vogais. Em seguida, o Bambolê colocou no som o Cd com a 
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música “O pato” 36, a qual foi cantada e dançada pelos jogadores-discentes que também 

expressavam os movimentos sugeridos pela música.  

Após isso, o Bambolê pediu para uma aluna escrever a palavra “pato” no quadro, 

mostrou as figuras de um pato e de uma pata, apresentou um cartaz com a letra da música e 

convidou os jogadores-discentes a sentar no chão para, juntos, procurarem e circularem todas 

as letras P. Com muito entusiasmo, todos participaram da atividade até circularem a última 

letra P e no final contaram conjuntamente quantas vezes a letra aparecia na música. 

Terminada a tarefa, a musica foi cantada e dançada novamente.  

A aula aconteceu num clima de otimismo, entusiasmo e esperança, favorecendo a 

espontaneidade e possibilitando que o trato com o conhecimento se constituísse numa 

associação de alegria e de envolvimento tanto para o Bambolê quanto para os jogadores-

discentes.  

A alegria no processo de ensino e aprendizagem, conforme os relatos dos 

brinquedos, está associada ao prazer: 

 

 

Veja só, na minha prática eu sempre achei importante essa questão da 
ludicidade, não é? Do brincar, do tornar o ensino mais prazeroso (grifo 
nosso). [...] Sempre mantive esse ar de levar a brincadeira e de levar 
situações que favorecessem a aprendizagem... [...] Muito importante para 
que o menino aprenda mais, que o menino se envolva mais, para que ele 
fique mais satisfeito... A gente também com eles, não é? Por que não é 
somente eles brincarem. É a gente brincar também (Peteca) (Comunicação 
verbal). 

 

[...] E essa nova postura foi de fazer com que a minha sala de aula fosse um 
ambiente realmente prazeroso. E comecei a trabalhar com poesias, comecei 
a trabalhar com cantigas de roda e percebi que os meninos se sentiam 
realmente mais felizes (grifo nosso) assim (Pião). (Comunicação verbal) 

 

[...] você aborda mediante o leque que dá. E também mediante a sua 
criatividade [...] Assim, cai na hora uma ficha... Eu poderia unir isso a 
isso... Aí, sai. Aí, eu passo para o desenho que é uma coisa de que eles 
gostam. A pintura é uma coisa também de que eles gostam muito, mas, sem 
deixar de lado a parte de conteúdo, de interpretação, de leitura. Porque a 
gente não pode deixar só na hora da cobrança, da coisa técnica, você tem 
que cobrar. Agora, também na hora do prazer (grifo nosso) você levar ao 
aluno o máximo de prazer possível (grifo nosso). Porque não tem coisa que 
fique mais na cabeça de uma criança do que quando uma coisa é vivenciada 
por ela, sabe? Fica fixa (Pipa). (Comunicação verbal) 

                                                 

36 O Pato. Composição de Vinicius de Moraes e Toquinho. Gravadora: Polygram, 1980. 
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Reconhecemos, nas narrativas dos brinquedos, uma avaliação permanente das 

ações desenvolvidas no cotidiano e um processo de constante (re)construção no sentido de 

(re)descobrir  e ressignificar as suas experiências, ou seja, como se forma sua 

prática/realização. Também identificamos, através da indicialidade, o cuidado para que o 

trato com o conhecimento aconteça num local prazeroso e os conteúdos sejam tratados, ao 

mesmo tempo, com seriedade e alegria. Esses dois elementos são essenciais na prática 

educativa, conforme apresenta Freire (1996, p. 80):  

 

 

O meu envolvimento com a prática educativa, sabidamente política, moral, 
gnosiológica, jamais deixou de ser feito com alegria, o que não significa 
dizer que tenha invariavelmente podido criá-la nos educandos. Mas, 
preocupado com ela, enquanto clima ou atmosfera do espaço pedagógico, 
nunca deixei de estar.  
 

 

A preocupação com o espaço pedagógico foi um dos pontos destacados nas nossas 

observações. Nas salas de aula dos nossos brinquedos, o cuidado em torná-las um espaço 

agradável foi evidenciado na disposição do mobiliário, geralmente disposto de maneira que 

facilitasse o deslocamento de todos; nas caixas de materiais didáticos bem cuidados; nos 

livros de histórias acessíveis a todos; nos desenhos produzidos em exposição; e na 

aproximação física entre todos.       

Atrelado à alegria, identificamos o fluxo. Esse princípio é o resultado das 

experiências vivenciadas pelos jogadores-discentes nas quais reconhecemos um profundo 

envolvimento, a partir de desafios propostos pelos brinquedos, que também propiciam as 

condições disponíveis para a ação. Foi possível identificar o fluxo nos relatos dos brinquedos 

a partir da reflexividade, através das mais diversas formas de expressão. 

Retornamos a Csikszentmihalyi (1999, p. 37) para relembrar que, para ocorrer o 

fluxo nas experiências propostas, é imprescindível a escolha cuidadosa dos desafios, pois, 

  

 

Se os desafios são altos demais, a pessoa fica frustrada, em seguida 
preocupada e mais tarde ansiosa. Se os desafios são baixos em relação às 
habilidades do indivíduo, ele fica relaxado e entediado. Se tanto os desafios 
quanto as habilidades são percebidos como baixos, a pessoa se sente apática. 
Mas quando altos desafios são correspondidos por altas habilidades, então é 
mais provável que o profundo envolvimento que estabelece o fluxo à parte 
da vida comum ocorra. 
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O exemplo anterior, vivenciado na aula do Bambolê, foi um bom exemplo do 

fluxo: os jogadores-discentes foram desafiados a identificar a letra P na letra da música, 

conseguiram identificar todas, contaram o número de P, cantaram a música, dançaram num 

clima de euforia que em nenhum momento foi interrompido. 

O fluxo provoca envolvimento. E isso foi evidenciado nas aulas do Pião que 

tiveram como conteúdos os poemas de Cecília Meireles, vivenciados através de várias formas 

de expressão: 

 

 

[...] agora, já no final do ano, trabalhei poesia com eles e houve um dia em 
que faltou energia e eles queriam ficar (riso). E disseram: não vai ler poesia 
hoje não? Aí eu disse: mas a sala está escura. Aí eles disseram: mas vai dar 
pra ler, dá pra ler. E todos trouxeram o livro de Cecília Meireles, que foi o 
livro que a Prefeitura deu. E todos os dias eu faço assim: cada aluno 
escolhe uma poesia pra ler. Eles já vinham com a poesia escolhida de casa. 
[...] E, no final, eu disse a eles: eu gostaria que vocês amassem a poetisa 
Cecília Meireles como eu a amo! Porque eu falei da vida deles pra eles para 
sensibilizar também. E eu sei que foi muito bom. Essa questão de que até 
num dia em que faltou energia eles queriam ficar pra ler poesia... Eu digo: 
não, assim foi demais! Eu acho que consegui dessa forma motivá-los. E eu 
acho que é esse o papel que o professor deve fazer para que ela (a aula) seja 
agradável, com brincadeiras, com coisas diferentes, coisas que façam com 
que a criança se sinta bem e goste de estar na escola. (Comunicação verbal) 

 

 

Numa aula da Pipa também identificamos o fluxo em uma tarefa que iniciou 

com a leitura de uma história intitulada “Do começo ao fim”, a qual versava sobre o começo 

da vida na Terra. Após a leitura, a Pipa sugeriu que os jogadores-discentes fizessem um 

desenho sobre o ponto de que mais gostaram da história. Colocou à disposição dos alunos as 

folhas de papel, os lápis de cores e o livro de história que a todo instante era consultado. Os 

jogadores-discentes se puseram a desenhar, a Pipa incentivava e fazia referência às cores 

quentes e às cores frias. Os jogadores-discentes percorriam a sala observando os desenhos dos 

colegas, perguntavam a Pipa sobre as cores, trocavam os lápis de cores, numa demonstração 

total de concentração, a ponto de a Pipa sair da sala de aula por alguns minutos e eles 

permanecerem, sozinhos, realizando a tarefa. 

Identificamos também nessa aula os princípios da liberdade e da autonomia, 

dois princípios distintos, porém intimamente ligados, afinal, é a partir das tomadas de 

decisões que a autonomia vai se estabelecendo. Nunca será demais relembrar que a liberdade 

e a autonomia estão profundamente ligadas ao impulso lúdico.  
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A sala de aula, como um dos principais espaços pedagógicos da escola, é o lugar 

apropriado para que a ludicidade possa se manifestar. Nesse espaço de convivência social, a 

significância dos conteúdos abordados terá o valor social e a rigorosidade própria do processo 

de ensinar e aprender à medida que a relação docente-discente se baseie no respeito, na 

generosidade, no incentivo e na aceitação do erro como um processo natural rumo ao 

conhecimento.  

Nessa perspectiva, o Pião destaca a importância do jogo:  

 

 

Eu acredito muito na ação educativa do jogo. Porque tanto o jogo ajuda na 
concentração como na questão de saber aprender a perder, a questão de 
saber como ganhar sem constranger o outro, de apoiar aquele que perdeu, a 
questão do recomeço. Se você perdeu, mas você pode recomeçar e tentar 
ganhar. A questão da socialização, que o jogo propõe isso e promove a 
socialização do grupo. (Comunicação verbal) 
 

 

Sabemos que o jogo, quando é elaborado e/ou suas regras são discutidas com os 

jogadores-discentes, possibilita que eles trabalhem com o significado das suas ações, 

exercitem o senso crítico e criativo, optem e tomem decisões, apropriando-se de elementos 

básicos para operar os processos de mudanças e de conscientização (França, 1996). Para 

tanto, é necessário que o princípio de autonomia e liberdade seja observado desde o 

planejamento, como nos relata o Bambolê:  

 

 

[...] nesse momento do planejar, do pensar em determinadas atividades que 
eu vou fazer... aí, o que é que eu penso? Eu tenho que pensar, pois eles não 
são iguais, lógico, né? São bem diferentes até, cada um tem determinada 
característica. Uns gostam muito de participar, outros não. Outros às vezes 
querem e às vezes, não. Então, eu tenho que respeitar isso também. Quando 
eu estou fazendo determinada coisa que um ou outro não quer, eu também 
não insisto. Pergunto só: tem certeza que não quer fazer? – Tenho. – Não 
quer fazer, então fica só observando. Aí, chega um dia: – Ah! Tia, hoje eu 
quero fazer. – Mas, você não quis fazer naquele dia.  – Mas, hoje, eu tô com 
vontade. Aí participa. Aí, outro que participa muito tem dia em que não 
quer. Aí eu tento respeitar essa questão [...]. (Comunicação verbal) 
 

 

Tomando como referência o relato do Bambolê, a Pipa expõe a experiência 

vivenciada com os seus jogadores-discentes na montagem e execução de um Projeto sobre o 

pintor Murilo La Greca. 
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E esse trabalho [...] ele, pra mim, foi muito importante em dois aspectos: que 
me deu um leque de conhecimento muito grande e porque eu tinha uma 
curiosidade, já que muita gente não conhece a vida de Murilo La Greca. E os 
próprios alunos, quando a gente foi fazer entrevista no Parque da Jaqueira 
com as pessoas, perguntaram: – mas, tia, se a gente utilizar o termo 
conheceu, eles vão saber que ele está morto. Então a gente teve que elaborar 
três questões, porque a gente estava interrompendo as pessoas na hora da 
caminhada. Então, tinha que ser uma coisa rápida: Você já ouviu falar em 
Murilo La Greca? Então a gente criou as perguntas para a entrevista. E, 
depois, a gente criou aquelas tabuletas de classificação e também os gráficos 
das perguntas. (Comunicação verbal) 
 

 

Nas experiências narradas pelos brinquedos, identificamos o cuidado em 

proporcionar as condições para que os jogadores-discentes, ao relacionarem-se uns com os 

outros, possam aprofundar a experiência de assumirem-se como seres sociais, 

transformadores e criadores. Dentre essas condições, identificamos o diálogo, um dos 

princípios fundamentais na relação entre jogadores-docentes e jogadores-discentes no trato 

com o conhecimento.  

Esse princípio foi evidenciado na experiência narrada pelo Pião, que gosta muito 

de poema e, através dela, busca desenvolver nos jogadores-discentes o amor pela leitura. 

 

 

 [...] houve um dia em que tinha uma poesia que era As velhinhas. E eu fiz 
assim: – Quem gostaria de ser as velhinhas? Porque elas falam, há um 
diálogo. Aí duas meninas foram Marina e Mariana. E tinha um terceiro 
ator. Aí eles fizeram e ficaram belíssimos. Assim tudo de improviso. E tinha 
um grupo que estava na informática e não participou disso. Quando o grupo 
voltou, eles disseram assim: – Tia, vamos fazer para os meninos! Eles 
gostaram tanto que quiseram fazer para a outra turma. Aí eu disse: – 
Vamos! Aí eles mostraram e a outra turma disse: –Ah! Também queremos 
ser Marina e Mariana! E fizemos de novo com outros atores. E ficou 
belíssimo! (Comunicação verbal). 
 

 

A atividade tinha por objetivo desenvolver a leitura, mas o Pião não se limitou 

apenas a esse foco, incentivou os jogadores-discentes a dramatizarem o texto. Na empolgação 

resultante disso, destacamos o fluxo e o respeito à autonomia e à liberdade dos jogadores-

discentes que foram proporcionados pela atitude de abertura ao diálogo do Pião, que ouviu as 

argumentações e deu continuidade à atividade, renovando os participantes. 

Um diálogo bastante interessante foi desenvolvido na aula da Pipa sobre a Páscoa. 
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Pipa: – O que significa a Páscoa? 
Jogadores-discentes: – Comer chocolate!  
P: – Não é somente isso! A Páscoa significa renovação. E começou a 
desenhar no quadro os símbolos cristãos da Páscoa: o pão, o vinho e a cruz.  
P: – O que mais? 
J: – O ovo!   
P: – O que mais? 
J: – O coelho!   
P: – Por que o coelho? 
J: –? 
P: – Porque a coelha reproduz muito. Ela tem filhotes de três em três meses. 
Nesse momento, um jogador-discente fez o gesto da copulação e a Pipa 
aproveitou a ocasião para explicar o processo de reprodução dos animais e 
dos seres humanos. Em seguida, voltou a desenhar, dessa vez, os símbolos 
seculares da Páscoa: o ovo, o coelho, a vela, o sol e o girassol. 

 

 

A Pipa, após terminar os desenhos, nomeou cada um e pediu que os jogadores-

discentes desenhassem os símbolos no caderno, escolhessem um para ser desenhado e pintado 

numa folha de papel.  

A abertura ao diálogo no trato com o conhecimento permitiu que a Pipa não 

apenas abordasse o conteúdo proposto para a aula, antes abriu a possibilidade de discutir um 

assunto que desperta o interesse dos jogadores-discentes de uma maneira tranqüila e 

cientifica. Isso nos leva a refletir nas palavras de Freire (1996, p. 116):   

 

 

Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho 
ético ao ensiná-los. É a decência com que o faço. É a preparação científica 
revelada sem arrogância, pelo contrário, com humildade. É o respeito jamais 
negado ao educando, a seu saber de “experiência feito” que busco superar 
com ele.   

    

 

O respeito aos saberes dos jogadores-discentes perpassa a consideração do tempo 

individual de aprendizagem. Esse princípio, na prática docente expressa com ludicidade, 

requer a acuidade de reconhecer que cada jogador-discente tem o seu tempo pedagógico de 

aprender e as suas próprias experiências. Diante disso, é importante que os jogadores-

docentes, ao proporem as atividades aos jogadores-discentes, possibilitem a flexibilização do 

tempo no sentido de permitir a plenitude da experiência, pois  
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uma prática voltada para a educação lúdica exige que o educador conviva 
com o inesperado, com a imprevisibilidade, que abra mão do controle 
absoluto, de sua onipotência, que abra espaço para a auto-expressão e a 
criatividade de seus educandos, estimulando a participação efetiva no 
processo ensino-aprendizagem, trazendo aos educandos possibilidades de 
autoconhecimento e autodesenvolvimento (PEREIRA, 2004, p. 82). 
 

 

Em concordância com a autora, descrevemos a experiência vivenciada e relatada 

pela Boneca-de-pano com uma turma na qual havia uma jogadora-discente que tinha 

dificuldade de interação, não falava, não escrevia e não era respeitada pelos colegas.   

A Boneca-de-pano costuma abordar os conteúdos com músicas e havia escolhido 

“A porta” 37 para explorar a letra da música, a expressão corporal, o ritmo, procurando 

envolver todos os jogadores-discentes por um determinado tempo. Nesse processo, a 

jogadora-discente com dificuldade de interação e aprendizagem foi aos poucos 

acompanhando a música, cantando as últimas frases da letra da música e começou a participar 

das aulas e a interagir com os demais.  

O caso relatado pela Boneca-de-pano e as estratégias utilizadas pela mesma para 

a sua superação demonstram o cuidado e o respeito pela individualidade dos seus jogadores-

discentes, especialmente o seu tempo pedagógico de aprendizagem.  

Esse princípio também foi observado na aula do Bambolê ao tratar as vogais. 

Após fazer uma recapitulação do tema na sala de aula, atribuindo cada vogal a uma palavra 

conhecida, colocou uma folha de papel, na qual estava escrita uma das vogais, presa à blusa 

de cada jogador-discente e desceu com todos para o pátio. Lá brincaram de roda cantando 

uma música referente às vogais, dando destaque a cada uma, e depois fizeram uma encenação 

a partir das junções das mesmas. Ao retornarem à sala, o Bambolê realizou um ditado. Uma 

jogadora-discente começou a chorar porque não havia acertado. Prontamente o Bambolê a 

acalmou dizendo:  

 

 

Não precisa chorar! Se não acertou agora, depois (grifo nosso) acerta. Não 
precisa aperreio! Estamos continuando a brincadeira de lá de baixo! 
(Comunicação verbal) 
 

 

                                                 

37 Composição de Toquinho e Vinícius de Morais. Gravadora: Universal Music, 1980. 
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A atitude do Bambolê de respeitar o tempo individual de aprendizagem da sua 

jogadora-discente também foi observada nas aulas da Pipa e da Bola-de-gude que, ao 

identificarem algum jogador-discente com dificuldade de realizar alguma tarefa proposta, 

chamavam-no ao birô para ficar mais próximo e davam-lhe uma atenção especial.  

A aproximação física entre os brinquedos e os jogadores-discentes, e também 

entre eles, foi um dos pontos das observações que mereceu destaque. Consideramos essa 

aproximação, o respeito à corporeidade, um dos princípios da prática docente expressa com 

ludicidade. 

As teorias sobre corpo e corporeidade na educação estão em efervescência, mas 

ainda se encontram sujeitas às confusões e contradições. Podemos citar o exemplo da Bola-

de-gude ao abordar o conteúdo lateralidade:  

 

 

Busco sempre trabalhar com brincadeiras, explorando o lúdico. Por 
exemplo, para trabalhar conceitos de lateralidade (esquerda, direita, à 
frente, atrás), nada melhor de que trabalhar com o corpo (grifo nosso). 
Trabalho também com jogos dramáticos, buscando desenvolver o 
relacionamento entre os alunos, a imaginação, a observação e, 
conseqüentemente, a leitura e a escrita. (comunicação verbal). 
 

 

Inferimos do relato da Bola-de-gude que existe o cuidado em tratar a lateralidade 

tendo como referência os próprios corpos dos jogadores-discentes e que, acima de tudo, busca 

fazer essa abordagem ludicamente. Contudo, ainda busca trabalhar com o corpo. Não há a 

compreensão de que o ser humano é corpo, conforme nos afirma Medina (1983).  

Numa das aulas da Bola-de-gude, observamos que essa compreensão de corpo 

ainda fragmentado está apenas na expressão falada, pois, na exposição do conteúdo sobre a 

formação das palavras a partir das sílabas, utilizou o som com o frevo de Capiba e possibilitou 

que os jogadores-discentes vivenciassem o conteúdo através de diversas formas de expressão: 

cantada, recitada e, principalmente, dançada. Só após isso é que foram escrever as palavras 

em seus cadernos. Inferimos que essa forma de abordar um conteúdo é uma prática comum 

em suas aulas, pois os jogadores-discentes demonstraram muita naturalidade em exibir suas 

performances no centro da sala.   

Percebemos, a partir de exemplos como esse, que já existe um avanço na 

compreensão da corporeidade e de sua importância no processo de ensino e aprendizagem, 
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embora, para algumas jogadoras-docentes, o seu conceito ainda não esteja claro. Como no 

relato da Boneca-de-pano, que tem a música como aliada em seu trabalho cotidiano: 

  

 

[...] a gente percebe que o trabalho com música proporciona muito isso: a 
questão da ética, do respeito mútuo, a questão da expressão, não é? O 
trabalho com a corporeidade. A criança aprender a respeitar o seu corpo, a 
respeitar o corpo do colega, a compreender que com o corpo ele se 
expressa, que ele pode falar com o corpo (grifo nosso) também, embora ele 
ainda não escreva de forma convencional... Então, é esse trabalho que a 
gente busca. E, diante disso, a gente começava a buscar as outras leituras, 
não é? (Comunicação verbal). 

 

 

O relato aponta uma compreensão de corpo e de corporeidade numa perspectiva 

mais ampla que ultrapassa a noção de saúde e de rendimento do indivíduo. Revela uma 

perspectiva de presença, participação e significação do ser humano no contexto no qual está 

inserido, numa forma de expressão que conjuga a idéia de unidade, em que a subjetividade e a 

objetividade se constituem dialeticamente para a sua compreensão, não existindo fórmulas 

pré-definidas para o seu entendimento. Afinal, a comunicação acontece pelo olhar, pela face, 

pelo andar e pelas inúmeras outras formas de expressão.  

Dessa forma, compreendemos que a aprendizagem é um processo visceral, que o 

“conhecimento não é coisa de cabeça e nem de pensamento. É coisa de corpo inteiro, dos rins, 

do coração, dos genitais” (ALVES, 1987, p. 24) e que a educação é corporizada. Noutras 

palavras, é compreender o ser humano em sua totalidade. 

 

 

Considerando-se que a passagem para o terceiro milênio clama por 
mudanças de mentalidade e da prática educativa, a partir do resgate da 
sensibilidade, torna-se necessário que o pensamento gire em torno de uma 
referência humana, que é o homem, vendo-o na sua totalidade, na sua 
corporeidade (PIRES, 1998, p.10). 
 

 

Dentre as múltiplas dimensões que envolvem a prática docente, destacamos o 

respeito à totalidade humana. De acordo com Freire (1996) e Wallon (2007), esse respeito é 

reconhecer o ser humano como ser múltiplo, inacabado e complexo. Essa complexidade 

precisa ser considerada no processo de ensino e aprendizagem.  
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O conhecimento tem uma inscrição corporal e se apóia numa complexa interação 

entre a racionalidade e a sensibilidade, pois toda atuação humana está entremeada de razão e 

emoção. “Não há verdadeiros processos de conhecimento sem conexão com as expectativas e 

a vida dos aprendentes” (ASSMANN, 2001 p. 27).  

 O respeito à totalidade foi o destaque na narrativa da Peteca: 

 

 

Então, pra trabalhar a questão do ciclo natalino de uma maneira 
tradicional, falando de símbolos, apresentando símbolos... É uma coisa que 
se faz todo ano do mesmo jeito, não tem graça, não é? Então, esse ano, por 
exemplo, qual foi a questão? [...] Levei a dança para o período natalino. 
Que eu observo que a escola não explora a questão da dança e da música no 
período natalino. Só explora mais a questão do canto, do coral, de trabalhar 
com os símbolos, a questão do desenho, da pintura, do recortar, o colar e a 
produção de texto, não é? Mas, a música e a dança ficam escanteadas. Aí, o 
que é que eu acho bacana? É que a gente leve, por exemplo, como eu levei, 
o CD que tem as valsas natalinas, não é? E relembrar um pouco isso com os 
alunos, até as festinhas de formatura do ABC, não é?, em que se dançavam 
essas valsinhas, tudinho. Ensinar o aluno a brincar com essas valsas, 
porque o dia-a-dia dele não tem valsa, não é? E são valsas lindas que 
marcam o período natalino. E a gente dançou, a gente brincou, dançando 
valsa. A gente percebe que a criança adora, que ela se envolve demais. [...] 
Tem crianças tímidas que pedem e aí, depois, vêm para o meio, dançam e se 
expressam, fazem a carinha de emoção, não é? Expressam um sentimento e 
você olha assim... E é como se ele estivesse viajando na valsa mesmo, não 
é? (Comunicação verbal). 
 

 

Ao abordar o Ciclo Natalino, a Peteca procurou ampliar as estratégias 

costumeiras introduzindo a música e a dança. Reconheceu que a valsa não faz parte do 

cotidiano dos jogadores docentes, salvo no momento da Formatura do ABC, e buscou resgatar 

essa lembrança. Observamos a busca de renovação na abordagem dos conteúdos que aponta 

uma perspectiva de considerar os jogadores-discentes em sua totalidade.  

A atitude da Peteca nos reporta a Snyders (1988) quando este propõe que a escola 

seja o lugar onde todos tenham a audácia de apostar tudo na satisfação da cultura elaborada, 

nas exigências culturais mais elevadas e na extrema ambição cultural. Mesmo não fazendo 

parte do dia-a-dia dos jogadores-discentes, ao propor a valsa, a Peteca lhes proporcionou uma 

atividade de fluxo na qual cada um, individualmente, pode aproveitá-la plenamente.   

Corroborando o exemplo da Peteca, a Pipa conta a sua experiência de abordar o 

universo das obras de arte: 
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Eu fui três vezes para o museu Murilo La Greca; eu fui para a Universidade 
Federal ver o grande mural de Murilo La Greca (na parte de Medicina) que 
tem lá na Universidade Federal. Eu fui para a Basílica da Penha [...] 
Arrastando 35 meninos pelas ruas do Recife, tá entendendo? Dei aula 
dentro da igreja, dentro de uma Benção de São Félix. Os meninos sentaram 
no chão, olharam pro teto pra olhar os afrescos, e eles já conheciam toda a 
vida, quer dizer, de Murilo La Greca. Eles comeram, jantaram e dormiram 
Murilo La Greca. E, no dia do Vernissage, eles deram aula sobre a vida de 
Murilo La Greca. Foi muito bom! (Comunicação verbal). 
 

 

 Consideramos as duas experiências dois bons exemplos de práticas docentes com 

expressão de ludicidade nas quais identificamos vários princípios: a alegria, o fluxo, o 

respeito à corporeidade e à totalidade. A accoutability nos possibilitou analisar as 

articulações dos brinquedos nas suas práticas, a capacidade de transformar os conteúdos a 

partir dos seus objetivos, reconhecendo a racionalidade e a afetividade dos jogadores-

discentes.  

Nas narrativas e nas observações, identificamos que o diálogo mediou todos os 

momentos do processo de ensino e aprendizagem. Foi através da observância desse princípio 

que selecionamos mais um para compor o elenco dos princípios que constituem a prática 

expressa com ludicidade: o respeito às regras construídas. Isso pode ser reconhecido nas 

falas e nas aulas ministradas pelos brinquedos em determinados momentos, os quais merecem 

ser destacados, a começar pela narrativa da Bola-de-gude: 

       

 

Porque, se a gente vai trabalhar com o lúdico, a gente também tem que ter 
algumas regras (grifo nosso) a seguir para nortear o trabalho. [...] para 
isso, devemos ter um bom relacionamento com a turma para, juntos, 
construirmos “regras” (grifo da própria narradora) que devem ser seguidas 
para guiar o trabalho. (Comunicação verbal). 

 

 

Em uma das aulas da Bola-de-gude, na qual foi utilizada música, observamos que 

esse princípio esteve sempre presente, pois, nos momentos de indisciplina dos jogadores-

discentes, sempre que a mesma contava: um, dois, três, todos retornavam aos seus lugares. 

Observamos essa mesma estratégia numa aula do Pião.  

Na turma do Bambolê, algumas regras de conduta são adotadas e, nos momentos 

de necessidade, eram lembradas tanto por ele quanto pelos jogadores-discentes. Tratava-se, 

assim, de um acordo conhecido e adotado por todos. 
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Ainda sobre regras de convivência, na turma da Peteca as saídas da sala de aula 

só são permitidas por ela e obedecem a uma seqüência de pedidos. Numa aula, essa seqüência 

não foi observada. Imediatamente uma jogadora-discente alertou-a sobre o fato, e a Peteca 

pediu desculpas por não ter observado as regras. 

A atitude da Peteca nos remete a algumas exigências indispensáveis à prática 

docente apontadas por Freire (1996): segurança, competência profissional e generosidade. A 

segurança com que a autoridade docente se move implica a competência profissional e, 

consequentemente, a generosidade, qualidade indispensável à autoridade em relação à 

liberdade dos educandos e à humildade de reconhecer os próprios erros.    

Nas turmas dos demais brinquedos, essas e outras regras são observadas, 

especialmente nas atividades em que os alunos saem dos seus lugares e se distribuem 

livremente na sala de aula ou em outro espaço alternativo.  Através da reflexividade, 

percebemos que esse clima de respeito e compromisso, assumido anteriormente, é manifesto 

nas atitudes e ações entre os brinquedos e os jogadores-discentes.  

Denominamos esse princípio de respeito às regras construídas e o reconhecemos 

através da maneira metódica como os brinquedos intervêm nas situações em que se faz 

necessária a autoridade docente. Sobre isso, encontramos respaldo nas palavras de Freire 

(1996, p. 68) quando este se refere ao bom senso e ao exercício da autoridade de professor: 

 

 

É o meu bom senso que me adverte de que exercer a minha autoridade de 
professor na classe, tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo 
tarefas, cobrando a produção individual e coletiva do grupo não é sinal de 
autoritarismo de minha parte. É a minha autoridade cumprindo o seu dever.    
 

 

As palavras do autor se confundem com as narrativas dos brinquedos. Cada um, 

em seu contexto, descreve, naturalmente, as ações empreendidas nascidas no seio da 

comunidade escolar onde se estabelecem regras e normas, nem sempre documentadas, as 

quais facilitam a convivência entre aqueles que a compõem. Chegamos a esse princípio a 

partir do conceito da noção de membro, através da observação do domínio da linguagem 

natural dos brinquedos e dos jogadores-discentes no contexto em que estão inseridos.  

Chegamos ao final do segundo ciclo com mais um princípio para o elenco dos 

princípios que compõem a base da prática docente expressa com ludicidade – o respeito às 

regras construídas, o qual apresentamos, juntamente com os demais, no seguinte esquema: 
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Terceiro Ciclo de Debates – Os princípios qualificam o processo de ensino e 

aprendizagem e alteram o trato com o conhecimento  

 

Como nos ciclos anteriores, focamos nossa atenção nas narrativas dos brinquedos 

e nas observações das suas aulas. Neste ciclo, buscaremos as situações didáticas38 que, 

pautadas nos princípios já identificados, colaboram para a qualificação do processo de ensino 

e aprendizagem e alteram o trato com o conhecimento. 

Para abordar o trato com o conhecimento, retomamos o Coletivo de autores 

(1992) para a montagem do seguinte esquema:  

 

                                                 

38 Nesta pesquisa, situações didáticas representam a relação pedagógica entre jogador-docente, jogadores-
discentes e o conhecimento. 

Esquema 03 – Os princípios constitutivos da prática docente expressa com ludicidade 
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Esquema 04 – O trato com o conhecimento na dinâmica curricular 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

O trato com o conhecimento reflete a direção epistemológica e orienta a seleção, a 

organização e a sistematização lógica e metodológica dos conteúdos. Os conteúdos de ensino, 

segundo Libâneo (1986, p. 39), 

  

 

[...] são realidades exteriores ao aluno, que devem ser assimilados e não 
simplesmente reinventados, eles não são fechados e refratários às realidades 
sociais. Não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda que bem 
ensinados; é preciso que se liguem, de forma indissociável, à sua 
significação humana e social.  
 

 

Na escola, a apropriação dos conteúdos se dá através da intervenção do jogador-

docente e pela participação ativa dos jogadores-discentes, os quais partem de uma visão 

confusa e fragmentada – sincrética – para chegar a uma visão organizada e unificada – 

sintética – da realidade. Nesse sentido, cabe à escola, através do processo de ensino e 

aprendizagem, prepará-los para o convívio social e as suas contradições, fornecendo-lhes as 

condições necessárias, por meio dos conteúdos e da socialização, para uma participação 

efetiva na sociedade. 

Sabemos que, na atualidade, a maneira de conceber os conteúdos na escola não 

estabelece oposição entre a cultura popular e a cultura elaborada, mas uma relação de 

continuidade em que, progressivamente, se passa da experiência desorganizada ao 

conhecimento sistematizado. Essa concepção põe em destaque os princípios curriculares no 

trato com o conhecimento, elencados pelo Coletivo de Autores (1992): a relevância social do 

Currículo 
(reflexão dos jogadores-discentes) 

↕ 
Eixo curricular 

(constatação, interpretação, compreensão e a explicação da realidade) 
↕ 

Dinâmica curricular 
(materialização do currículo) 

↕ 
Projeto de escolarização dos jogadores-discentes 
↕                                       ↕                                       ↕ 

O trato com o conhecimento   A organização escolar      A normatização escolar 
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conteúdo, a contemporaneidade do conteúdo, a adequação às possibilidades 

sóciocognoscitivas do aluno, a simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, a 

espiralidade da incorporação das referências do pensamento e a provisoriedade do 

conhecimento.  

Esses princípios, juntamente com aqueles que constituem a prática docente 

expressa com ludicidade, serão o nosso ponto de partida para a elaboração das análises deste 

terceiro ciclo de debates, que busca, a partir das narrativas e das observações das aulas dos 

brinquedos, analisar as situações didáticas que contribuem para a qualificação do processo de 

ensino e aprendizagem e a alteração do trato com o conhecimento.  

Iniciamos o terceiro ciclo com alguns trechos das entrevistas em que os 

brinquedos destacam a importância da ludicidade no processo de ensino e aprendizagem. 

Começamos com a narrativa risonha do Pião: 

 

 

Veja só, eu acho que praticamente em tudo o que nós temos, nós colocamos 
(grifo nosso) a ludicidade. Eu trabalhei classificados. Mas, aí, eu trouxe o 
livro de Roseana Murray e fiz com cada estrofe um cartazinho com moldura, 
com tudo e coloquei na sala e pedi que eles lessem. Eles acharam engraçado 
e não sabiam que aquilo ia ser uma aula de classificados, sobre 
classificados. Depois que eles leram, ilustraram o classificado de Roseana 
Murray e depois eu pedi que todos fizessem o seu anúncio. Eu aproveitei os 
classificados poéticos de Roseana Murray para trabalhar os classificados de 
jornal. E eles fizeram os anúncios e assim... Tão engraçado! [...] eles 
curtiram tanto... [...] depois eu trouxe o jornal. Eu trouxe uma música de... 
Acho que estou esquecida. Mas acho que é de Marina: “Mandei um recado 
pro meu namorado nos classificados de um grande jornal” (cantarolando). 
Eu trouxe essa música também para eles. E eles colocaram os anúncios aqui 
no pátio, e as pessoas que vinham à escola pensavam que aqueles anúncios 
eram de verdade. Porque eles colocaram: Vendo uma casa encantada, 
maravilhosa, belíssima, por R$ 5.000,00, uma casa com três quartos de 
frente para o mar. E as pessoas: – Onde é essa casa? E eu achei tão 
interessante... – Não, esse é um trabalho dos alunos. Então, foi de forma 
lúdica, porque eu trouxe a poesia e poesia é brincar com palavras (grifo 
nosso). Quando eles ilustraram, entrou a arte. E eles curtiram muito esse 
anúncio, esse trabalho. E eu acredito que todos eles, se forem precisar na 
vida deles fazer um anúncio num jornal, eles são capazes de o fazer (grifo 
nosso). (Comunicação verbal) 

 

 

Observamos na narrativa do Pião que o sentido da ludicidade ainda está atrelado 

ao jogo e à brincadeira. Contudo, essa elucidação deixa claro o significado da ludicidade 

como a busca da harmonia entre a razão e a sensibilidade. O conteúdo, ao ser apresentado em 

forma de poema e com uma música alusiva ao tema, motivou os jogadores-discentes a 
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escreverem seus próprios anúncios, a ilustrarem-nos e a divulgarem-nos pela comunidade 

escolar.  

Identificamos na atividade a alegria do processo de ensinar e aprender, o fluxo 

envolvendo a todos e a autonomia e a liberdade dos jogadores-discentes na escolha do 

anúncio e elaboração dos cartazes. O conteúdo foi organizado e apresentado de maneira 

simultânea, sem etapismo; de forma espiralada e atualizada. De modo que o próprio Pião 

reconheceu que o conhecimento tratado teve sentido e significado na vida dos jogadores-

discentes, fazendo a diferença, a ponto de afirmar que, quando for necessário, eles serão 

capazes de fazer um anúncio no jornal.  

Inferimos que o diferencial do ensino desse conteúdo estaria na espiralidade da 

incorporação das referências do pensamento dos jogadores-discentes. Ao partirem do poema, 

da música e da ilustração, eles puderam dar asas à imaginação para a elaboração dos anúncios 

da casa de seus sonhos num clima de alegria epistêmica. E “onde há alegria, há um passo à 

frente, crescimento da personalidade no seu conjunto. Um sucesso foi atingido e a alegria é 

tanto maior quanto o sucesso é mais válido” (SNYDERS, 1988, p. 19).  

Ao ouvir a narrativa lúdico-epistêmica do Pião, a Bola-de-gude imediatamente 

apresenta a sua experiência com um conteúdo da matemática: 

 

 

Para trabalhar o SND – sistema de numeração decimal, – busco sempre o 
jogo e, a partir dele, crio situações em que as crianças, manuseando o 
material e “brincando”, encontram as respostas. [...] quando a gente 
trabalha com jogos, com material dourado, com tampinhas de garrafas, com 
algo prático mesmo para brincar, para fazer jogos com eles. Eles estão 
vivenciando na realidade tudo o que eles estão estudando, os conteúdos 
mesmos. Assim, a aprendizagem se torna bem mais significativa (grifo 
nosso). (Comunicação verbal) 

 

 

Uma atividade sintonizada com ludicidade se configura num prisma de 

abordagens com múltiplos olhares, refletindo a possibilidade de vivenciar as mais ricas e 

estimulantes experiências, como a relatada pela Bola-de-gude. A utilização de materiais 

concretos no trabalho com crianças proporciona a adequação do conteúdo à sua capacidade 

cognitiva e permite a vivência no trato com o conhecimento. A Bola-de-gude reconhece que 

aquilo que a criança aprende brincando terá maior significado em sua vida, uma vez que “a 

experiência existencial do homem se constrói no brincar [...]” (BRUHNS, 1996, p. 33). 
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A brincadeira rompe com a forma linear de tratar o conhecimento, possibilitando a 

espiralidade da incorporação das referências do pensamento. Também permite a vazão dos 

sentimentos e das emoções, a expressão dos movimentos corporais e o contato físico mais 

intenso e espontâneo.  

Tudo isso observamos numa aula da Bola-de-gude sobre adição, na qual os 

jogadores-discentes tinham à sua disposição tampinhas coloridas de garrafas, que eram 

manuseadas e trocadas à medida que a Bola-de-gude ia fazendo as perguntas. Nesta aula, 

podemos dizer, o aluno não se apropria do que é ensinado; ele vivencia a aprendizagem e é 

estimulado para, a partir do que lhe é oferecido, encontrar a sua autonomia. O que, na 

matemática, pode ser traduzido pelas próprias soluções encontradas para resolução de 

problemas. “Se trabalho com crianças, devo estar atento à difícil passagem ou caminhada da 

heteronomia para a autonomia, atento à responsabilidade de minha presença que tanto pode 

ser auxiliadora como pode virar perturbadora da busca inquieta dos educandos [...]” (FREIRE, 

1996, p. 78).   

Ao abordar os conteúdos matemáticos com jogos, a Bola-de-gude proporciona 

aos jogadores-discentes as condições de exercícios de engenhosidade, porquanto estimula a 

atenção, qualidade essencial do espírito inventivo, expõe ao risco, que constitui boa parte do 

prazer lúdico e ensina a pensar; afinal, “o prazer lúdico faz com que o indivíduo que se deixa 

levar faça cálculos que não seriam feitos por si mesmo” (DUFLO, 1999, p. 26).  

A matemática é um assunto que está sempre presente nas rodas de conversas dos 

brinquedos. A Pipa, ao ouvir falar de matemática, não deixa por menos, arremete um vôo 

rasante e aproxima-se para partilhar sua cancha: 

   

 

[...] se em matemática eu vou trabalhar adição, eu vou trabalhar de forma 
concreta desde aquilo que eu tenho mais na mão; vamos dizer, se eu tenho 
alunos feirantes, filhos de feirantes, então eles trazem para a escola a sua 
realidade, porque ninguém chega à sala de aula sem ter um conhecimento 
prévio. Certo? Então, eu tenho que fazer um trabalho norteador para saber 
qual a realidade na qual ele está inserido. [...] nós temos muitos alunos 
filhos de feirantes, a gente vai, né?, dentro da ludicidade, passar por uma 
feira, ver quais são os... Aquilo que vem sendo vendido. Traz pra dentro da 
sala de aula os próprios pais deles que falam de sua rotina de trabalho, não 
é? Que geralmente são pessoas que não têm acesso à educação de forma 
positiva, quer dizer, foram alunos que tiveram que deixar a educação, 
assim... Em busca de sua própria sobrevivência, não é? E eles trazem sua 
prática de trabalho. E, a partir daí, a gente conta tampinhas vermelhas 
como sendo tomates, a gente faz uma feira dentro da sala de aula, botando 
os preços como se fosse uma própria feira mesmo. Então eles têm que 
passar o troco, a gente cria as notas, as moedas [...] E a gente também vê a 
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questão histórica, que era a troca, está entendendo? Iniciando com trocas... 
E isso aí com trocas, como é que a gente pode fazer? Eu troco três tomates 
por um abacaxi. Como é que eu posso desenvolver? Já que antigamente a 
gente não tinha a moeda como o valor de troca e, sim, a própria troca, não 
é? Então, isso é uma das coisas mais constantes. (Comunicação verbal) 

 

 

A Pipa, assim como a Bola-de-gude, ao abordar conteúdos matemáticos, busca 

materiais e situações concretas. Esse cuidado remete ao princípio curricular no processo de 

seleção dos conteúdos: a relevância social. Os conteúdos devem estar vinculados à explicação 

da realidade social concreta dos jogadores-discentes e, ao mesmo tempo, precisam oferecer 

subsídios para a compreensão dos determinantes sóciohistóricos dos sujeitos envolvidos e a 

sua condição social. 

Essa observância encontra-se entre as exigências para a prática docente 

apresentadas por Freire (1996, p. 34):  

 

 

Por que não estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes 
curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm 
como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas 
de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? [...] A 
escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos 
alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos.   

  

 

Esse ensino de conteúdos, mesmo numa prática docente que busca harmonizar o 

dever e o prazer, não pode acontecer sem o entendimento dos vínculos estreitos entre as 

estruturas do poder, os modos de produção, as contradições sociais, a distribuição da riqueza e 

do próprio conhecimento.  Isso requer uma tomada de atitude perante a realidade. Essa atitude 

requer uma reflexão.  

Refletir, segundo Saviani (2000, p. 16), “é o ato de retomar, reconsiderar os dados 

disponíveis, revisar, vasculhar, numa busca constante de significado. É examinar detidamente, 

prestar atenção, analisar com cuidado. E é isto o filosofar”. Uma reflexão filosófica da 

realidade que se dá a partir do entendimento de três requisitos básicos: a radicalidade – ir às 

raízes da questão; a rigorosidade – apropriar-se de métodos científicos para a análise; e o 

conjunto – relacionar o problema com o contexto. 

Consideramos que os requisitos da reflexão filosófica são de fundamental 

importância para a prática/realização dos brinquedos, pois permitem o movimento constante 
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de (re)construção, (re)elaboração e ressignificação da prática docente, como nos apresenta a 

Boneca-de-pano: 

 

 

[...] comecei a trabalhar bem tradicional: ba, be, bi, bo, bu e passei o ano 
todinho no ba, be, bi, bo, bu na alfabetização de lá. As técnicas de apoio 
chegavam e diziam: [...] – por que você não trabalha com a letra de 
imprensa? O menino vai aprender o nome dele mais rápido. Quando ela 
saía, eu olhava: – essa mulher tá querendo me ensinar a trabalhar. Meu 
Deus! Eu já professora formada... Arrogante e meia. Daí, no ano seguinte, 
comecei a trabalhar com esse grupo lá e comecei a perceber que a gente 
tem que fazer um trabalho diferenciado, comecei a participar das 
capacitações da Rede. Então a minha vida é essa: estou concluindo o curso 
superior e esse trabalho, buscando esse conhecimento, essa questão de 
ampliar esse universo cultural, essa questão da afetividade (grifo nosso) em 
que a gente bate tanto: que a criança deve ver sentido naquilo que ela está 
aprendendo e gostar daquilo que ela está aprendendo. Aí, isso eu venho 
buscando agora estudando, estudando os teóricos Wallon, Piaget... 
(Comunicação verbal) 

 

 

A qualificação do processo de ensino e aprendizagem perpassa pela reflexão da 

prática docente. Na narrativa da Boneca-de-pano evidenciam-se a reflexão crítica sobre a sua 

prática docente e a convicção de que a mudança é possível, afinal, o inacabamento é próprio 

da experiência vital e implica necessariamente a inserção do sujeito inacabado num 

permanente processo social de busca. 

 

 

Como professor, preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso 
conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o 
que me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho. O maior ponto 
de partida para estas reflexões é a inconclusão do ser humano de que se 
tornou consciente (FREIRE, 1996, p. 76).  

 

 

Esse processo de busca implica, dentre outros requisitos, a habilidade de ensinar.   

E isso impulsiona os brinquedos a uma constante renovação metodológica de abordagem dos 

conteúdos, visando a uma aprendizagem significativa: 

 

 

[...] E como já falei, a aprendizagem vai ser muito mais significativa para a 
criança porque ela tá vendo, ela tá observando aquilo. Não é uma coisa que 
a gente vai só falar, mas ela tá vivenciando aquilo, não é? A questão da 
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numeração decimal, quando a gente trabalha com jogos, com material 
dourado, com tampinhas de garrafas, com algo prático mesmo para brincar, 
para fazer jogos com eles. Eles estão vivenciando na realidade tudo o que 
eles estão estudando, os conteúdos mesmos. Assim, a aprendizagem se torna 
bem mais significativa (grifo nosso) (Bola-de-gude). (Comunicação verbal) 

 

Então, é esse trabalho que a gente busca. E, diante disso, a gente começava 
a buscar as outras leituras, não é? A leitura de pré-textos. Utilizar o texto de 
Vinícius, que fala da porta, ou que fala da foca, pra trabalhar ciências 
naturais também. Então sempre também a leitura das músicas pra trabalhar 
outros conteúdos, a questão da interdisciplinaridade, tudo isso. Então as 
crianças gostam, curtem, aprendem de verdade e vêem um significado (grifo 
nosso) em tudo aquilo que estão aprendendo. Elas não estão aprendendo só 
pra decorar ou pra escrever depois numa prova. E, aí, elas aprendem de 
verdade (Boneca-de-pano). (Comunicação verbal) 
 

 

 Nos relatos, é patente o cuidado no trato com o conhecimento, à medida que os 

brinquedos, como artistas pedagogos e políticos, aproximam-se dos jogadores-discentes 

“cuidando de sua especificidade e personalidade não apenas subjetivamente, para um efeito 

ilusório sobre os sentidos, mas objetivamente e para a essência interna” (SCHILLER, 1995, p. 

33).  

Nesse ponto de vista, a concepção da docência se alarga e incorpora novas 

matrizes e novos traços.  E, com isso, o trato com o conhecimento não se restringe apenas à 

relação com os conteúdos do currículo, mas a uma ação intencional de criar as condições para 

que os jogadores-discentes se apropriem da cultura escolar, num convívio entre seres que 

sentem, fantasiam, valorizam, dançam, se expressam na totalidade de sua condição humana. 

Não ficando fixos no papel de adultos-trabalhadores-cidadãos que serão quando crescerem, 

mas explodem na totalidade de suas vivências no presente (ARROYO, 2000). 

Para isso, os brinquedos planejam e se esforçam num jogo de aprender a arte de 

lidar com a totalidade dos jogadores-discentes e a fazer escolhas para que o ensino dos 

conteúdos tenha significado e aconteça num clima que desperte neles o interesse de aprender: 

 

 

[...] partindo do planejamento mesmo, de quando eu vou parar pra pensar 
em como trabalhar determinados conteúdos, aí que surgem... Aí que eu 
penso em que dinâmica, em que brincadeira, em que dança, em que música 
eu posso inserir aquele conteúdo, como aquele conteúdo pode ser 
trabalhado. [...] Vou trabalhar os numerais. Aí, o que é que eu vou pensar? 
Penso em construir uma minhoca gigante, um jogo com uma minhoca 
gigante em que eles, com dados, vão jogar. [...] Pronto, é essa questão de 
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conteúdos mesmo, é mais ou menos assim que eu trabalho, que eu penso. 
(Bambolê). (Comunicação verbal) 
 

 

Na educação, o ato de planejar é composto por idéias que orientam uma dinâmica 

de ação-reflexão-ação. Nesse sentido, não é uma obra solitária, já que todos nós nos educamos 

no relacionamento humano. Planejar é justamente isso: propor uma identidade e agir para 

aproximar o que somos (como grupo) daquilo que queremos ser.  

É pensando no bem de todos que os brinquedos, desde o processo de 

planejamento, destacam a ludicidade no processo de ensino e aprendizagem, como no 

exemplo da Peteca ao introduzir a música na abordagem do Ciclo Natalino: 

 

 

[...] tem o planejamento... Das competências mesmo para serem trabalhadas 
[...] aí você aproveita esse momento para identificar muitas coisas que têm 
nessas músicas, nesses ritmos, nessas expressões, não é? Que a gente está 
trabalhando os conteúdos também na parte de música. Então eu acho que é 
muito lúdico. É muito gostoso, as crianças adoram, desde a pequenininha, e 
aí eu fico imaginando até uma 4ª série, até o ginásio. Por que não trabalhar 
num período desses que é riquíssimo e que traria uma satisfação muito 
grande para eles? É vivenciar uma valsa natalina, um coral cantado, 
acompanhando uma música orquestrada, em que você identifica 
instrumentos, ritmos, sons... Então, isso é muito gostoso e muito prazeroso 
(grifo nosso) para as crianças. (Comunicação verbal) 
 

 

As análises contextualizam e identificam algumas situações didáticas que, 

consubstanciadas na ludicidade, colaboram para a qualificação do processo de ensino e 

aprendizagem e alteram o trato com o conhecimento. E isso é ratificado nas narrativas dos 

brinquedos:  

 

 

[...] E a coisa quando é vivenciada concretamente desde uma aula passeio, 
daquilo que foi trabalhado, até um trabalho com material dourado que é um 
material de matemática, não é? De forma concreta, ele está aprendendo, 
brincando, porque ele está mexendo, aquilo vai ficando no inconsciente dele 
e ele vai abstraindo. Quer dizer, do concreto ele vai para o abstrato (grifo 
nosso). É isso que dá e de forma elucidativa, não é? (Pipa). (Comunicação 
verbal) 
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Reconhecemos na fala da Pipa que, ao tratar os conteúdos a partir de materiais 

concretos e de uma forma lúdica, ela proporciona aos jogadores-discentes vivenciar a 

experiência sensível, em que prevalecem as referências sensoriais na relação com o 

conhecimento. Esse manuseio lúdico vai possibilitar aos jogadores-discentes encontrar as 

relações, as categorias, a classificação e a associação entre as coisas e iniciar a sistematização 

do conhecimento na qual eles vão adquirindo a consciência de sua atividade mental e suas 

possibilidades de abstração. 

Sabemos que o conhecimento é uma representação real do pensamento. Isso vai 

sendo construído através de sucessivas aproximações dos jogadores-discentes com o objeto 

em estudo. Os nossos brinquedos, em suas narrativas, enfatizam que buscam essas 

aproximações através de jogos, brincadeiras, músicas, poemas, danças e outras formas de 

expressão, sempre numa perspectiva lúdica. Dessa forma, eles reconhecem que os jogadores-

discentes realmente aprendem, e, o que é melhor, com naturalidade e sem imposição.    

 

 

[...] Então a gente pretende também desenvolver nelas um referencial do 
que é música, dos próprios conceitos de música, de ritmo, de harmonia, de 
tudo isso. Então a gente sempre buscou isso. E aí dá certo, né? Porque elas 
começam a gostar das músicas e começam a querer aprender dentro 
daquele universo. E aí é um processo encantador porque elas vão... Tem 
horas em que elas acham que não estão nem estudando. E, na verdade, elas 
estão aprendendo. (Boneca-de-pano). (Comunicação verbal) 
 
 
É tão interessante quando a gente trabalha assim: fazendo essa... 
Brincando. A gente vai fazer uma brincadeira! Começa falando do tema, 
fazendo uma brincadeira para, depois, entrar no conteúdo. No conteúdo em 
si, né? Aí, é tão interessante que, no final, quando menos a gente espera, 
eles estão falando um pro outro. Ou, então, a mãe chega: – quem é que está 
falando de Ariano Suassuna? Vieram perguntar o que é que eu estava 
trabalhando na sala, e fica tão... É tão... Fica tão natural que entra na 
cabeça. Não é aquela questão de ser uma coisa obrigatória, né? É uma 
coisa tão natural que entra na cabeça e eles falam livremente uns pros 
outros e até cobram, às vezes, quando eu não faço... (Bambolê) 
(Comunicação verbal) 
 

 

Podemos afirmar, por ocasião dessas considerações, que a prática docente 

expressa com ludicidade proporciona aos jogadores-discentes empreender esforços de 

vivenciar o jogo do conhecimento com a competência de assumirem riscos e buscarem as 

próprias soluções para os desafios propostos, saboreando a alegria de chegar à cultura 

elaborada, de maneira que eles “lembrem o que foram as suas experiências de satisfação 
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cultural na escola: fizemos algo de válido, não nos restringimos a pequenos compromissos; 

fomos levados a alegrias essenciais, alegrias interessantes [...]” (SNYDERS, 1988, p. 225).  

Essa atitude altruísta que se espera dos jogadores-discentes, é representada na 

narrativa dos brinquedos como a afetividade pelo conhecimento: 

 

 

Eu, na verdade, quando estou em sala de aula... Eu busco assim... Como 
trazer esse aluno, como desenvolver nele um afeto pelo conhecimento, né? 
A questão da afetividade. (grifo nosso) É porque o conhecimento tem a 
questão de você gostar do que está aprendendo, gostar daquilo que está 
aprendendo. Então, de que forma a gente procura fazer isso? Fazer com que 
o aluno tenha essa questão afetiva desenvolvida no conhecimento, né?, na 
sistematização, pra que ele se aproprie de verdade, pra que ele internalize 
os conceitos. Então, como é que a gente busca isso? A gente busca fazer de 
uma maneira diferente, de uma maneira significativa (grifo nosso), pra que 
ele tenha interesse por aquilo. (Boneca-de-pano). (Comunicação verbal) 

             

 

A indicialidade e a reflexividade nos possibilitam inferir que a afetividade 

aparece nas narrativas proferidas pelo Pião nas expressões – eles gostaram tanto e amor 

pela leitura – referentes à experiência de dramatização de poema vivenciada pelos seus 

jogadores-discentes.   

Alves (1985) e Snyders (1993), em seus estudos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem na escola, reconhecem que o cognitivo e o afetivo não podem se opor, de modo 

que as tarefas a serem cumpridas estejam em sintonia com a paixão e o desejo. Afinal, 

 

 

Todos nós sabemos que, para o aluno, o conhecimento é trazido pelo afetivo: 
ele aprende realmente bem aquilo que o cativa, numa atmosfera de aula que 
lhe parece segura, com um professor que sabe criar afinidades. Eis porque a 
escola ao mesmo tempo tem necessidade de conciliar o intelectual e o 
afetivo, e constitui um local privilegiado para operar essa conciliação. 
(SNYDERS, ibid, p. 92). 

 

   

Nas evidências de subsídios apresentadas pelos brinquedos, bem como nas aulas 

observadas, a busca do afeto pelo conhecimento nos jogadores-discentes esteve presente em 

todos os momentos em que se investia na harmonia da racionalidade e da sensibilidade. 

Todavia, as informações apresentadas também nos trazem os limites identificados pelos 
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brinquedos e as referidas soluções e sugestões advindas das necessidades e dos desejos 

apresentados pelos mesmos. 

As análises nos mostraram que todos os brinquedos têm uma dupla jornada de 

trabalho, fato corriqueiro em uma profissão que, em nosso país, ainda continua sendo mal 

remunerada. Isso representa uma das bandeiras de luta dessa classe trabalhadora, a qual deve 

ser compartilhada também com os jogadores-discentes: 

 

 

Se há algo que os educandos brasileiros precisam saber, desde a mais tenra 
idade, é que a luta em favor do respeito aos educadores e à educação inclui 
que a briga por salários menos imorais é um dever irrecusável e não só um 
direito deles. A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua 
dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática 
docente, enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da atividade 
docente, mas algo que dela faz parte (FREIRE, 1996, p. 74).  

 

 

Nesse grupo, alguns brinquedos acumulam a função de coordenadoras na mesma 

escola onde lecionam.  Essa ocorrência apresenta peculiaridades que aparecem em seus 

relatos: 

 

 

[...] fica difícil, muitas vezes, pra gente estar na coordenação e em sala de 
aula. E quando é na mesma escola..., né? Aqui eu não tenho problema não. 
Mas, assim... Muita gente diz que fica bem difícil. Não sabe quando é sala 
de aula, quando é que está na coordenação... Fica perdida. Eu, não. Eu 
separo bem. De manhã, eu sou sala de aula. Só respondo pela minha sala. 
À tarde, não. À tarde eu sou coordenadora pedagógica. [...] Então, eu 
consegui separar bem isso. Mas, tem coisas, assim, em que a gente precisa 
de mais tempo na coordenação; e a sala de aula, a gente também precisa 
estar na sala de aula e não pode ficar partido. Aí, uma das lutas que tem é 
essa: a gente ficar na coordenação. Aí, se acontecer, eu pretendo ficar. 
Certo? (Bola-de-gude). (Comunicação verbal) 
 
 
O coordenador, ficando na sala de aula um horário e, no outro, como 
coordenador, ele não dá conta do trabalho da escola. Até porque, aqui 
mesmo, eu sou coordenadora só de um momento. No outro, não tem 
coordenador. E as meninas me ocupam muito. Estou na sala de aula e me 
chamam, me chamam e atrapalham muito o trabalho do coordenador. Ou 
um horário fica bem assistido ou o outro fica sem assistência nenhuma. Até 
porque eu sou coordenadora de um horário. No outro horário, eu ajudo 
assim por uma questão de coleguismo mesmo. Porque as meninas precisam. 
Mas têm algumas coordenadoras que não querem não: No outro horário, eu 
sou professora, não me envolvo em nada. (Pião). (Comunicação verbal) 
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Os brinquedos que ensinam e exercem também a função de coordenadores, 

admitem a dificuldade de dar conta das duas atribuições e afirmam que, existindo na Rede a 

possibilidade de optar, farão a opção pela necessidade do trabalho de coordenação no 

cotidiano das escolas. 

 

 

Assim... Até onde eu sei, é que a gente ainda continue em sala. É uma das 
lutas a gente ficar exclusivamente na coordenação. [...]aí, se acontecer, eu 
pretendo ficar. Certo? Mas, até o momento, que eu saiba, eu vou ficar com o 
1o ano do 1ociclo. Mas, aí só se vier... Oficialmente não foi dito não. [...] 
uma das lutas que tem é essa: a gente ficar na coordenação. Aí, se 
acontecer, eu pretendo ficar. Certo? (Bola-de-gude).  (Comunicação verbal) 

 
 

Possivelmente, é uma proposta da Prefeitura. [...] Aí fica: nem você 
trabalha bem como professor, nem você trabalha bem como coordenadora, 
porque você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não é? (Pião). 
(Comunicação verbal) 
 

 

Aqui temos representado um ponto limite no trabalho dos brinquedos e ao 

mesmo tempo a luta em favor da dignidade da prática docente e da função de coordenação, 

fruto da experiência adquirida no exercício concomitante das duas funções. E mesmo num 

processo reivindicatório de luta política pelos direitos profissionais, encontramos patente na 

narrativa da Peteca a permanente observância das atribuições relativas à coordenação, o 

cumprimento dos deveres do ofício de mestre e, em ambas, a atenção no trato com o 

conhecimento: 

 

 

[...] como coordenadora, a gente está terminando o ano letivo, e temos 
planos para iniciar o ano. A muitos temas já previstos a gente vai dar uma 
abordagem diferenciada esse ano. [...] A gente sente essa necessidade de 
melhorar esses aspectos na escola. Cuidar da formação inicial do professor, 
sabe?... A gente já tem, muita coisa é... oferecida ao professor na sua 
formação em música, na área de arte... Mas, na própria escola, dentro da 
escola, é uma preocupação minha e das coordenadoras melhorar ainda 
mais essa visão do professor com relação à ludicidade. [...] Quem não sabe 
fazer, é a gente ajudar a aprender a fazer, não é? Aí, é questão de inibição, 
não é? Quem não sabe cantar, quem não sabe dançar, quem não sabe 
brincar, não sabe tornar as coisas mais atrativas, né? E até as 
brincadeirinhas, quando estiver apresentando os conteúdos, você é criativo 
e joga alguma coisa que a criança acha bonito, ri com você.   (Comunicação 
verbal) 
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Além da dupla jornada de trabalho, conseqüência dos parcos salários, outros 

pontos limites na prática docente foram ressaltados:  

 

• O número muito grande de jogadores-discentes por turma; 

• A falta de acompanhamento dos pais e/ou responsáveis; 

•  Classes pequenas e com mobiliário inadequado;  

•  Ausência de recreio em algumas unidades escolares. 

 

Reconhecemos que isso constitui um desrespeito à educação, aos jogadores-

discentes e aos jogadores-docentes, pois  

 

 

[...] corrói ou deteriora em nós, de um lado, a sensibilidade ou a abertura ao 
querer bem da própria prática educativa de outro, a alegria necessária ao 
que-fazer docente. É digna de nota a capacidade que tem a experiência 
pedagógica para despertar, estimular e desenvolver em nós o gosto de querer 
bem e o gosto da alegria sem a qual a prática educativa perde o sentido. É 
esta força misteriosa, às vezes chamada vocação, com que a grande maioria 
do magistério permanece, apesar da imoralidade dos salários. E não apenas 
permanece, mas cumpre, como pode, seu dever (FREIRE, 1996, p. 160- 
161).  

 

 

Parafraseando o autor, reconhecemos que é essa força motriz, a qual chamamos 

lúdico-propulsora, que identificamos manifestada nas estratégias utilizadas pelos brinquedos 

diante das condições adversas e que, não deixando a peteca cair, prossegue firme no jogo de 

construção de conhecimento:  

 

• A providência da Peteca, antes de iniciar a aula, arrumando a sala para facilitar o 

deslocamento de todos, apesar do barulho que isso provoca;  

• A troca de sala feita também pela Peteca e a saída ao pátio proposta pelo Bambolê 

para realizar as atividades que necessitam de um espaço maior; 

• O acordo didático proposto pelo Bambolê para que os jogadores-discentes, em um dia 

da semana, tragam os próprios brinquedos para a sala de aula e também a distribuição 

de jogos educativos por um determinado tempo, após a merenda, para minimizar a 

ausência do recreio pela falta de espaço; 
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• O reconhecimento e a compreensão do Pião de que a vivência do jogo é de fato um 

importante aliado no processo de ensino e aprendizagem:  

 

 

Eu acredito muito na ação educativa do jogo. Porque tanto o jogo ajuda na 
concentração como na questão de saber aprender a perder, a questão de 
saber como ganhar sem constranger o outro, de apoiar aquele que perdeu, a 
questão do recomeço. Se você perdeu, mas você pode recomeçar e tentar 
ganhar. A questão da socialização, que o jogo propõe isso e promove a 
socialização do grupo. [...] E também a questão da concentração, que a 
criança tem muita dificuldade de se concentrar. Mas, se ela for trabalhada 
com o jogo, consegue vencer essa dificuldade. Então, eu acho que a escola 
tem que promover isso. (Comunicação verbal) 
 

 

Essas e outras infinitas táticas refletem um conjunto de experiências que 

perpassam a arte de lidar com as múltiplas dimensões dos seres humanos e caracterizam a 

peculiaridade da prática docente com expressa com ludicidade dos nossos brinquedos e 

também das suas vidas: 

 

 

 Eu sou uma pessoa que gosta da vida, gosta muito da educação, gosta do 
que faz. Se eu estou na educação é porque eu realmente acredito em 
educação. Gosto de trabalhar principalmente com crianças. Adoro o 
trabalho com crianças. (Bola-de-gude). (Comunicação verbal) 
 

Eu digo assim: eu acredito muito na educação. Acho que é a única forma de 
mudar um país. Ainda acredito nisso. É... O que é negado. Trabalho nas 
duas realidades escolares: tanto na particular como na pública. E assim... 
As diferenças são poucas, não é? Necessidades, todos têm. É... Momentos na 
vida de determinadas dificuldades, todos têm. Têm uns que têm carências 
afetivas, têm uns que têm carências... Mas, eu faço o meu papel de agente 
transformador. É isso aí. Isso, pra mim, é muito consciente, está 
entendendo? (Pipa). (Comunicação verbal) 
 

 

Finalizando este terceiro ciclo, idealizamos, num esquema, uma síntese resultante 

do intersecção das nossas categorias de análises no trato com o conhecimento, a partir das 

análises dos dados levantados na investigação e das situações didáticas, identificadas como 

contribuintes para a qualificação do processo de ensino e aprendizagem e a alteração do trato 

com o conhecimento. 
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Esquema 05 – A intersecção entre o trato com o conhecimento e as categorias prática docente e 
ludicidade 
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AO FINALIZAR O JOGO... O ANÚNCIO DE NOVAS JOGADAS  

 
 
 
 

 
 
 

Vai, vai, vai terminar a brincadeira 
Que a charanga tocou a noite inteira 

Morre o circo, renasce na lembrança. 
  Foi-se embora e eu ainda era criança39 

 
 
 
 

  

 

 
Iniciamos esse jogo acadêmico com um convite para vivenciarmos uma aventura 

lúdico-epistêmica, na qual houve muitos encontros, desencontros, conversas, trocas e 

emoções, manifestados nas múltiplas dimensões que envolveram o objeto pesquisado. Essa 

aventura implicou considerar a complexidade da realidade, em que a descoberta das 

contribuições de uma prática docente expressa com ludicidade emerge de um processo de 

construção de conhecimento que não se apóia em verdades imutáveis, mas avança num 

freqüente movimento, com risco permanente à crítica e sujeito a questionamentos e 

reformulações.  

Mas, como todo jogo, essa aventura iniciou, percorreu um caminho e um sentido 

próprios e, agora, chegou ao seu final. Contudo, mesmo depois de terminada, ela continua 

como uma criação nova, um tesouro a ser conservado na memória, o qual sempre estará 

sujeito às mutações da realidade, muito embora não desconheçamos as continuidades de que 

essas próprias mudanças do real são portadoras (HUIZINGA, 1971). 

Nesse caminhar é importante relembrarmos que nosso objetivo primordial neste 

estudo foi compreender como os princípios constitutivos de uma prática docente expressa 

com ludicidade contribuem para a alteração do trato com o conhecimento, em turmas de 1o 

ciclo do Ensino Fundamental.  

                                                 

39 O circo. Composição de Sidney Miller. Gravadora: Elenco, 1967. 

Foto 11 – Ouvindo a história das vogais  
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Foi tomando esse objetivo como base que traçamos nosso caminhar e que 

pudemos chegar aos resultados que destacamos ao longo desse jogo investigativo, sobretudo 

os contidos no último capítulo, de forma que aqui buscaremos, à luz do mesmo, fazer uma 

reflexão sobre os achados, os limites e as perspectivas de generalização da inovação 

analisada, no mesmo clima de euforia e brincadeira com que começamos. 

Tivemos como ponto de partida para este estudo as experiências pedagógicas 

exitosas nas quais encontramos indícios de uma prática docente expressa com ludicidade, a 

qual busca a harmonia entre a razão e a sensibilidade; em outras palavras, aquela que visa 

conciliar o dever e o prazer no processo de ensino e aprendizagem.  

Na busca de qualificar essa prática, aprofundamos os estudos e elencamos os 

princípios que a consubstanciam: a alegria, o fluxo, o respeito à corporeidade, o respeito à 

totalidade, o respeito à liberdade e à autonomia, o respeito ao tempo individual de 

aprendizagem e a abertura ao diálogo. 

Nas inúmeras jogadas investidas nesta pesquisa, percebemos que as jogadoras-

docentes, nos seus modos de viver e de sentir, nas suas visões de mundo e de si mesmas, nas 

suas tomadas de decisões diante das circunstâncias da vida, nas suas aspirações que 

impulsionam seus modos de ser e agir, revelam claramente a manifestação de ludicidade. Não 

obstante, em alguns momentos das narrativas, o sentido de ludicidade ainda estar atrelado ao 

jogo e à brincadeira, o significado aproximou-se daquele que fundamentou toda a nossa 

pesquisa: a harmonia do impulso racional e do impulso sensível. 

Constatamos que esse significado é resultante de uma conjunção de saberes. 

Dentre estes, destacamos os saberes experienciais (TARDIF, 2002) e os saberes da 

experiência cultural (FRANÇA, 2003), pois, além do que pudemos observar nas aulas, as 

próprias jogadoras-docentes identificam a importância desses saberes nas suas ações 

cotidianas e que eles se materializam nas mais diversas formas de expressão: na dança, no 

canto, na poesia, na arte cênica e na arte plástica.  

Essas formas de expressão, analisadas à luz dos princípios da Etnometodologia, 

foram fundamentais para identificar como os princípios de uma prática docente expressa com 

ludicidade se apresentam no processo de ensino e aprendizagem. Lembrando que, tanto nas 

entrevistas como nas aulas das jogadoras-docentes, alguns princípios aparecem de maneira 

simultânea, numa relação de interdependência. 

A indicialidade nos possibilitou captar nas narrativas que a ludicidade está 

presente nas jogadoras-docentes antes de ser manifestada nas suas ações, pois, segundo 

Schiller (1995), a pessoa tem de ser o seu próprio fundamento. Já a reflexividade propiciou o 
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anúncio dos princípios da prática docente expressa com ludicidade através dos gestos, dos 

traquejos e das outras formas de expressão já referendadas. A alegria esteve sempre associada 

ao prazer, tanto nos relatos quanto nas ações, a partir do envolvimento dos jogadores-

discentes nas atividades. 

Esse envolvimento reflete o fluxo, principalmente nas tarefas que envolvem 

desenhos, pinturas, músicas, histórias e jogos. Sobre isso, reconhecemos que as jogadoras-

docentes estão atentas às suas ações do dia-a-dia e também ao ambiente em que essas ações 

acontecem. Aí, identificamos o respeito à liberdade e à autonomia dos jogadores-discentes, 

na medida em que estes questionam, opinam, propõem e tomam decisões. O diálogo apareceu 

como princípio fundamental para que os demais princípios aflorassem. Dentre estes, 

destacamos o princípio que considera o tempo individual de aprendizagem, visto que, 

mesmo nas atividades em que a maioria dos jogadores-discentes experimentou o fluxo, 

aqueles que por algum motivo não conseguiam acompanhar o grupo, eram argüidos e 

convidados para ir ao quadro, recebiam atenção individualizada e refaziam as tarefas.  

Nesses momentos, era evidente o respeito à corporeidade. Além da aproximação 

natural no atendimento individualizado, durante as aulas, os jogadores-discentes se 

expressavam nas mais diversas formas: através do canto, da dança, da mímica, do jogo, entre 

outras. Para isso, a disposição do mobiliário da sala de aula, em algumas ocasiões, era feita 

em forma de círculo, com vistas a facilitar a movimentação dos jogadores-discentes para o 

centro da sala de aula, bem como a circulação das jogadoras-docentes, propiciando uma 

natural aproximação. Os princípios referendados apontam à perspectiva de considerar o ser 

humano, em suas relações objetivas e subjetivas, numa constituição dialética. Noutras 

palavras, é reconhecer a totalidade do ser, os seus saberes e a consciência do inacabamento 

(FREIRE, 1996).  

A accountability ou descritibilidade, formada pelo cotidiano racional e 

inteligível, nos aponta que, nas ações planejadas e desenvolvidas em sala de aula, emergiu um 

princípio que denominamos de respeito às regras construídas, o qual tem relação com o 

contexto escolar e com a comunidade na qual está inserido e se corporifica nos gestos, nas 

ações cotidianas, no sentido de favorecer o bom andamento do que foi planejado e o cuidado 

com a integridade física e moral dos envolvidos. 

No tocante às contribuições desses princípios para a qualificação do processo de 

ensino e aprendizagem, identificamos, através das entrevistas e, especialmente, das aulas 

observadas, que a relação jogadora-docente/jogadores-discentes/conhecimento acontece com 

cumplicidade e euforia. Relembramos que estamos nos referindo às crianças, numa faixa 
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etária compreendida entre os seis e os doze anos, correspondente ao período no qual se dá a 

redução do sincretismo e o estabelecimento de nexos e novas relações nos diversos aspectos 

da realidade, tanto no plano objetivo quanto no subjetivo (WALLON, 2007).  

Nessa perspectiva, consideramos que a qualificação do processo de ensino e 

aprendizagem que tem por alicerce a prática docente expressa com ludicidade considera a 

natureza “mista” dos jogadores-discentes, ou seja, a razão e a sensibilidade. Esse 

entendimento desperta nas jogadoras-docentes a procura dos meios de tornar o conhecimento 

significativo para a vida, e isso altera, sobremaneira, o trato com o conhecimento.     

Essas alterações se materializam a partir da base epistemológica, pensada desde o 

planejamento pelas jogadoras-docentes, e se refletem na seleção, na organização e na 

sistematização dos conteúdos de ensino, bem como na maneira como são apresentados aos 

jogadores-discentes. A prática/realização nos permitiu inferir que essas alterações emanam 

das ações habituais desenvolvidas pelas jogadoras-docentes que, em todos os momentos, 

investem os seus saberes para que os jogadores-discentes tenham satisfação pela conquista da 

cultura elaborada (SNYDERS, 1988; 1993) e, assim, descubram e (re)descubram o sentido e o 

significado das experiências no mundo.  

Nesse sentido, é de suma importância que a prática docente esteja articulada com 

a prática gestora, a prática discente e a prática gnosiológica e/ou epistemológica, que a 

escolha dos conteúdos esteja vinculada à explicação da realidade social concreta e que ao 

mesmo tempo ofereça subsídios para a compreensão dos determinantes sóciohistóricos dos 

sujeitos envolvidos e da sua condição social. A observância dessa questão foi verificada desde 

as entrevistas das jogadoras-docentes e, posteriormente, pôde ser constatada nas observações 

das suas aulas, levando-nos a inferir que as jogadoras-docentes educam para a vida, a partir de 

uma prática docente estabelecida através de dimensões multifacetadas, entrelaçadas e 

inseparáveis que articula elementos referentes à ludicidade, à cultura e ao saber (FRANÇA, 

2003).    

Nessa pesquisa, alguns pontos limites foram identificados. A dupla jornada de 

trabalho, destacando a função de coordenadora exercida por algumas jogadoras-docentes. 

Estas expõem a dificuldade de uma pessoa conciliar a docência e a coordenação numa mesma 

unidade de ensino, pois, além das atribuições inerentes à docência, atendem os casos 

pertinentes à função de coordenação, sem distinção de horários. Evidenciamos também como 

limites outros fatores: o número muito grande de jogadores-discentes por turma, dificultando 

o acompanhamento individualizado; as salas de aula pequenas e com mobiliário inadequado, 

atrapalhando a mobilidade dos participantes do jogo educativo; a falta de assistência dos pais 
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e/ou responsáveis no que diz respeito às ações desenvolvidas nas escolas; e, por último, a 

ausência de recreio em algumas unidades escolares devido à precariedade do espaço físico.  

Mesmo diante das circunstâncias, as jogadoras-docentes teimam em driblar as 

dificuldades e investem em alternativas concretas: arrumam a sala para facilitar o 

deslocamento de todos; providenciam a troca de sala de aula e/ou a saída para um outro local 

para realizar as atividades que necessitam de um espaço maior; comunicam à direção e 

convocam os pais e/ou responsáveis para comparecerem à unidade escolar a fim de discutir as 

ações desenvolvidas; e, por fim, propõem aos jogadores-discentes que tragam seus próprios 

brinquedos para a sala de aula para brincarem após a merenda. Nessas e em muitas outras 

providências relatadas pelas jogadoras-docentes, a noção de membro as aponta como 

pertencentes a um grupo que, em suas ações cotidianas, intervém e constrói sua realidade 

histórica com a competência de produzir novos atos e anunciações coerentes com esse savoir 

vivre partilhado. 

Nesse ponto, o olhar criterioso da cientificidade nos dá condições de afirmar que o 

caráter inovador deste estudo repousa no fato de, na sua elaboração, termos conseguido 

fundamentar os princípios que norteiam a prática docente expressa com ludicidade e de 

termos podido constatar a consolidação desses princípios nas falas e nas ações das jogadoras-

docentes, compreendendo que todo processo de construção de conhecimento é provisório e 

está sujeito a questionamentos, críticas e reformulações. Neste sentido, apresentamos algumas 

questões: Que possibilidades poderão ser colocadas para a continuidade e expansão da 

experiência analisada? Que garantias a realidade aponta no sentido de sua generalização? 

Como poderá contribuir na formação de professores?  

Em respostas a essas indagações apresentamos como possibilidades:  

Investigar os dados que emergiram e foram se configurando como fatores 

fundamentais para a alteração do trato com o conhecimento: a aprendizagem significativa e 

a afetividade pelo conhecimento, os quais consideramos relevantes e merecem ser 

aprofundados em futuras pesquisas, ampliando a fundamentação dos princípios que norteiam 

o nosso objeto de estudo; 

Disseminar o estudo em eventos científicos e, especialmente, na Rede de Ensino 

da Cidade do Recife, promovendo o movimento de ação-reflexão-ação dos professores; 

Sistematizar o conteúdo da pesquisa em formato de disciplina a ser vivenciada em 

cursos de especialização, contribuindo para um repensar sobre as regras do jogo educativo, 

segundo uma prática docente que busque compreender o ser humano em sua totalidade.  
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03  
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

 
CONVITE PARA A ENTREVISTA NARRATIVA 

 
Prezado(a) Colega,  

  
 Estando em fase conclusiva do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação - 
Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica – UFPE, sinto-me honrada, como 
profissional e pesquisadora que estuda a ludicidade, em convidá-lo(a) a compor o grupo de atores da 
minha pesquisa que tem por título provisório - A prática docente expressa com ludicidade: um 
repensar sobre as regras do jogo educativo na escola pública - sob a orientação da Profª. Drª. Tereza 
Luiza de França. 

Os atores do universo de pesquisa – professores de 1º e 2º Ciclos do Ensino Fundamental 
pertencentes à Rede Municipal de Ensino da Cidade do Recife – selecionados segundo os seguintes 
critérios: 

 
1. Ter experiências pedagógicas sistematizadas e socializadas na publicação Formação 

Continuada do Educador – Estudos Intensivos – Educação Escolar: vivendo e 
convivendo na cidade – Ano Letivo Paulo Freire – 2002, sob a forma de relato de 
experiências, artigos ou pôsteres nos quais se evidenciam indícios de uma prática docente 
expressa com ludicidade;  

2. Estar atuando em turmas de 1º e 2º Ciclos do Ensino Fundamental. 
      

Por atender a tais critérios, seu nome foi selecionado. Resta então saber a sua disponibilidade e 
seu interesse em compor o universo de atores, o que será um enorme prazer e consequentemente uma 
grande contribuição à comunidade científica, pelo seu compromisso e reconhecida competência 
profissional. Vale ressaltar que este é um dos principais momentos para atender às exigências de uma 
pesquisa científica. E para expressar tal momento de uma forma lúdica, apresento a poesia que relata a 
alegria de ser criança e o reconhecimento disso pelo adulto:  

 

 
Imagem 01 – Jogando a bola ao infinito  
(Cynthia França) 
 

Parque Infantil 
 

Joga a bola, menino! 
Dá pontapés certeiros 

Na empanturrada imagem 
Deste mundo. 

Traça no firmamento 
Órbitas arbitrárias 

Onde os astros fingidos 
Percam a majestade. 

Brinca na eterna idade 
Que eu já tive 

E perdi, 
Quando por imprudência, 

Saltei o risco branco da inocência 
E cresci. 

 
Miguel Torga 
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A poesia expressa o pensamento do poeta sobre o universo infantil, como um período de 
sonhos e fantasia e reforça que este deve ser vivenciado em toda a sua plenitude. A nossa pesquisa se 
configura como uma intenção de trazer contribuições à qualificação de docentes com atuação em 
turmas que têm como público-alvo crianças, por compreender que a vivência prazerosa própria da 
infância também pode ser experimentada na escola, pois existem profissionais engajados em introduzi-
las no mundo da cultura elaborada, com satisfação e alegria. 

 Tais contribuições estão sendo geradas baseadas no sentido e significado do papel desses 
profissionais no trato com o conhecimento, considerando as adversidades próprias da profissão, como 
a sobrecarga de trabalho, os parcos salários, a escassez de materiais didáticos e o atendimento a uma 
parcela da população que sofre com a falta de eficiência de uma política de saúde, educação e 
segurança e, mesmo assim, busca intervir nessa realidade com seu trabalho. 

 Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é analisar como os princípios constitutivos de uma 
prática docente expressa com ludicidade contribuem para a alteração do trato com o conhecimento em 
turmas de 1o e 2o ciclos do Ensino Fundamental.  

Essa opção de pesquisa resulta da longa experiência de professora de Educação Física e de 
professora formadora em processos de formação continuada, fatores que me deram elementos para 
ressaltar que, na atualidade, uma prática docente expressa com ludicidade é resultado da construção e 
reconstrução dos próprios saberes dos docentes. A relevância científica dessa investigação reside no 
aprofundamento do estudo para desvelar as bases teórico-metodológicas dessa qualificação.    

Assim sendo, é fundamental o seu apoio e competência para coletar os dados necessários para 
finalizar a pesquisa e assim poder contribuir com os estudos sobre a ludicidade.  

Finalizando, deixo o trecho de apresentação do livro de Rubem Alves (1994) intitulado A 
alegria de ensinar.  

 
Ensinar é um exercício de imortalidade. 

De alguma forma continuamos a viver naqueles  
cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. 

O professor, assim, não morre jamais.  
 
 

A metodologia para essa entrevista-narrativa: 
 

1. Entrega pessoal do convite de participação e do texto norteador, contendo três questões; 
2. Confirmação da resposta por telefone;  
3. Encontro para a realização da entrevista.     

 
 

Agradeço antecipadamente.  
 

Daise França 
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ANEXO 04 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Mestranda: Profª. Daise Lima de Andrade França 
Orientadora: Profª. Drª. Tereza Luiza de França 
 

 
 

 TEXTO-NORTEADOR PARA ENTREVISTA NARRATIVA 
 

A educação é uma prática social cuja intencionalidade é a humanização do ser humano em 
toda a sua plenitude, considerando suas próprias singularidades físicas, psicológicas, afetivas e 
intelectuais. Dentre os diferentes espaços em que ocorre a educação, destacamos a escola, como uma 
das instituições que contribuem nesse processo.  

A escola é um organismo vivo e dinâmico onde se desenvolvem ações que influenciam e são 
influenciadas pelo contexto histórico-social. O desenvolvimento dessas ações denominamos prática 
pedagógica a qual compreende a prática gestora, a prática docente, a prática discente e a prática 
gnosiológica e/ou epistemológica (referente aos conhecimentos ou conteúdos).  

Dentre as práticas referendadas, destacamos a prática docente. Esta envolve o planejamento, a 
prática de ensino, o processo avaliativo e a participação no trabalho coletivo. Nesta perspectiva, 
reconhecemos o docente como um educador que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes 
de sua história de vida, do seu processo de formação e da sua experiência profissional.  
Neste estudo buscamos contribuir com elementos teórico-metodológicos para discutir a prática 
docente, a partir de experiências exitosas de professores de 10 e 20 ciclos do Ensino Fundamental no 
trato com o conhecimento40. Consideramos experiências exitosas aquelas cujos temas ou conteúdos 
são vivenciados com sentido e significado de uma maneira prazerosa e lúdica.  

Refletir o lúdico na prática docente é pensar o ser humano em sua totalidade compreendendo que a 
ludicidade é uma manifestação que se corporifica nas ações vividas e sentidas pela fruição41 humana. 
Nesta perspectiva, a ludicidade é identificada como um impulso mediador entre – a razão e a 
sensibilidade – os quais estimulam o homem para a realização de seus objetivos.  

Dentre os espaços onde a ludicidade pode manifestar-se, destacamos a sala de aula, espaço de 
múltiplas relações e interações. Necessitando para isso o engajamento do docente em promover 
atividades criativas, intensamente ricas de conhecimentos e vivenciadas com liberdade e 
envolvimento. 

           Uma prática docente com essas características requer um clima de respeito que nasce de 
relações humildes, justas, sérias, prazerosas e éticas. Isso autentica o caráter formador do espaço 
pedagógico e requer a observância de alguns princípios básicos. Estes, nós denominamos de princípios 
constitutivos de uma prática docente expressa com ludicidade, os quais apresentamos destacados, em 
negrito, nesses versos: 
 
 
 
 
 
 

                                                 

40 O trato com o conhecimento corresponde à necessidade de criar condições para que se dê a assimilação e a transmissão do 
saber escolar. Isso indica uma direção científica do conhecimento universal enquanto saber escolar que orienta a sua seleção, 
a sua organização e a sistematização lógica e metodológica (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 30).     
41 O termo expressa uma situação existencial que só pode ser vivenciada corporalmente. 
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Vamos agora discutir uma prática diferente: 
Aquela que abarca o que fazer docente. 
E para que seja expressa com ludicidade 
devem ser apresentadas algumas prioridades 
 
E as tais prioridades de princípios são chamadas 
constitutivos de uma prática bem especializada: 
pois busca com afinco uma nova abordagem 
para o processo de ensino e de aprendizagem 
 
Começa com a alegria de ensinar e aprender 
a descoberta que enche de satisfação o ser 
porque o conhecimento produz mudança 
E também, entusiasmo, felicidade e esperança. 
 
O respeito à totalidade humana é fator primordial: 
afinal, o ser humano é multidimensional. 
Assim se reconhece na construção do conhecimento 
o valor da emoção, do desejo e do sentimento. 
 
Nesse sentido fica claro o respeito à corporeidade 
O ser humano é corpo, não importando a idade. 
Esse reconhecimento é de fato essencial, 
pois toda aprendizagem tem um registro corporal. 
 
Para isso é importante o estímulo de vivências 
que provoquem o fluxo42 nas experiências: 
Desafios instigantes que requerem concentração 
para resolvê-los a contento, sem lugar pra distração. 
 
Neste procedimento há liberdade e autonomia 
docente e discente respeitando-se dia a dia. 
dois sujeitos integrados numa rica relação: 
e, juntos, assumindo as tomadas de decisão. 
 
O tempo individual de aprendizagem 
precisa ser considerado em toda a abordagem. 
Todo ser se desenvolve de forma singular 
cada fase tem um tempo para se consolidar. 
 
Todas essas considerações só surtirão efeito 
com abertura ao diálogo sem barreiras e bem feito: 
A verdadeira comunicação se funda na dialogicidade 
e o debate flui num clima de boa amizade. 
 
É importante destacar que os princípios em questão 
foram assim denominados para melhor compreensão, 
mas encontram-se imbricados em íntima sintonia 
não existindo entre eles rígida hierarquia. 
 

                                                 

42 Teoria que indica total concentração na solução de desafios, não havendo espaço na consciência dos envolvidos nem para 
pensamentos que os distraiam, nem para sentimentos incoerentes (CSIKSZENTMIHALYI, 1999).  
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A prática docente nesta configuração 
constitui-se o nosso foco de investigação: 
Uma prática expressa com ludicidade 
harmoniza o racional e a sensibilidade. 

 
             
 

        Diante do exposto, as questões da nossa entrevista de pesquisa são: 
 

1. Tomando como referência a sua experiência profissional e tendo por apoio o texto norteador, 
por gentileza, faça uma reflexão sobre a prática docente expressa com ludicidade.  

 
2. Na sua prática docente, ao tratar os conteúdos, como você identifica expressões de ludicidade? 
 

 3. Para finalizar, fale-me um pouco de você. 
 
 
 
 

Obrigada pela participação, colaboração e apoio nesta pesquisa. 
 

Daise França 
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ANEXO 07 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Orientadora: Profª Drª Tereza Luiza de França 
Mestranda: Daise Lima de Andrade França 

     
 
 

Termo de Autorização 

 

 

Eu, ________________________________________________________, Professora da 

Escola Municipal  ____________________________________________________, afirmo 

que estou esclarecida, consciente e de pleno acordo para autorizar a Professora Daise Lima de 

Andrade França, Mestranda do programa de Pós-graduação em Educação da UFPE, a gravar, 

descrever, analisar, interpretar e tornas públicas minhas palavras, resultantes da entrevista 

narrativa, a qual visa obter dados concernentes à pesquisa para conclusão da dissertação de 

Mestrado A Prática Docente Expressa com Ludicidade: Um repensar sobre as regras do 

Jogo Educativo na Escola Pública. Conforme acordo entre pesquisadora e pesquisada, 

minha identidade será preservada. 

 

 

 

Recife, ___ de _______________ de_______. 

 

 

 

______________________________________________________ 
Assinatura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Orientadora: Profª Drª Tereza Luiza de França 
Mestranda: Daise Lima de Andrade França 

 

 

Termo de Autorização 

 

 

Eu,_______________________________________________________, professor(a) da Escola 

Municipal ______________________________________________________, venho através desta 

autorizar à Professora Mestranda Daise Lima de Andrade França, da UFPE, a utilizar minhas(s) 

fotografia(s), tirada(s) na realização da pesquisa para conclusão da dissertação A Prática Docente 

Expressa com Ludicidade: Um repensar sobre as regras do Jogo Educativo na Escola Pública, 

na qual a(s) utilizará como dado(s) para estudos de fins científicos. Estando ciente da minha 

colaboração, eu cedo os direitos de uso destas imagens. 

 

 

 

Recife, ___ de _______________ de_______. 

 

 

 

______________________________________________________ 
Assinatura 
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NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Orientadora: Profª Drª Tereza Luiza de França 
Mestranda: Daise Lima de Andrade França 

     
 
 

Termo de Autorização 

 

 

Eu, ________________________________________________________, Professora da 

Escola Municipal  ____________________________________________________, afirmo 

que estou esclarecida, consciente e de pleno acordo para autorizar a Professora Daise Lima de 

Andrade França, Mestranda do programa de Pós-graduação em Educação da UFPE, a publicar 

nos anexos de sua Dissertação de Mestrado A Prática Docente Expressa com Ludicidade: 

Um repensar sobre as regras do Jogo Educativo na Escola Pública, o resumo da minha 

experiência pedagógica a qual foi sistematizada e socializada na publicação Formação 

Continuada do Educador – Estudos Intensivos – Educação escolar: vivendo e convivendo na 

cidade – Ano Letivo Paulo Freire – 2002. 

 

 

 

Recife, ___ de _______________ de_______. 

 

 

 

______________________________________________________ 
Assinatura 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Orientadora: Profª Drª Tereza Luiza de França 
Mestranda: Daise Lima de Andrade França 

     
 
 

 

Termo de Autorização 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________, responsável por 

__________________________________________________, aluno da Escola Municipal 

_____________________________________________________________, venho através desta 

autorizar à Professora Mestranda Daise Lima de Andrade França, da UFPE, a utilizar sua(s) 

fotografia(s), tirada(s) na realização da pesquisa para conclusão da dissertação A Prática Docente 

Expressa com Ludicidade: Um repensar sobre as regras do Jogo Educativo na Escola Pública, 

na qual a(s) utilizará como dado(s) para estudos de fins científicos. Estando ciente da minha 

colaboração, eu cedo os direitos de uso destas imagens. 

 

 

Recife, ___ de _______________ de_______. 

 

 

____________________________________________________ 
Assinatura 


