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AULA LÚDICA NA UNIVERSIDADE: REFLEXÕES ACERCA 
DAS CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA  
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Resumen 
Esta comunicación es el resultado de un estudio que se sostiene en los conocimientos 
lúdicos actuales de la formación profesional del profesor. Su objeto se encuentra 
relacionado con la investigación de la concepción de los graduados del Curso de 
Pedagogía de la Universidad Estatal del Sureste de Bahía-UESB, de Jequié-Bahía, Brasil, 
por medio de los relatos de estos sujetos en lo que conciernen a la utilización de lo 
lúdico en clase. En la metodología seguido por los principios de la investigación 
cualitativa, y como método para estudiar la autobiográfica, a través de entrevistas y 
escribir lo que se realiza en la clase todos los días, realizado por 20 estudiantes (10 de 
los cuales en lo cuarto periodo y otros 10 en lo quinto periodo). Con base en Santos, 
2001; Luckesi, 2005, 2014; Leal & D´avila, 2013, y otros, entendemos lo lúdico como 
una interfaz indispensable para la formación académica de los profesionales sensibles, 
creativos y reflexivos. Llegamos a la conclusión, en base a los resultados de este 
estudio, que las concepciones que se encuentran entre los graduados son diversas, 
cargadas de juguetes educativos frutos de una construcción histórica, derivada de 
representaciones culturales, sociales y políticas. 
 

Introdução 
Atualmente, a ludicidade vem se expandindo no território acadêmico como “status 

científico”(Negrine,2001,p.37). Além disso, na universidade a dimensão lúdica vem 

sendo defendida como um elemento estruturador na formação de professores. (Leal & 

D’ávila,2013). Em resumo, a ideia da inserção do lúdico na aula universitária é sem 

dúvida uma proposta inovadora e uma meta basilar, mas, ao mesmo tempo uma 

tarefa complexa. Os desafios não são poucos, pois, são muitos os problemas acerca da 

formação e prática lúdica na educação universitária. Desses problemas, destacamos 

algumas queixas de estudantes universitários, apontadas por Patu & Cardoso (2012), 

que são: “os professores não conseguem trabalhar o lúdico aproveitando os recursos 

que possui dentro da sala de aula; os cursos de graduação preparam seus alunos 

somente com teoria, ocasionando à não efetivação de uma aprendizagem significativa 

em sala de aula”.(p.08) É importante sublinhar, também, que a falta do saber lúdico na 

formação e prática docente pode ocasionar práticas já ultrapassadas, próximas de se 

configurarem  em modelos de educação calcado no conservadorismo e na 

racionalização. Isto é, através de meios técnicos, ou centrado apenas na didática da 

transmissão de conhecimento (Libâneo,2000), esse modelo é concebido de educação 

“bancária”, como dizia Freire (1983,p.66), na qual se força o aluno a transformar- se 

num depositário do “tesouro do saber”.(p.66). Nesse vicioso ciclo, se desboca, 

inevitavelmente, numa concepção de ensino que incidem o modelo instrucionismo 

pedagógico, podendo levar o professor à reflexos de suas histórias de vida como aluno 
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e professor. Diante do contexto exposto, uma inquietação tem sido levantada por 

numerosos pesquisadores quando se pensa no objeto ludicidade na formação e prática 

dos Pedagogos, o que não difere de nossa preocupação, quando buscamos refletir 

acerca das seguintes questões: o que pensa o aluno de Pedagogia sobre a ludicidade 

na universidade? O que é uma aula lúdica para este estudante? Em outras palavras, e, 

por reconhecer a importância da dimensão lúdica na formação deste profissional, é 

que buscamos conhecer as concepções sobre ludicidade dos estudantes envolvidos no 

nosso estudo. Portanto, com base nas questões acima, este texto busca desvelar 

imagens tecidas e evocadas pelos estudantes, através de seus Diários de registro, com 

o objetivo de refletir acerca das concepções ludicidade do estudante de Pedagogia da 

UESB/Jequié-BA e compreender como o lúdico está sendo representada nas relações 

do cotidiano da formação destes estudantes. 

 

Marco teórico 
Ludicidade na formação universitária: que lúdico é este? 

Em estudos de Cardoso (2008,pp.42-50), apreendemos que a inserção do saber lúdico 

no processo de formação dos professores não é algo recente.Historicamente, a 

formação lúdica, surgem por modelos distintos, e, que foram inseridos em momentos 

de mudanças e reformulações de propostas educativas como estratégia para saída de 

problemas de prática pedagógica.A dimensão lúdica foi marcada por três grandes 

modos: a recreação – utilizando o lúdico como artifício de descanso; o jogo educativo e 
recreativo – o lúdico como um recurso ou suporte didático; e jogo experiência 
potencializadora e interativa – que concebe o lúdico como uma ação indissociável do 

trabalho, um meio de construção de conhecimento. Na busca de construir referenciais 

que subsidiem e dinamizem a construção de novas relações que envolvem o processo 

de ensinar-aprender, muitos estudiosos que investigam a ludicidade em vários 

contextos (Luckesi, 2005, 2014; Santos, 2001; Leal & D’ávila 2013; D’ávila,2014), 

consideram que, a educação pela via da ludicidade requer caminhos que priorize a 

teoria e prática indissociável, pois, “o educador lúdico é o que realiza a ação lúdica, 

inter- relacionando teoria e prática”.(Santos, 2001, p.15). Para Luckesi (2005), o lúdico 

numa abordagem de experiência interna, é a experiência lúdica em plenitude, “brincar, 

jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente, ao 

mesmo tempo” (p. 03).O autor enfatiza ainda, que uma experiência lúdica exige um 

envolvimento integral, pois, proporciona flexibilidade e plenitude e  exalta o momento 

vivido, o qual atrela fantasia e realidade. Já Leal & D’ávila (2013), defendem o lúdico 

como princípio formativo, e reconhecem a presença das atividades lúdicas na sala de 

aula como elementos estruturantes do processo de ensinar e desencadeadores de 

aprendizagens significativas. 

 

Metodologia 
Sobre os caminhos trilhados... 

Na metodologia seguimos os princípios da pesquisa qualitativa, tendo como método o 

estudo autobiográfico, utilizando como técnicas de coleta de dados, entrevistas 

narrativas e escrita de diários de aula realizadas por 20 alunos do curso de Pedagogia 
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(sendo 10 deles do 4º período e 10, do 5º). No primeiro, durante o mês de maio de 

2015, foi aplicado os questionários para duas tumas de Pedagogia (3 e 4 semestre) No 

segundo momento partimos para as escritas autobiográficas. A análise dos dados foi 

desenvolvida através da técnica da Análise de Conteúdo, fundamentado em Bardin 

(1977), optamos por esse tipo de análise porque é a que mais se aproxima da 

concepção de nosso estudo, pois busca as relações entre os temas abordados, 

observando principalmente, as validades e rupturas que essencialmente marcam o 

discurso. Ao trabalharmos com a categoria “Aula lúdica na universidade”, surgiram 

outras três subcategorias: a) Recreação/Artíficio Pedagógico, b) 

Descontração/divertimento,  c) Sensibilidade, criatividade e interação. 

 

Tabla 1. Aula lúdica na universidade . Fonte: Arquivo da pesquisa, Maio 2015. 

Concepção dada a 

Ludicidade 
Estudantes 4º Semestre Estudantes do 5º Semestre 

Recreação/Artíficio Didático 02  Alunos 04 Alunos 

Descontração/divertimento 04 Alunos 04 Alunos 

Sensibilidade, criatividade e 

interação 

04 Alunos 02 Alunos 

Total Total 10  Total 10 

 

Resultados 
Algumas ideias encontradas: concepção dos estudantes de Pedagogia sobre ludicidade  

Em síntese, interpretamos que dos vinte alunos universitários investigados as 

concepções de ludicidade se encontram contidas em três grupos de pensamento 

diferentes:- Sobre o primeiro grupo (2E- 4ºS /4E 5ºS), podemos dizer que suas ideias 

acerca de ludicidade na sala de aula revelam como uma atividade recreação e/ou como 
artifício pedagógico: uma aula voltada para técnicas e dinâmicas; voltada para 

brincadeiras; é ensinar brincando; é auxilio para motivação de aprender. Quanto ao 

segundo grupo (4E- 4ºS /4E 5ºS), revelam o lúdico como uma atividade de 

descontração e divertimento. Suas representações de aula lúdica desvelam: que 

desperta o prazer e diversão; é descontraída e divertida; é método descontraido; uma 

aula divertida.- E o terceiro grupo (4E- 4ºS /2E 5ºS), sua representação de aula lúdica 

divulga a sensibilidade, criatividade e interação. Seus relatos conjugam uma concepção 

de ludicidade sintetizada entre a idéia de experiência interna do sujeito, enraizada nas 

práticas socioculturais e determinada historicamente. Para Luckesi (2014), a 

concepção de aula lúdica desvelada, tanto do primeiro, como do segundo grupo, são 

abordadas como atividade de modo externo e objetivamente, nunca do ponto de vista 

do sujeito. Já o terceiro grupo segue a ótica lúdica, como princípio formativo, baseado 

na ideia de que a ludicidade  se faz presente na sala de aula como elemento 

estruturante do processo de ensinar e desencadeador de aprendizagens significativas – 

aquelas em que o ser humano precisa integrar suas “capacidades de pensar, agir e 

sentir”.(D’àvila, 2014, p.95). Uma aula lúdica como princípio organizativo, isto é, 

estruturador de atividades criativas articuladas aos conteúdos das disciplinas que 

levam os estudantes a vivenciarem a experiência pedagógica sugerida tanto externa 

quanto internamente (Leal & D’àvila, 2013). 
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Conclusões 
Com base nos resultados concluímos que a concepção sobre a ludicidade, dos 

graduandos do curso de pedagogia – UESB/Jequié-BA, passam por vários significados, 

entendida em sua polissemia e constroem seus saberes, a partir de disciplinas e 

experiências escolares, e com a contribuição de disciplinas especificas a fim de 

aprimorar seus conhecimentos e práticas para colaborar no desenvolvimento de seus 

futuros educandos. Nesta perpectiva é válido atrelar a este repensar do olhar sobre o 

educando as vivências lúdicas para articular teoria e prática, num âmbito de mudanças 

de práticas e concepções, condutas profissionais e humanas, metodologias e didáticas. 

Confirmando assim, a relevância do contato com o lúdico para a concebimento de 

profissionais engajados numa postura reflexiva de mudança e acolhimento afetivo dos 

educandos. Acreditamos ainda, que a universidade pode sim contribuir na construção 

de seus saberes lúdicos ao oferecer mais conteúdos lúdicos e experiências onde se 

possa vivenciá-lo em formas de oficinas na universidade, refletindo essas vivências na 

escola e usando a ludicidade como uma ferramenta a mais no processo de ensino e 

aprendizagem, visto que ainda sentem falta de conhecimentos teóricos sobre a 

temática e experiências para vivenciá-la e praticá-la.  
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