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Resumen 
Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre a dimensão lúdica no processo de 
constituição da profissionalidade do estudante de Música e, por conseguinte, na 
construção de sua identidade profissional. Visa reconhecer como a cultura lúdica se 
presentifica na formação dos estudantes universitários em situação de estágio docente 
supervisionado, mediante seu planejamento e desenvolvimento de aulas. No seio da 
problemática da pesquisa repousa a ideia de que a cultura lúdica é invisibilizada nas 
atividades pedagógicas que envolvem conteúdos disciplinares específicos e na área 
musical em particular. Além disso, atestamos a dupla profissionalidade do estudante 
de licenciatura Música, o que incide diretamente sobre a constituição de sua 
identidade profissional. Optamos, como método de pesquisa, pelo estudo de caso 
qualitativo com inspiração etnográfica. A população foi composta por uma amostra de 
22 estudantes dos dois últimos semestres do curso de licenciatura em Música da 
Universidade Federal da Bahia. Como resultados provindos dos questionários aplicados 
(tipo likert) atestamos a invisibilização da cultura lúdica no planejamento e prática de 
estágio dos estudantes. Tivemos como principais referências: Luckesi (2014), Huizinga 
(2005), Brougere (1997; 1998; 2002), Winnicott (1975), Swanwick (2003), Zampronha 
(2007).En esta comunicación… 
 
Marco teórico 
O jogo é um ato social. Por que? Porque é necessário uma interpretação dos atores 
sociais para significá-lo como jogo. Diferentes culturas em diferentes épocas 
atribuíram significações diversas ao que denominamos jogo. Por exemplo, o ludus 
latino difere do brincar contemporâneo, assim como o brincar francês não é o mesmo 
que o brincar no Brasil e, da mesma forma, não é o mesmo na periferia ou no centro 
das cidades. O jogo, pois, produz cultura (um conjunto de significações) e é produzido 
por ela.  
O jogo como um produto cultural é dotado de certa autonomia. Configura-se em uma 
cultura particular: aprende-se a jogar, a controlar um universo simbólico, a adquirir 
competência desse universo, aprende-se a jogar melhor, podendo-se aplicar tais 
competências noutros terrenos da vida. A cultura lúdica, em vista disso, é o “conjunto 
de regras e significações próprias do jogo que o jogador adquire e domina no contexto 
de seu jogo” (Brougère. 2002, p. 23) 
O ambiente, as condições materiais, as proibições dos pais, dos mestres, o espaço 
disponível (escola, casa), tudo influencia na experiência lúdica. O que há é um processo 
indireto de inserção dessas influências na brincadeira mediadas pelas interpretações 
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que as crianças fazem desses elementos. E parece ter - a cultura lúdica - importância 
na construção da identidade sexual. Porque o uso que as meninas fazem do brinquedo, 
do objeto material, é diferente do uso feito pelos meninos (embora muitas meninas 
joguem bola com meninos). Foram observadas meninas utilizando bonecos da série 
He-Man, Mestres do Universo para reproduzir ações rotineiras como dormir, comer. E 
meninos inventando jogos de guerra com outros objetos. Então, os significados 
vinculados pelos objetos lúdicos são combinados e negociados com a experiência 
lúdica anterior que as crianças já dispõem.  
É necessário adquirir da cultura lúdica os esquemas, contidos num vocabulário - como 
as quadrinhas, os gestos, etc., que permitem dar início à brincadeira, para demarcar a 
inserção numa realidade fictícia. A cultura lúdica de uma sociedade é composta por um 
conjunto de regras de jogo disponíveis para seus membros, sendo que cada membro 
dispõe de uma cultura lúdica individual que é formada pelas regras que ele conhece. 
Sobretudo, a cultura lúdica “é um conjunto vivo, diversificado conforme os indivíduos 
e os grupos, em função dos hábitos lúdicos, das condições climáticas ou espaciais”. 
(Brougere, 2002, p. 25). Entretanto, a cultura lúdica não se limita às estruturas de 
jogos com regra, também inclui esquemas de brincadeiras, com regras vagas, 
estruturas gerais, como jogos de imitação ou de ficção (faz de conta). É importante 
ressaltar que a cultura lúdica se apropria de elementos da cultura da criança para 
aclimatá-la ao jogo e se diversifica de acordo com o meio social, a cidade, o país e 
idade da criança.  
A cultura lúdica participa do processo de socialização da criança, mas, ao contrário da 
opinião corrente, é difícil de provar que seja essencial ao mesmo. Aliás, todas as 
experiências, incluindo o jogo e a cultura lúdica, contribuem para a socialização da 
criança. O aspecto mais estrutural disso tudo é que a criança através do jogo faz a 
experiência do processo cultural em sua complexidade, destacando-se aí o papel da 
própria experiência, da aprendizagem progressiva, dos elementos heterogêneos 
advindos de diversas origens, da importância da interação, da interpretação e da 
diversificação da cultura. Daí a importância de se conferir maior visibilidade à cultura 
lúdica nas escolas, sobretudo nas atividades desenvolvidas em sala de aula como 
mediadoras das aprendizagens das crianças, o que conferiria, a nosso ver, aproximação 
positiva entre experiências cotidianas (das prórpias crianças a partir de sua própria 
cultura lúdica - a de seu ambiente de origem) e conhecimento escolar provindo das 
diferentes disciplinas científicas e da linguagem artística. 
Assim, a formação de professores não passa incólume. Vislumbramos a formação de 
professores da área musical, em particular, transversalizada pois, pela ludicidade e 
compreensão da cultura lúdica como elemento de mediação no processo de ensino e 
aprendizagem. 
Vamos adotar nesta pesquisa, a ideia de formação na perspectiva assumida por Garcia 
(idem), considerando-a a partir dos três eixos mencionados anteriormente: como 
autoformação, heteroformação e interformação. Como interformação enfatizaremos, 
sobretudo, a etapa da formação inicial de licenciandos.  
O problema se situa justamente na precária formação pedagógica dos professores pelo 
fosso que separa, nos currículos dos cursos de licenciatura, os modelos teóricos das 
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ciências e o exercício de saberes pedagógicos no econtexto educacional. São, em 
grande maioria, bacharéis que se tornam professores, que privilegiam mais a pesquisa 
em detrimento do ensino e não vêem o conteúdo didático-pedagógico com o mesmo 
grau de importância que os conteúdos disciplinares das áreas de formação dos 
licenciandos. A velha máxima do senso comum volta à cena: “para ser professor basta 
conteúdo”. Somado a isso, paira em muitos institutos e escolas superiores uma certa 
atmosfera de desvalorização da docência.  
Este problema na formação de professores de Música pode ser generalizado para 
outras áreas. No processo de socialização profissional de futuros professores da escola 
básica localizado, sobretudo, no período da formação inicial predomina uma dupla 
profissionalidade. De um lado, a especialidade da carreira que abraçaram e, de outro, 
a docência.  
Para que se trabalhe na lógica da formação de professores, é necessário um mergulho 
na complexidade dessa profissão a fim de se enxergar o que o trabalho docente tem 
de específico. Um trabalho que não se restringe ao espaço da sala de aula. No que se 
refere ao aspecto pedagógico, temos como norte a tarefa de buscar desses futuros 
mestres e de seus formadores – os professores universitários – o que entendem por 
profissionalidade naquilo que o conteúdo pedagógico tem de mais específico, a saber:  
as finalidades da educação, os objetivos do curso e da área em que vai trabalhar, seu 
entendimento de currículo, de planejamento de ensino, organização de conteúdos, 
seleção de metodologias de ensino adequadas ao projeto político pedagógico e às suas 
idiossincrasias e crenças filosóficas, como relaciona conteúdo com a prática vivida 
pelos estudantes, como avalia e o que entende por avaliação, de que recursos ou 
instrumentos de ensino se vale e por quê, como entende o processo de ensinar e de 
aprender,  a relação professor/aluno/conhecimento e as relações intersubjetivas que 
se dão no processo pedagógico. 
Salientamos a importância da constituição da identidade profissional como professores 
de Música nesta fase, desde o curso de formação inicial – Licenciatura em Música -, no 
qual destaca-se o estágio curricular como sendo seu momento essencial. Etapa esta 
em que os saberes, valores, comportamentos serão postos à prova nas relações 
pedagógicas estabelecidas na escola. Etapa em que o licenciando irá mobilizar os 
saberes apreendidos em seu curso.  
Imputamos pois ao estágio o momento áureo para a mobilização desses saberes 
(conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos e valores) apreendidos durante o 
curso e construção de um processo de identificação com a profissão docente. 
No caso do curso de Música a etapa do estágio docente supervisionado representa a 
oportunidade de se aprender vivenciando a Música com o enlevo que se espera do 
ensino da área artística. Não obstante, destacamos como problemática do nosso 
estudo, a invisibilização da cultura lúdica no ambiente escolar do nível fundamental, 
principalmente no ambiente de aulas. Este problema, a nosso ver, significa a 
reverberação de anos de anestesia no ensino acadêmico - em outras palavras, resulta 
de uma formação em que a ludicidade (estado interno de vivência plena na 
experiência que se realiza) e a cultura lúdica (conjunto de ações, valores, práticas 
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lúdicas presentes historicamente na constituição dos atores sociais) são invisibilizadas, 
ou no máximo, pouco mobilizadas na formação de professores. 
 
Metodología 
Optamos por uma abordagem qualitativa de pesquisa e pelo método do estudo de 
caso com inspiração etnográfica (Macedo, 2009).  Os sujeitos da pesquisa foram, nesta 
etapa, nove estudantes dos dois últimos semestres do curso de Licenciatura em 
Música, em fase de estágio. Os estudantes responderam ao questionário do tipo likert 
(on line) e produziram escritas autobiográficas sobre suas experiências no estágio 
docente. Utilizamos a técnica da análise temática para analisar os resultados da 
pesquisa, na qual as categorias e subcategorias analíticas emergiram do processo.  
 
Resultados 
Como principais resultados tivemos uma população composta por 65% de estudantes 
do sexo masculino e 35% do sexo feminino. Quase todos os estudantes tiveram 
iniciação musical antes de cursarem Música na Universidade Federal (90%). Sobre as 
definições acerca de cultura lúdica 80% dos sujeitos, acham que representa um 
conjunto de jogos presentes na socialização infantil. Sobre os jogos musicais praticados 
na escola, apenas 30% dos estudantes referiram algumas lembranças. 40% dos 
estudantes mencionaram que jogavam jogos musicais, entretanto, fora da sala de aula. 
Em contrapartida, 90% afirmam ter vivido atividades lúdicas musicais em sua formação 
da Faculdade de Música. Não obstante, quando perguntados sobre a presença de 
jogos musicais em seus estágios, somente 30% respondeu positivamente a questão. 
 
Conclusiones 
Concluímos, até aqui, que a cultura lúdica é presente na escola mas fora da sala de 
aula (em atividades de recreação, por exemplo).  E mesmo que os estudantes tenham 
vivenciado a ludicidade em seu processo de formação na faculdade, como 
mencionaram, não levaram essas práticas para suas atividades de ensino no estágio 
docente. 
Brevemente, podemos dizer que a profissionalidade destes estudantes deixa uma 
lacuna no aspecto da ludicidade o que incide sobre a constituição de suas identidades 
profissionais. 
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