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Resumo: 

Como docente e coordenadora de curso de Graduação em Computação, esta pesquisadora 

vivencia as dificuldades encontradas pelos docentes da área, na sua maioria bacharéis que 

seguiram a área acadêmica sem participar de cursos de formação inicial docente e cujo 

conhecimento na área pedagógica se reduz a experiências de formação docente frágeis, pontuais 

e desarticuladas, caracterizando um distanciamento destes docentes da pedagogia universitária. 

Além disso, partindo da vivência pessoal desta pesquisadora, parece que o modelo de condução 

da docência do ensino superior em computação vigente não atende as demandas educacionais da 

contemporaneidade. Sendo assim, parece ser necessário olhar de forma diferente o processo de 

construção do conhecimento, não apenas técnico, mas que mobilize as dimensões lúdica e 

sensível no processo de mediação didática. É fundamental que o docente de computação 

perceba essas outras dimensões em si mesmo, no outro (aluno) e na relação que se estabelece 

entre eles. 

Esta pesquisa apresenta uma investigação sobre o modelo de docência no ensino superior, 

baseando-se em autores como Pimenta (2002), D’Ávila (2006, 2008) e Garcia (1999), entre 

outros, extrapolada para a área de computação. Parte de algumas evidências e discute sobre 

possíveis caminhos em busca de uma prática docente que considere não apenas a questão 

técnica, mas também outras dimensões do indivíduo, como a relacional, a lúdica e a sensível, se 

apoiando em estudos de pesquisadores como Luchesi (2002, 2003, 2005), Moraes (2004), 

Maturana (2009) e Duarte Junior (2006). 

A abordagem metodológica escolhida como suporte para a investigação proposta é o Estudo de 
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Caso. O lócus de investigação é o curso de graduação em computação de uma universidade 

pública situada na Bahia, escolhida pelo seu comprometimento com a compreensão e 

transformação da sociedade. A população alvo é composta pelos docentes do curso, através de 

participação voluntária.  

Seguindo as orientações da maioria da literatura na área (Yin (2005), Ludke e Andre (1986), e 

Esteban (2010)), esta pesquisa é composta de três fases: A primeira é a construção do 

referencial teórico sobre a temática, associada a experiência como docente e a percepção desta 

pesquisadora, tendo como resultado uma primeira versão das categorias de análise, a saber: 

Formação do docente universitário; Mediação didática; e Ludicidade. A segunda propõe a coleta 

de dados através de diversas técnicas, que permitam complementar e triangular os dados 

obtidos. Na terceira são analisados os dados obtidos, que inclui a organização do material 

levantado, o estabelecimento dos padrões existentes e as relações e inferências sobre eles. Para a 

análise e tratamento dos dados será utilizada a metodologia de análise de conteúdo Bardin 

(1979).  

Esta pesquisadora acredita que, através desse estudo, será possível compreender o processo 

educacional do ensino superior em computação e auxiliar na busca de uma educação mais 

integrada que considere o PENSAR (dimensão cognitiva), o AGIR (dimensão psicomotora) e o 

SENTIR (dimensão afetiva) de educadores e educandos. 

Palavras-chave: 

Modelo de docência, ensino superior, área de computação 

 

 

Introdução 

Os cursos de graduação em computação no Brasil surgiram na segunda metade do século XX. O 

primeiro destes cursos iniciou em 1968 na UFBa, tendo a sua primeira turma sido criada a partir 

de dissidentes dos cursos de Engenharia. São cursos que se constituem, portanto, dentro de um 

contexto racionalista presente à época nas universidades brasileiras, principalmente no âmbito 

das ciências exatas, reforçando o pensamento cientificista vigente. 

Essa é também a formação de graduação e mestrado da autora desse projeto, cuja vivência 

profissional engloba tanto a prática profissional como analista de sistemas como a docência em 

cursos superiores de graduação e pós-graduação em computação. Durante este período, 

vivenciamos a expansão da informática nos processos de negócio e as mudanças que ocorreram 

nas funções exercidas pelos profissionais de informática e no perfil requerido do indivíduo nesta 
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área de atuação, percebendo nossa dificuldade e a de nossos colegas em responder a essa nova 

demanda, tanto no nível empresarial como enquanto docente.  

Assim nasceu esta pesquisa, com objetivo de investigar o modelo de docência vigente no ensino 

superior de computação para, a partir desse diagnóstico, evidenciar o processo de ensino nesta 

área e a sua relação com as novas abordagens que incluem não apenas a dimensão cognitiva, 

mas também as dimensões sensível, afetiva e lúdica na mediação didática, no caminho para um 

processo de ensino aprendizagem mais efetivo e prazeroso.  

O problema alvo de nossa investigação está relacionado com a rarefação de conhecimento 

pedagógico sistematizado sobre a condução do processo educativo no ensino superior da 

computação e a percepção, pela nossa vivência pessoal, da ausência de um espaço efetivo para o 

lúdico e para o sensível no processo de mediação didática.  

A relevância da pesquisa está associada ao novo contexto social em que se insere o ambiente 

universitário, no qual observamos a velocidade e a continuidade das mudanças e um novo perfil 

do estudante, que não aceita mais a diferença entre a sua vivência e os modelos curriculares 

lineares usados em classe. Moraes e Torre (2004) afirmam que é necessário olhar de forma 

diferente o processo de construção do conhecimento para viabilizar uma conscientização e uma 

transformação profunda na educação. Percebe-se, portanto, a necessidade de uma outra 

abordagem do conhecimento, não apenas técnico, que mobilize outras dimensões do indivíduo, 

como a relacional, a lúdica e a sensível. São lacunas existentes hoje no processo educativo, 

principalmente no que tange ao ensino superior brasileiro.  

 

A questão da formação pedagógica do docente universitário: 

O termo docência é derivado do latim – docere – que significa ensinar. De uma maneira geral, 

as atividades docentes são aquelas que caracterizam o trabalho dos professores. No entanto, elas 

não estão restritas à sala de aula. São vários os autores que evidenciam as atividades docentes 

englobando o ensino, a pesquisa e a gestão acadêmica (Zabalza, 2004, Garcia, 1999 e Soares e 

Cunha, 2010). 

Enquanto Pimenta e Anastasiou (2002) apontam o aumento expressivo do número de docentes 

no Ensino Superior Brasileiro – de 25 mil em 1950 para cerca de um milhão em 1992, Morosini 

(2001) alerta sobre a lacuna de produção científica sobre o tema, que apresenta apenas alguns 

estudos isolados. Assim, essa lacuna se potencializa, e faltam estudos que possibilitem uma 

compreensão sobre quem é esse professor universitário, suas origens, seu processo formativo e 

sua disponibilidade para acompanhar as mudanças citadas anteriormente. (Pimenta e Anastasiou 

2002, Morosini 2001 e, Cunha et al 2006) 



7385 

 

Considerando a formação dos docentes para o ingresso no ensino superior, encontramos 

ressonância na voz de vários autores (Pimenta e Anastasiou 2002, Morosini 2001, D’Avila 

2008, Cunha et al 2006) que discutem a preparação destes indivíduos para o exercício da 

profissão. 

A própria relação entre a progressão na carreira acadêmica e a titulação do docente, já aponta 

para a necessidade de uma formação inicial técnico-científica, ao passo que transfere a 

responsabilidade da formação do professor para a pós-graduação. No entanto, conforme aponta 

Garcia (1999), os cursos de mestrado e doutorado formam pesquisadores e não docentes. A 

preocupação com a formação docente, portanto, fica restrita à recomendação de uma disciplina 

de Metodologia do Ensino Superior nos cursos de mestrado e doutorado.   

Outra possibilidade de formação docente são os cursos de formação inicial do professor 

universitário, que caracterizam o aprender a ser docente. (Garcia, 1999). No âmbito da 

graduação, se constitui sob a forma dos cursos de licenciatura. Segundo D’Ávila (2007), tais 

cursos, até elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais pelo MEC em 2001, eram 

considerados um aposto ao curso de bacharelado. As novas diretrizes, apesar de ter viabilizado 

um currículo próprio para as Licenciaturas, ainda carece de adequações para a preparação ao 

pleno exercício da docência. 

Os cursos de metodologia do ensino superior (âmbito da pós-graduação latu sensu) e os cursos 

desenvolvidos pelas próprias IES para os seus professores também são opções de formação 

inicial e continuada. Mas, como criticam Garcia (1999) e Pimenta (1996), a maioria dos cursos 

dessa natureza é de curta duração, focados em questões administrativas e pouco atentos às 

práticas pedagógicas. Tais cursos, distantes da realidade da prática educativa do professor, estão 

longe de atender a complexidade da atividade docente e a demanda dos docentes universitários.   

Ainda sobre a formação do docente do ensino superior, Fernandes (1998) questiona por que é 

exigida uma formação pedagógica do professor do ensino fundamental e médio, ao passo que ao 

professor universitário é facultada essa formação.  O questionamento do referido autor é 

ratificado por uma análise sobre a última versão do Instrumento de Avaliação de Cursos de 

Graduação Presencial e à Distância, disponibilizado em dezembro de 2011 pelo INEP67 que, na 

sua dimensão pedagógica, composta de vinte quesitos avaliativos, avalia tempo de experiência, 

titulação e regime de trabalho do coordenador e do corpo docente, mas não faz referência à 

formação didático-pedagógica.  

Mas, quais podem ser as alternativas para viabilizar uma mudança nesse cenário? Acreditamos 

que urge incluir no instrumento dois novos critérios de avaliação docente: 

                                                           
67 www.inep.gov.br 



7386 

 

1 - reconhecimento da formação strictu sensu na área de educação ou participação em programa 

de pós-graduação latu sensu de didática do ensino superior. 

2 - reconhecimento do empenho da IES na formação continuada do seu corpo docente através 

de programas regulares de aperfeiçoamento docente, bem como incentivo regular à participação 

do corpo docente em cursos relacionados à metodologia do ensino superior.  

Aliado à falta de uma formação inicial, observamos também uma supervalorização da pesquisa 

em relação ao ensino, apontado por Garcia (1999) e D’Ávila (2008). Embora não exista uma 

relação entre produtividade científica e eficácia docente, o prestígio profissional e o 

reconhecimento social do docente está diretamente vinculado às atividades de pesquisa e a 

produção científica, que é o fator que confere também os estímulos e os critérios para 

progressão na carreira. É uma avaliação centrada não na qualidade do trabalho realizado, mas na 

produtividade. Inclusive os critérios de contratação de docentes no ensino superior estão 

fortemente ligados às atividades de pesquisa, pois o instrumento de avaliação de cursos de 

graduação do MEC, apresentados há pouco neste estudo, elenca como critério, o número de 

publicações do docente. Da mesma forma, a produção científica dos docentes é critério de 

avaliação dos cursos de pós-graduação strictu sensu pela CAPES. No entanto, os aspectos 

didáticos de formação docente são desconsiderados como critérios avaliativos pela mesma 

instituição.. O privilégio profissional atribuído à pesquisa em detrimento da docência também 

reforça a ideia de que a atividade docente é menor. Diminui a autoestima e desmotiva o 

professor, como observa Garcia (1999). Como resultado, os próprios professores percebem as 

atividades docentes como secundárias e, muitas vezes, as tratam com descaso. 

A lacuna deixada pela falta de formação inicial e continuada tem como consequência a 

supervalorização da experiência profissional do docente do ensino superior. Não pretendemos 

negar a importância da experiência profissional do corpo docente para o desenvolvimento de um 

curso de qualidade. No entanto, este deve ser apenas um dos vetores estruturantes dos saberes 

profissionais (Tardif, 2002), o que não anula a necessidade da presença de outros vetores para 

alcançar a “força resultante”, fazendo uma analogia com os ensinamentos da física clássica. 

É fato apontado por diversos autores (D’Ávila 2008, Pimenta e Anastasiou 2002, e Tardif  

2002) que o professor do ensino superior leva consigo uma bagagem com as suas experiências 

prévias sobre o ensino, muitas delas vividas enquanto aluno. Assim, sem uma formação 

apropriada, o docente lança mão dessa bagagem, único instrumento que possui, desenvolvendo 

suas habilidades apenas sobre suas impressões, sobre os casos de sucesso e insucesso de seus 

mestres e de seus pares, e sobre uma base empírica de um contexto de ensino de, no mínimo, 

vinte anos atrás. É importante observar que esse é um processo espontâneo, que não nasce de 

uma reflexão sobre o processo de ensino aprendizagem. Portanto, exerce uma influência 
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subliminar, que muitas vezes pode passar despercebida, além de não viabilizar uma análise 

crítica que seja transformadora da prática docente desse indivíduo.  

Outra questão importante na análise do docente do ensino superior é a sua profissionalização, 

objeto de estudo de D’Ávila (2007) e Pimenta (1996). É consenso, entre estes autores, que a 

identidade profissional é um processo pessoal e ao mesmo tempo social e coletivo, que reflete o 

que o sujeito é em um determinado momento, como ele se percebe e como é percebido – no 

nosso caso,  como docente do ensino superior. Tal identidade está além da ocupação ou das 

tarefas que o indivíduo realiza. No processo de construção dessa identidade profissional 

docente, o sujeito trabalha no sentido de desenvolver um conjunto de competências, habilidades 

e capacidades – o que caracteriza a profissionalidade docente.   

No entanto, como alerta Zabalza (2004), os professores se percebem, na área acadêmica, como 

pesquisadores e, no âmbito do mercado de trabalho, como profissionais técnicos, o que mostra a 

atividade docente como secundária, além de não caracterizá-la efetivamente como uma 

profissão. A falta de identificação do indivíduo com a profissão docente, segundo Garcia (1999) 

e D’Ávila (2008), também é consequência da precarização do trabalho do professor, aliada ao 

baixo salário e a desvalorização social. 

Assim, observamos que a identidade profissional e a formação do docente universitário são 

questões inter-relacionadas, portanto devem ser analisadas em conjunto (Costa, 2007). Para que 

a identidade profissional seja construída é preciso uma formação tanto inicial quanto continuada 

do docente para que ele se perceba como tal. De maneira análoga, é a formação docente que vai 

promover a construção da identidade do docente, incluindo o conhecimento técnico-científico, a 

formação didático-pedagógica e a dimensão sócio-política. 

 

Docência no ensino superior das ciências da computação: o que muda, o que permanece, o 

que se intensifica 

É preciso observar que as discussões apresentadas nesta seção são fundamentadas na teoria 

sobre o ensino superior e sobre a formação e mediação didática dos docentes universitários 

extrapolado para o universo da docência na computação. Dessa forma, não podem deixar de 

estar impregnadas pelas percepções e vivência desta pesquisadora. 

Na análise do processo de ensino aprendizagem nos cursos universitários da área de computação 

e informática, devemos considerar todo o processo histórico do ensino superior, principalmente 

no que tange às ciências exatas, além de analisar a carga histórica e comportamental dos 

indivíduos, discentes e docentes,  investigando os motivos que os levaram a optar por cursos 

superiores desta natureza. Por fim, é importante mostrarmos que as investigações sobre os que 
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trabalham com o ensino de computação não podem separar o ensino do contexto social em que 

ele está inserido.   

Historicamente os profissionais da área de computação e informática têm se destacado pelo 

brilhante raciocínio matemático e grande capacidade de abstração, apresentando, ao mesmo 

tempo, dificuldades de relacionamento com os outros segmentos da organização. De fato, 

pesquisas realizadas na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) junto a 

empresas que utilizam tecnologias de computação apontam que o nível técnico dos ditos 

“egressos” dos cursos de graduação em computação e informática é considerado satisfatório. No 

entanto, os mesmos egressos apresentam dificuldades no trabalho em grupo e na comunicação 

com os outros profissionais (AUDY, 2001).  

Assim são formados os indivíduos que, após a sua graduação, optam por seguir os caminhos da 

docência na computação, guardando, em sua “genética de formação”, um pouco dessa história. 

Portanto é mister investigar como os professores desses cursos, enquanto também profissionais 

da área, percebem o ensino da computação dentro desta carga histórica., tendo como referência 

o fato de que estes não possuem em seus currículos cursos de formação inicial em docência e 

que o contato travado com o conhecimento na área pedagógica é restrito à uma disciplina 

optativa de metodologia do ensino superior cursada na pós-graduação (latu ou strictu sensu). 

Para identificar as características do corpo docente requeridas para os cursos de computação, 

pesquisamos os seguintes documentos disponíveis no sítio da Sociedade Brasileira de 

Computação68 (SBC): i) as Diretrizes Curriculares para a área de computação e informática, 

ainda não homologada pelo MEC; ii) os Currículos de Referencia (CR) dos cursos da área; e iii) 

eventos e periódicos promovidos pela SBC. 

Os textos sobre o corpo docente nos currículos de referência dos cursos da área de computação 

(CR-INFO) são reduzidos a uma página, recomendando as áreas de formação dos docentes e 

coordenadores de curso, bem como o regime de trabalho e a titulação de acordo com os 

indicadores de qualidade do MEC. Também é recomendada a experiência prática dos docentes 

no mercado de trabalho, o que reforça a falta de profissionalização do docente de computação e 

a confirmação de que, com algumas exceções, este é um profissional do mercado que “por acaso 

dá aulas”.  

O curso de Licenciatura em Computação, que poderiam ser uma alternativa para a formação 

docente específica, tem um espaço circunscrito ao ensino fundamental e médio. Dessa forma, 

apesar de fazer parte do perfil do egresso deste curso a compreensão dos processos educativos, 

estabelecendo relações entre a computação e a educação, não é considerado o ensino superior de 

computação como um campo específico de ação do licenciado.  

                                                           
68 www.sbc.org.br 
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As diretrizes curriculares nacionais dos cursos da área de computação e informática (BRASIL, 

2011) também carecem de recomendações sobre o corpo docente desses cursos e sobre a sua 

formação.  No documento em questão sequer são tratados aspectos relativos à titulação ou 

regime de trabalho. Na sexta página do referido documento há um item – “V. Da Metodologia 

de Ensino.” que, em um único parágrafo de quinze linhas, aponta recomendações sobre o 

projeto pedagógico do curso, o papel do professor enquanto facilitador e outros aspectos sobre a 

metodologia de ensino adequada aos cursos de computação, de uma forma bem genérica.  

Além dos currículos de referência e das diretrizes curriculares, também analisamos os eventos  

promovidos pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) na busca por registros sobre a 

preocupação da comunidade científica com a questão didático-pedagógica na formação do 

docente de computação no país. Entre eles, dois merecem destaque por contribuir para a 

reflexão sobre o ensino na computação: i) CQ – Curso de Qualidade dos Cursos da Área de 

Computação – evento anual, com o objetivo de discutir com a comunidade acadêmica temas 

relacionados ao processo de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação; e ii) WEI – O 

Workshop sobre Educação em Informática – evento anual. O WEI constitui-se num importante 

fórum brasileiro para apresentações, tutoriais e debates entre docentes, discentes, coordenadores 

de cursos e demais interessados na melhoria do processo de ensino e  aprendizagem em 

Computação 

 

Ludicidade: da etimologia da palavra à complexidade do conceito 

A origem semântica da ludicidade vem do latim LUDUS, que significa jogo, exercício, 

imitação, e do verbo LUDERE, que significa “agir ou exercitar-se”. Cabe observar que o 

significado de ambos extrapola a esfera infantil, incluindo também as ações dos adultos e os 

efeitos dessas ações sobre eles. Apoiamos-nos nos estudos de Brougere (2003), Huizinga 

(2008), Fortuna (2000) e Lopes (2005) para refletir sobre o caráter polissêmico da ludicidade.  

A palavra ludicidade, embora bastante utilizada no contexto da educação, não existe no 

dicionário da língua portuguesa (Lopes, 2005 e Huizinga, 2008). Lopes (2005) aponta cinco 

palavras que são usadas indiscriminadamente para referência às diferentes manifestações 

lúdicas, a saber: Brincar, Jogar, Brinquedo, Recrear e Lazer. A autora observa que a polissemia 

do termo reflete também a falta de precisão da conceituação da própria ludicidade, ou seja, é um 

reflexo das diferentes formas de compreensão sobre o significado do lúdico.  

Incluímos na discussão a possibilidade de distorção na tradução dessas palavras, o que 

potencializa a confusão acerca da definição dos conceitos de jogo e ludicidade as traduções das 

publicações dos pesquisadores sobre o tema.  Por exemplo, o verbo to play no idioma inglês 

pode assumir significados diversos como jogar, brincar, tocar, interpretar e desempenhar.  
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Ao tempo que criticamos o reducionismo do paradigma racionalista, não agimos da mesma 

forma procurando uma definição que separe o que é jogo, o que é lúdico e o que é brincadeira? 

A dificuldade de definição do termo não viria justamente do caráter paradoxal das atitudes 

lúdicas? Segundo Fortuna (2000), a ludicidade levada para o contexto educacional tem como 

um de seus objetivos justamente estimular o “paradoxo e a incompletude”  própria da atitude 

criativa e lúdica, ao tempo que propõe a convivência com o paradoxo e a tensão conceitual entre 

os termos.  

Enquanto conceito complexo que é, a ludicidade é percebida e entendida pelos pesquisadores 

que a estudam de diversas maneiras (Brougere 2003, Huizinga 2008, Lopes 2005, Fortuna, 

2000, Luckesi 2002 e 2007 e D’Ávila 2006, entre outros). Essas diversas percepções sobre o 

lúdico também são percebidas em diferentes contextos históricos.  

No girar antropológico e sociológico do nosso “caleidoscópio lúdico”, a ludicidade é percebida 

de forma objetiva, externa ao sujeito, como uma construção social, cultural e histórica. É a 

análise do conjunto das experiências lúdicas dentro de um contexto social. Portanto, depende do 

tempo, do espaço geográfico e do grupo social. Esta visão relaciona o lúdico com o coletivo, 

buscando o estudo dos significados e dos resultados das experiências lúdicas coletivas dentro do 

contexto social, contribuindo para o estreitamento de laços e sentimentos de pertença aos grupos 

sociais. (Huizinga 2008 e Brougere 2003). 

Com o objetivo de compreender a ludicidade a partir de um ponto de vista interno ao sujeito, 

giramos o caleidoscópio lúdico nessa direção e buscamos o apoio de pesquisadores como 

Luckesi (2002 e 2007), Maturana (2009) e D’Ávila (2006). No enfoque subjetivo, a ludicidade é 

“sentida” e não “vista”. É ação, emoção e pensamento integrados. É um estado interno do 

sujeito, não perceptível externamente, que é único. É através da vivência da ludicidade, da 

experiência do lúdico, que o indivíduo se constitui. Caracteriza, portanto, uma vivência, na qual 

não são analisados os motivos ou as consequências sobre este fazer.  

Semelhante percepção é apresentada por Lopes (2004), que percebe a ludicidade como 

consequencial à espécie humana. Dessa forma, ela é um fenômeno humano (subjetivo e, 

portanto, interno ao sujeito) e social (objetivo, podendo ser observável externamente no 

comportamento do indivíduo). A autora apresenta três dimensões da ludicidade a serem 

consideradas em conjunto: i) a condição humana da ludicidade – interna ao sujeito e que existe 

antes de sua manifestação; ii) as manifestações da ludicidade; e iii) os efeitos da ludicidade.  

Embora os termos atividade lúdica, ação lúdica, vivência lúdica e ludicidade sejam usados em 

diversos e diferentes contextos, adotamos a seguinte definição: a) Atividade lúdica é a 

ludicidade como artefato instrumental e pedagógico, externa ao sujeito e objetiva; e b) Vivência 
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lúdica é uma atitude lúdica durante a realização de uma atividade lúdica. Está, portanto, ligada 

ao individual, ao subjetivo, à experiência interna do sujeito. (Luckesi, 2002). 

As atividades lúdicas podem proporcionar vivências lúdicas tanto nas crianças quanto nos 

adultos. Rojas (2002) afirma que o desenvolvimento do lúdico (em qualquer idade) influencia 

na aprendizagem e na cognição, bem como em diversos aspectos do desenvolvimento -  

socialização, comunicação e expressão - do indivíduo.  Como observa Luckesi: “O brincar da 

criança é brincar, o brincar do adulto é “brincar” é ter uma ludicidade de adulto, diversa da 

ludicidade da criança. ... Há ludicidade nas atividades da criança e do adolescente e do adulto. 

São experiências lúdicas, mas tendo por base atos diferentes. O que permanece é o estado 

interno de alegria, de realização, de experiência plena. O ser humano se desenvolve e, com o 

desenvolvimento, os objetos de ludicidade vão se modificando, o que não quer dizer que um 

adulto não possa nem deva, um dia, experimentar novamente brinquedos de sua infância e, 

isso, com ludicidade”. (Luckesi, 2002, p. 21). De acordo com o autor, na vivência lúdica o 

indivíduo está inteiro, pleno, não existindo espaço para qualquer outra atividade. Por isso que 

uma aula expositiva pode ser uma vivência lúdica tanto para o aluno quanto para o professor.  

Durante a nossa pesquisa sobre a ludicidade, encontramos um vasto repertório relacionando-a à 

infância e à formação dos educadores infantis. Mas conhecer e aprender não são fenômenos 

inerentes ao humano, em todas as suas fases de vida? Então porque havemos de restringir o 

lúdico ao mundo infantil? Nossa tarefa tem sido fazer contato com esses autores, compreender 

suas visões sobre o lúdico, e extrapolar para o universo do mundo adulto, haja vista que o nosso 

campo de trabalho é o ensino superior das ciências da computação.  

Luckesi (2002 e 2007) e D’Ávila (2008) observam que o lúdico no contexto de formação do 

professor muitas vezes aparece restrito a um instrumento de promoção de atividades lúdicas. 

Aprendem-se técnicas e métodos, com uma correspondência aos conteúdos que se deseja 

transmitir. Usamos propositalmente o verbo transmitir para reforçar o modelo pedagógico 

subjacente à prática aqui descrita, que utiliza as atividades lúdicas como ferramentas.  O 

professor só poderá incluir a ludicidade na sua prática docente se o contato com ela for realizado 

a partir do seu interior. Caso contrário ele será um facilitador de atividades lúdicas recuperadas 

por ele na sua formação como docente. O ensino lúdico só pode ser conduzido verdadeiramente 

por docentes que experimentem a ludicidade que integra cognição, sentimento e ação. Assim, a 

vivência do lúdico proporciona aos educadores a valorização de aspectos como a criatividade, a 

sensibilidade e a afetividade, muitas vezes esquecidos ou desconsiderados no processo de 

ensino aprendizagem. (Rojas, 2002). 

Para compreender a relação entre a ludicidade e a educação, buscamos em Rojas (2002) uma 

descrição do que seja EDUCAR, sob um ponto de vista que transcenda o conteudismo: 
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“Educar não se limita a repassar informações ou mostrar apenas um caminho, aquele 

caminho que o professor considera o mais correto, mas é ajudar a pessoa a tomar 

consciência de si mesma, dos outros e da sociedade. É saber aceitar-se como pessoa e 

saber aceitar os outros. É oferecer ferramentas para que a pessoa possa escolher entre 

muitos caminhos, aquele que for compatível com seus valores, sua visão de mundo e 

com circunstâncias adversas que cada um irá encontrar”. (Rojas, 2002, p.1) 

 

Assim é possível sair do espaço do conhecido e experimentar outras possibilidades que incluam 

a ludicidade no contexto do docente. Não se trata, portanto, de um processo de aquisição de 

conhecimento sobre as atividades lúdicas ou a utilização do lúdico como função didática. A 

nossa crença é de que essas vivências possam permitir que o educador acesse conteúdos internos 

que o transforme para o exercício de um ensino mais criativo, com atividades que despertem, no 

aluno, o desejo e o prazer por aprender.   

Rojas (2002) observa que a ludicidade oferece um solo fértil para o desenvolvimento afetivo, 

emocional, interpessoal, físico, ético e estético do indivíduo, bem como sua capacidade 

cognitiva e de autonomia.  Para Luckesi (2005), não se trata de elencar uma via prioritária na 

qual possamos basear a educação. Nem o aspecto cognitivo, nem o aspecto afetivo, podem ser 

considerados individualmente, Na verdade, como o autor coloca “... o ser humano é um todo e 

funciona como um todo”. Nós, dentro da lógica cartesiana da modernidade, precisamos 

particionar para entender, mas precisamos atentar que essa divisão é apenas didática e que ela 

não significa negligenciar os demais aspectos que não estão na “parte” evidenciada. Retomar o 

pensamento sistêmico aristotélico de que “o todo é maior do que a soma das partes”, 

compreendendo, como afirma Freire (1997), que o indivíduo pensa não só com o cérebro, mas  

o corpo inteiro.   

Nesse contexto, emerge a necessidade de uma nova práxis educacional, afetiva, sensível e 

lúdica, que objetive o desenvolvimento da capacidade do indivíduo construir tanto o 

conhecimento teórico e técnico como também ativar o seu potencial humano para vivenciar a 

arte de aprender e ajudá-lo na tomada de consciência de si mesmo, do outro e do mundo 

(Soares, 2007).  

Em relação à primeira, Moraes e Torre (2004) apontam a necessidade de se reconhecer a 

aprendizagem como um processo relacional, constituído através de interações recursivas.  

Quanto ao sensível, Duarte Jr (2006) lembra que, embora essa dimensão seja desprezada pelo 

racionalismo e haja um afastamento progressivo entre o inteligível e o sensível, a ação cotidiana 

dos indivíduos acontece com base nos saberes sensíveis que eles possuem e muitas vezes não se 

dão conta de sua existência. A questão é, portanto, fazer o caminho de volta, reaproximando e 

aliando o saber sensível ao inteligível, como diz Maffesoli (1998). Quanto à ludicidade, Luckesi 
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(2002) afirma que esta permite a vivência e experiência do ser em um estado de plenitude e 

inteireza, promovendo a saúde. Assim, é possível concluir que a dimensão lúdica no processo 

educativo permite viabilizar a reintegração do ser humano, dissociado entre mente-corpo e 

cognitivo-afetivo.  

Uma educação lúdica é uma educação integrada, que não divide os diversos campos do saber, 

que não separa mente e corpo nem tampouco o estudo do prazer. O indivíduo, nessa concepção, 

está em constante movimento e em constante construção. A prática educativa lúdica, portanto, 

deve dar suporte ao educando a viver bem o presente e se preparar para o futuro. 

 

Um olhar sobre o processo de ensino da computação na universidade: o estudo de um caso 

A abordagem metodológica escolhida se insere dentro dos denominados modelos qualitativos de 

pesquisa, que considera a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

que não pode ser reduzida a números (Gatti, 2001). Na pesquisa qualitativa estão presentes o 

sujeito humano, a criatividade e as teias de relações entre os atores envolvidos, se aproximando 

sobremaneira de uma visão interdisciplinar e integradora, aderente aos pressupostos 

orientadores e motivadores desta investigação, que busca compreender o universo complexo e 

multifacetado do professor de computação no seu exercício da docência. 

Conforme observam Ludke e André (1986), a pesquisa, enquanto atividade humana e social, 

reflete os interesses e os valores do pesquisador. Dessa forma, o estudo do lúdico enquanto 

dimensão integradora do sujeito e a proposta de investigação (e possibilidade de inclusão) dos 

aspectos afetivos e emocionais no processo educativo necessitam de um mergulho nas 

percepções e compreensões dos atores envolvidos e o entendimento da dinâmica educacional 

enquanto processo, com um entrelaçamento das dimensões envolvidas. A estratégia de pesquisa 

que adotamos para esta investigação é o estudo de caso, pertinente quando a temática é 

complexa, problemática e referida a um dado contexto. (Mazotti (2006), Ludke e Andre (1986).   

O lócus de investigação escolhido para esta pesquisa é o curso de Análise de Sistemas do 

Campus II – Alagoinhas - da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no Brasil, selecionada 

por ser uma universidade pública, portanto comprometida com a compreensão e transformação 

da sociedade. Além disso, fazemos parte do corpo docente da Instituição no referido curso desde 

abril de 2009, estando portanto, implicada no processo e conhecendo a sua dinâmica. 

O corpo docente do curso é formado por professores com larga experiência em ensino, mas com 

formação acadêmica strictu sensu bastante heterogênea. Existem professores em doutoramento 

nas áreas de educação, de computação e de difusão do conhecimento, além de um grupo de 

professores que não tem formação strictu sensu (são especialistas). O quadro docente também 
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abriga tanto professores da área da computação como professores de áreas correlatas, como 

matemática e administração, além dos docentes de língua portuguesa e estrangeira (inglês).  

A população alvo será composta pelos docentes do primeiro ao terceiro semestres, quando os 

discentes vivenciam uma adaptação ao contexto universitário e uma transição da adolescência 

para a fase adulta. Acreditamos, portanto, que sejam os semestres nos quais o professor precise 

lançar mão de um conjunto maior de recursos pedagógicos para atender as demandas desses 

alunos.  

Esta pesquisa é composta de três fases: referencial teórico, coleta de dados e análise de dados. É 

importante entender que estas fases não estão dispostas de forma linear mas sim processual, em 

que a análise sobre os dados coletados podem levar à identificação de novas dimensões ou 

indicadores. 

A primeira fase é a construção do referencial teórico sobre a temática, associada à experiência 

como docente e a percepção desta pesquisadora. Esta fase já foi concluída, tendo como 

resultado uma primeira versão das categorias de análise, a saber: Formação do docente 

universitário, Mediação didática e Ludicidade (incluindo nesta última a integração entre o sentir, 

o pensar e o agir). 

A segunda fase, atualmente em curso, é a coleta de dados através de diversas técnicas, que 

permitam complementar e triangular os dados obtidos. Assim, propomos como técnicas e 

instrumentos de coleta de dados: a) entrevistas semiestruturadas com os professores 

participantes; b) análise de documentação, cujos documentos selecionados a priori são o 

Currículo Lattes dos professores participantes e o Plano de Ensino e Plano de Aulas das 

disciplinas por eles ministradas; c) análise de história de vida dos professores participantes; e d) 

observação direta das aulas dos professores selecionados ao longo de um semestre letivo.  

A triangulação mencionada pode ser de grande valor tanto nos casos em que os resultados são 

similares, pois garantem uma maior confiabilidade ao resultado daquele fenômeno, como nos 

casos em que os resultados são aparentemente paradoxais, despertando para a necessidade de 

novas inferências sobre o problema estudado. 

Do que pudemos obter como resultados provisórios da pesquisa, os docentes universitários da 

computação, em maioria, não possuem formação pedagógica e percebem a atividade de ensino 

dentro da visão de senso comum na qual basta ao indivíduo dominar bem o conteúdo e ter jeito 

para lidar com os alunos para que ele se torne docente. Outro ponto identificado é que eles não 

se percebem docentes e sim profissionais da área de computação. Constituídos e amparados por 

sua excelência técnica, supervalorizam o conhecimento técnico, associam ludicidade à 

brincadeira e ao espaço infantil e dispensam pouca atenção aos aspectos relacionados com a 

afetividade e o saber sensível.  
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Conclusão 

É de fundamental importância que pesquisas sobre a docência na educação superior ganhem 

terrenos, não só no Brasil como alhures. Constatamos uma enorme lacuna nesse sentido; do que 

depreendemos de nossa pesquisa, destacamos essa precária formação, o que resvala na prática 

de ensino na sala de aula.  

Outra lacuna constatada diz respeito às dimensões lúdica e sensível nas práticas pedagógicas 

dos docentes universitários, sobretudo os de computação Reféns dos conteúdos técnicos, suas 

aulas se restringem, em grande medida, à reprodução dos saberes técnicos e científicos 

necessários à formação profissional. O problema é que esse ensino ratifica o distanciamento 

afetivo entre alunos e professores,  incide negativamente na formação dos primeiros, e mantém 

o modelo racionalista e reducionista no ensino superior da computação, já que os alunos de hoje 

serão os docentes de amanhã. 

Não existem modelos pedagógicos prontos a serem reproduzidos ou aplicados, como apontam 

Pimenta e Anastasiou (2002). A profissão docente demanda, dos indivíduos, grande 

flexibilidade e disponibilidade para mudança e aceitação do princípio de incerteza. É estar 

disponível para construir juntos, aceitando que a experiência anterior é apenas uma base de 

referência e não uma garantia de sucesso. Isso é muito difícil para os profissionais de ciências 

exatas, acostumados a seguir modelos, frameworks e padrões para alcançar o êxito na 

construção de software. Esse é o grande desafio proposto por este trabalho.  
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