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Resumen 
En esta Comunicación, la ludicidad se estudia desde un punto de vista teórico y se 
presentan y analizan los resultados de la comprensión lúdica en la educación superior 
de la informática por los sujetos que conforman el objetivo del grupo de investigación. 
Este estudio forma parte de la tesis doctoral de la autora, que tiene como objetivo 
analizar el modelo de enseñanza actual en la educación superior de la informática, con 
énfasis en los enfoques que incluyen no sólo la dimensión cognitiva, sino también la 
dimensión lúdica, en la realización de un proceso de enseñanza y aprendizaje más 
significativo. Se ha elegido el estudio de casos como método de investigación y, para la 
recopilación de datos, se ha utilizado las técnicas de entrevista, grupos focales, la 
historia de vida y análisis de documentos. Los resultados indican que la mayoría de los 
profesores del área de computación no saben estrategias relacionadas con el lúdico y 
utilizan la ludicidad como un instrumento o herramienta en la mediación de la 
enseñanza. Sin embargo, son sensibles a la necesidad de cambios en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, especialmente motivados por los problemas que se enfrentan 
en su día a día. 
 
Resumo 
Na presente comunicação a ludicidade é estudada sob o ponto de vista teórico e são 
apresentados e analisados os resultados sobre o entendimento do lúdico no ensino 
superior das ciências da computação pelos sujeitos do grupo alvo da pesquisa. Este 
estudo faz parte do projeto de doutoramento da autora, cujo objetivo é analisar o 
modelo de docência vigente no ensino superior de computação, evidenciando as 
abordagens que incluem não apenas a dimensão cognitiva, mas também a dimensão 
lúdica, na condução de um processo de ensino aprendizagem mais significativo. Optou-
se pelo Estudo de Caso como método e, para a coleta dos dados, foram aplicadas as 
técnicas de entrevista, grupo focal, história de vida e análise documental. Os resultados 
obtidos indicam que a maioria dos docentes da área da computação não conhecem 
estratégias relacionadas ao lúdico e utilizam a ludicidade como instrumento ou 
ferramenta na mediação didática. No entanto, eles se mostram sensíveis para a 
necessidade de mudanças no processo de ensino aprendizagem, motivados 
principalmente pelos problemas que encontram no seu dia-a-dia. 
 
Introdução 
Como docente de diversos cursos de graduação na área de Computação, em 

instituições públicas e privadas, ao longo de quase 20 anos, vivenciamos o desafio de 

reformular nossa prática profissional e mediação didática, notadamente no campo das 



 

 

540 

ciências exatas, de forma a atender as atuais demandas educacionais do ensino 

superior. Isso significa perceber de uma 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 perceba essas outras 

dimensões em si mesmo, no outro (aluno) e na relação que se estabelece entre eles. 

O trabalho ora apresentado é uma pesquisa de natureza qualitativa, decorrente do 

projeto de doutoramento concluído em julho de 2014.  Tem por objetivo compreender 

o docente de computação em sua pratica pedagógica e o espaço para o lúdico e o 

afetivo nessa mediação. Os resultados aqui discutidos se referem a um dos eixos da 

pesquisa, a mediação lúdica, especificamente na sua relação com o ensino superior na 

área de conhecimento estudada. É, portanto, um convite para um novo olhar para os 

caminhos de mediação didática na construção do conhecimento no campo das ciências 

da computação. 

 

Marco teórico 
Iniciamos a discussão sobre ludicidade buscando compreender o seu significado. A 

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

língua portuguesa nem em outras línguas, como inglês, francês, alemão, espanhol ou 

italiano (Huizinga, 2008; Lopes, 2005). Sua origem semântica vem do latim Ludus (jogo, 

exercício, imitação), e do verbo Ludere (agir, exercitar-se). Apoiamo-nos em estudos de 

Fortuna (2000), Brougere (2003), Huizinga (2008) e Lopes (2004, 2005) para refletir 

sobre o caráter polissêmico da ludicidade. Esta última autora observa que a polissemia 

do termo, além da questão da própria linguagem, reflete também a diversidade de 

perspectivas e teorias de conceituação da própria ludicidade. Ou seja: é um reflexo das 

diferentes formas de compreensão sobre o significado do lúdico.   

A ludicidade é percebida de formas distintas em diferentes contextos históricos (Lopes, 

2004 e 2005; Brougere, 2003; D´Ávila, 2006; Luckesi, 2002 e 2007). E na 

contemporaneidade, as visões sobre o lúdico se multiplicam, a depender da 

abordagem científica: antropológica, sociológica e psicopedagógica, entre outras. 

Integrando as diferentes visões, encontramos dois enfoques para a ludicidade: o 

enfoque objetivo, no qual a ludicidade é percebida como um fenômeno externo ao 

sujeito, sendo uma construção social, cultural e histórica.  É a análise do conjunto das 

experiências lúdicas dentro de um contexto social. E o enfoque subjetivo, onde 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.  

Durante a nossa pesquisa sobre a ludicidade, identificamos em diversos autores 

(D’Ávila, 2006; Brougere, 2003; Luckesi 2002, 2007, entre outros) a existência de uma 

associação, no senso comum, entre a ludicidade o brincar da criança. A presença do 

lúdico é permitida no universo da educação infantil, pois estimula a criança a aprender 

e auxilia no processo de socialização. No entanto, o mesmo não acontece no mundo 

adulto, no qual a ludicidade não tem um espaço facilmente concedido no contexto 

educacional. Nossa pesquisa, portanto, busca extrapolar a visão do lúdico para o 

universo do mundo adulto e compreender como os docentes do ensino superior 

vivenciam a ludicidade em sua prática profissional. 
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Também percebemos na literatura que a importância do lúdico no contexto de 

formação do professor muitas vezes aparece restrita como um instrumento de 

promoção das atividades lúdicas junto a seus alunos. Aprendem-se técnicas e 

mecanismos de utilização das atividades lúdicas, com uma correspondência ao 

conteúdo ou aos conceitos que se deseja transmitir (Brougere, 2003; D’Ávila, 2006; 

Luckesi, 2002, 2005; Rojas, 2002). No entanto, o ensino lúdico precisa ser conduzido 

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

caso contrário será apenas um facilitador de atividades lúdicas. Mas, que se observe 

que executar atividades lúdicas não confere nem ao professor nem à sua proposta de 

ensino o “status” de lúdico. Nem tampouco cria o contexto lúdico para que os alunos 

tenham a experiência das vivências lúdicas. O pacto da intencionalidade lúdica, do qual 

nos fala Lopes (2004) na sua teoria sobre a pragmática da Ludicidade, não é construído 

entre os atores envolvidos, portanto a atividade é apenas uma atividade – uma 

brincadeira, um jogo, etc. 

 

Metodología 
O lócus de investigação de nossa pesquisa foi o curso de graduação em computação de 

uma universidade pública Baiana, que possui um histórico de comprometimento com a 

compreensão e transformação da educação. O grupo alvo da pesquisa foi composto 

por sete docentes, definidos através de adesão voluntária, a partir de convite realizado 

aos docentes do departamento. Todos os professores do grupo ministram aulas no 

curso de computação, sendo que a amostra representa cerca de 40% dos professores 

ativos efetivos do curso que, em sua maioria, possuem um bom nível de qualificação e 

larga experiência na docência do ensino superior. 

Como abordagem metodológica para condução da pesquisa optamos pelo Estudo de 

Caso, que se insere nos denominados modelos qualitativos de pesquisa. Foi 

considerado, para a definição da estratégia de pesquisa, a singularidade do processo 

educativo - que não pode ser visto como uma linha de montagem, o que Paulo Freire 

(1997) denominou tão apropriadamente de educação bancária.  

Seguindo orientações da literatura de referência na área (Yin, 2005; Ludke e André, 

1986; Esteban, 2010), desenvolvemos esta pesquisa em três etapas: Inicialmente 

construímos o referencial teórico sobre a temática, tendo como resultado a 

identificação a priori, e revisão ao longo do processo da pesquisa, de seis eixos 

norteadores, entre os quais ressaltamos a mediação lúdica, objeto de estudo desta 

comunicação.  

Nesse tópico, buscamos a compreensão de como o professor da área de computação 

integra a dimensão lúdica na sua prática pedagógica. Isso perpassa por verificar como 

o docente percebe a ludicidade, o que é o lúdico para ele, e a relação dessa dimensão 

com o ensino superior. Em seguida coletamos os dados através de diversas técnicas, 

que permitiram complementar e triangular o material levantado. Por último 

analisamos os dados obtidos, incluindo a sua organização, o estabelecimento dos 

padrões existentes e as relações e inferências sobre eles. Para a análise e tratamento 

dos dados utilizamos a metodologia de análise de conteúdo (Bardin, 1979).   
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Resultados 
Entre os docentes entrevistados, 100% indicou perceber a ludicidade como 

instrumento didático, sendo que 40% destes a relacionou ao prazer (condição do 

humano) e 60% ao brincar, dentro da segmentação proposta por Lopes  (2004). Os 

professores entrevistados aceitam a ludicidade, mesmo no espaço do ensino superior. 

No entanto, é uma visão instrumental, dentro de uma lógica racional, que enxerga o 

lúdico enquanto ferramenta de facilitação da aprendizagem, o que não configura uma 

mudança de paradigma no processo de ensino-aprendizagem.  

Na análise dos dados, identificamos no discurso dos professores entrevistados quais as 

estratégias que eles utilizam como mediação lúdica no processo de ensino 

aprendizagem, que se dividem, basicamente, nas ferramentas de apoio à 

aprendizagem e nas atividades práticas em sala de aula. No primeiro grupo, estão as 

analogias, as brincadeiras, as atividades que propõem uma descontração e, 

consequentemente, fazem a aula fluir de uma melhor maneira. O segundo grupo é 

bem característico dos cursos da área de computação e está relacionado com a 

natureza pragmática destes. Associa o lúdico à realização de atividades práticas em 

sala de aula. É uma visão compartilhada entre a maioria dos docentes e também 

encontrada nos depoimentos discentes na sessão do grupo focal. 

No nosso entendimento, a mediação praticada por esses professores não é lúdica e 

sim uma mediação didática tradicional que utiliza atividades lúdicas. A manifestação 

lúdica nasce da condição interna do sujeito e é carregada de intencionalidade. Está, 

portanto, ligada à experiência interna do sujeito diante daquela situação; mas também 

ligada ao social, ao objetivo, à manifestação da ludicidade e aos efeitos que ela produz. 

Sendo assim, não compreendemos o lúdico restrito ao que denominamos de atividade 

lúdica, objetiva e externa ao sujeito, que utiliza o lúdico como instrumental e 

pedagógico. A percepção dos docentes entrevistados sobre ludicidade, portanto, não 

está alinhada com o nosso entendimento sobre a questão. A concepção de ludicidade 

que defendemos, resultado da síntese de nossos estudos sobre o tema, reside em um 

enfoque subjetivo, coerente com a proposta de autores como Luckesi (2002, 2007), 

Lopes (2004, 2005) e D’Ávila (2006). Acreditamos que o adulto lúdico, como docente e 

como indivíduo, pode estimular uma nova forma de condução do processo de ensino e 

aprendizagem no ensino superior, baseada não apenas nos conhecimentos técnicos, 

mas também em valores e princípios que emergem da vivência da ludicidade junto 

com seus alunos. 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 de um ponto muito sutil, mas que se 

reflita em todos os níveis da sua prática pedagógica. 

 

Conclusão 
Nosso projeto de doutoramento investigou o professor do ensino superior na 

computação, na sua constituição como educador e na condução do processo de 

mediação didática, considerando que o professor deve desenvolver não só os saberes 

técnicos, mas também aliar o saber lúdico e afetivo ao seu conhecimento intelectual.  
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A análise dos dados obtidos mostra que os docentes do grupo pesquisado parecem 

sensíveis para a necessidade de mudanças no processo de ensino e aprendizagem. 

Embora tenham um discurso que inclua a dimensão afetiva e lúdica no processo de 

ensino e aprendizagem, percebemos que existem contradições entre este discurso e as 

práticas de natureza instrumental.  Acreditamos que, se esses docentes tiverem 

formação pedagógica que privilegie a ludicidade (e outras dimensões como a 

comunicação e a afetividade, para além das questões técnicas), eles possam 

disponibilizar um elenco de alternativas que melhorem a interação entre docente e 

discentes e viabilize uma mediação mais prazerosa para ambos e com resultados mais 

efetivos. 
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