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Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração 

O coração 

O coração. 

E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar 

É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração 

É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 

E é tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração 

O coração 

O coração. (Gonzaguinha). 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como principal propósito responder os seguintes questionamentos: a) 

qual é o sentido dado ao saber ludo-sensível nas práticas pedagógicas dos docentes que atuam 

no Curso de Pedagogia? b) como os professores constituem o saber ludo-sensível na sua 

itinerância formativa como docentes universitários? c) quais indicadores compõem o rol do 

saber ludo-sensível e o caracterizam? O objetivo geral da pesquisa é analisar as narrativas dos 

professores do Curso de Pedagogia e sua visão do saber ludo-sensível, descrevendo-o e 

refletindo sobre as possíveis manifestações na sua prática pedagógica. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa com opção na fenomenologia, adotando-se como método a abordagem (auto) 

biográfica (DELORY-MOMBERGER 2012, 2014). Os estudos feitos estão ancorados nas 

pesquisas dos seguintes autores: Tardif (2002); Veiga (2002, 2013); Pimenta e Anastasiou 

(2012); D’Ávila (2007, 2013, 2014, 2016, 2018); Luckesi (2002, 2007, 2011); Porto (2013); 

Nóvoa (2002, 2010); Duarte Júnior (2006); Gauthier (2006); Mafessoli (1998). Os sujeitos do 

estudo são seis professoras do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, Campus Jequié. As técnicas de pesquisa utilizadas são: questionário e entrevista 

(primeira fase) e as narrativas (auto) biográficas (segunda fase) coletadas no Ateliê Biográfico 

de Projetos (DELORY–MOMBERGER, 2012, 2014). Para o tratamento e análise dos dados me 

inspirei na Análise de Conteúdo conforme Bardin (2011). A pesquisa empírica está apresentada 

neste trabalho de forma articulada com a fundamentação teórica, na tentativa de articular teoria 

e prática. Como principais resultados constatei que conhecimentos foram sentidos e 

constituídos durante a experiência formativa ludo-sensível, destacando-se: a transformação da 

concepção e a visão sobre a prática pedagógica erigida pelo viés da ludicidade e do saber ludo-

sensível, impactados pela experiência das narrativas (auto) biográficas no Ateliê Biográfico de 

Projetos, e avanço profissional, além dos significativos sentimentos de afeto, alegria, prazer e 

partilha entre as professoras envolvidas no processo formativo. Entendo que não basta apenas 

dizer que ludicidade é um espaço que possibilita a imaginação e a criatividade. É necessário 

utilizar e acreditar no enlevo de ensinar e aprender cunhado na concepção da ludicidade como 

uma experiência interna, de desenvolvimento pleno, integrando razão e emoção, teoria e prática, 

conteúdo e forma, por exemplo. A tese que defendo nesta pesquisa é que o saber ludo-sensível 

é um saber teia, ancorado na necessidade de reintegração das dimensões sensório-corporais, 

emocionais, estéticas e intuitivas à dimensão cognitiva, criando pontes entre a educação e a 

organicidade na vida vivente – e que extrapolam o espaço escolar.  



 

Palavras-chave: Pedagogia. Saberes Docentes. Saber ludo-sensível. Ludicidade. Prática 

Pedagógica. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main purpose of this research is to answer the following questions: a) what is the meaning 

given to playful-sensitive knowledge in the pedagogical practices of teachers who work in the 

Pedagogy Course? b) how do teachers constitute playful-sensitive knowledge in their formative 

itinerancy as university teachers? c) which indicators make up the list of playful-sensitive 

knowledge and characterize it? The general objective of the research is to analyze the narratives 

of the teachers of the Pedagogy Course and their vision of playful-sensitive knowledge, 

describing it and reflecting on the possible manifestations in their pedagogical practice. It is a 

qualitative research, with an option in phenomenology, adopting as a method the (self) 

biographical approach (DELORY-MOMBERGER, 2012, 2014). The studies made are 

anchored in the researches of the following authors: Tardif (2002); Veiga (2002, 2013); Pimenta 

e Anastasiou (2012); D'Ávila (2007, 2013, 2014, 2016, 2018); Luckesi (2002, 2007, 2011); 

Porto (2013); Nóvoa (2002, 2010); Duarte Júnior (2006); Gauthier (2006); Maffesoli (1998). 

The subjects of the study are six teachers of the Pedagogy Course of the State University of 

Southwest Bahia, Jequié Campus. The research techniques used are: questionnaire and 

interview (first phase), and the (self) biographical narratives (second phase) collected at the 

Biographical Projects Workshop (DELORY-MOMBERGER, 2012, 2014). For the treatment 

and analysis of the data I was inspired by the Content Analysis according to Bardin (2011). The 

empirical research is presented, in this work, in an articulated way to the theoretical foundation, 

in an attempt to articulate theory and practice. As main results I have verified that knowledge 

was felt, constituted during the playful-sensitive formative experience, standing out: the 

transformation of conception and the vision of pedagogical practice erected by the bias of 

playfulness and playful-sensitive knowledge, impacted by the experience of autobiographical 

narratives in the Biographical Workshop of Projects, and professional advancement, besides the 

significant feelings of affection, joy, pleasure and sharing among the teachers involved in the 

formative process. I understand that it is not enough just to say that playfulness is a space that 

allows imagination and creativity. It is necessary to use and believe in the enchantment of 

teaching and learning coined in the conception of playfulness as an inner experience of full 

development, integrating reason and emotion, theory and practice, content and form, for 

example. The thesis that I defend in this research is that ludo-sensitive knowledge is a web 

knowledge, anchored in the need to reintegrate the sensorial-corporal, emotional, aesthetic and 

intuitive dimensions to the cognitive dimension, creating bridges between education and 

organicity in living life - and that extrapolates the school space. 



 

Keywords: Pedagogy. Teaching Knowledge. Playful-sensitive Knowledge. Playfulness. 

Pedagogical Practice. 

 

 

 

 

 



RESUMÉE 

 

La mobilisation d’une connaissance ludo-sensible dans les pratiques pédagogiques de 

professeurs de Pédagogie peut être un moyen de former des pédagogues ludo-sensibles. Ainsi, 

la présente étude a pour but principal de répondre aux questions suivantes: a) quel est le sens 

donné aux savoirs ludo-sensibles dans les pratiques pédagogiques des enseignants qui 

travaillent dans les cours de Pédagogie? b) est-il possible de comprendre si/et comment ces 

enseignants construisent des connaissances ludo-sensibles dans leurs parcours de formations en 

tant que professeurs d’université? c) quels indicateurs composent la liste des connaissances 

ludo-sensibles. L’objectif général de la recherche était d’analyser dans les récits des enseignants 

des cours de Pédagogies, leur vision du savoir ludo-sensible, en les décrivant et les reflétant sur 

les réverbérations possibles dans leur pratique pédagogique. Il s’agit là d’une étude qualitative, 

comme option la phénoménologie, adoptant comme méthode l’approche (auto) biographique 

(DELORY-MOMBERGER, 2012, 2014). Les études réalisées sont ancrées dans la recherche 

des auteurs suivants: Tardif (2002); Veiga (2002, 2013); Pimenta et Anastasiou (2012); D’Ávila 

(2007, 2013, 2014, 2016, 2018); Luckesi (2002, 2007, 2011); Porto (2013); Nóvoa (2002,t 

2010); Duarte Júnior (2006); Gauthier (2006); Maffessoli (1998). Les sujets de l’étude sont six 

enseignantes du cours de Pédagogie, de l’Université d’État du Sud-Ouest de Bahia, Campus 

Jequié. Les techniques de recherche utilisées sont: questionnaire et entretien (première phase), 

et les récits autobiographiques des six enseignantes du Studio biographique du projet 

(DELORY-MOMBERGER, 2012, 2014). Pour le traitement et l’analyse des données, je me 

suis inspirée de l’analyse de contenu selon Bardin (2011). L’étude empirique est présentée, dans 

ce travail, d’une manière articulée à la base théorique, dans une tentative, de former un 

ensemble organique, entrelaçant les résultats empiriques décrits en accord avec la théorie qui 

est le fondement de cette recherche. En tant que principaux résultats, j’ai constaté que certaines 

connaissances ont été ressenties, construites et produites au cours de l’expérience formatrice 

ludo-sensible, se démarquent: la transformation sur la conception et la vision de la pratique 

pédagogique érigée à travers la ludicité et le savoir ludo-sensible, impactée par l’expérience des 

récits autobiographiques dans le Studio Biographique de Projet, et le progrès professionnel, au-

delà des significatifs sentiments et d’affection, de joie, de plaisir de partager entre enseignantes 

impliquées dans le processus de formation. Nous comprenons qu’il ne suffit pas de dire que la 

lucidité est un espace qui donne possibilité à l’imagination et à la créativité. Il est nécessaire 

d’utiliser et de croire en la délectation d’enseigner et d’apprendre en soulignant dans la 

conception de la lucidité comme expérience interne, du plein développement, en intégrant 



 

raison et l’émotion, théorie et pratique, contenu et forme, par exemple. La thèse que je défends 

dans cette recherche est que la connaissance ludo-sensible est une connaissance ancrée dans la 

nécessité de réintégration des dimensions senso-corporelles, émotionnelles, esthétiques et 

intuitives de la dimension cognitive, créant des ponts entre l’éducation et l’organicité dans la 

vie vivante – et qui va au-delà de l’espace scolaire. 

 

Mots-clés: Pédagogie. Connaissances des enseignants. Savoirs ludo-sensibles. Lucidité. 

Pratique pédagogique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre 

os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte.  

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que 

nunca acabava. 

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na 

lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra 

trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre 

o tecido.  

Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. (Marina Colasanti. A Moça Tecelã, 

2003). 

 

Inicio este texto com um fragmento do conto “A Moça Tecelã”, de Marina 

Colasanti, que conta a história de uma jovem que por meio de seu tear mágico, tece todos os 

seus desejos, transformando-os em realidade. A princípio, esse poder de realização poderia 

parecer suficiente em si mesmo para garantir uma história sem conflitos e feliz. Entretanto, a 

moça tecelã não tem certezas absolutas, isto é, verdades prontas e definitivas somente à espera 

de acontecerem e darem certo. 

Como a moça tecelã, pretendo tecer este estudo usando a metáfora de linhas e fios 

como elementos que vão dar o desenho do objeto de estudo dessa grande teia/Tese, que são o 

saber ludo-sensível na visão de docentes em um Curso de Pedagogia da UESB, e suas possíveis 

reverberações na sua prática pedagógica. Aqui, faço uma pequena distinção entre o tear/bordado 

da moça do conto com o meu tear/teia que se refere a uma grande Teia e seus fios e linhas que 

perpassam a temas, tão caros para mim, tais como: ludicidade, sensibilidade, afetividade, 

saberes, formação docente e o saber ludo-sensível. 

Com isso, quero dizer que farei uso ao longo deste estudo de muitas metáforas 

lúdicas e sensíveis, sejam elas em forma de contos, poesias, músicas, dentre outros modos de 

expressão. Tudo isso por acreditar na importância e relevância de um trabalho acadêmico 

científico que possa estabelecer um diálogo profícuo entre corpo e mente, garantindo a 

cientificidade dos fatos com rigor, sem perder a leveza e a sensibilidade.  

Dando autenticidade a essa assertiva, recorro ao filósofo e sociólogo Michel 

Maffesoli (1998), que considera relevante a abertura da sensibilidade e, sobretudo, o uso das 

metáforas como uma elevação do sensível ao inteligível. Afirma ele que “em todos os domínios, 

do mais sério ao mais frívolo, dos diversos jogos de faz-de-conta ao jogo político, na ordem do 

trabalho como nas dos lazeres, bem como nas diversas instituições, a paixão, o sentimento, a 

emoção e o afeto (re) exercem um papel privilegiado” (MAFFESOLI, 1998, p. 22), ou seja, é 

inexorável que haja um equilíbrio entre o intelecto e o afeto, para se fazer ciência.  
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Assim, a proposta desta pesquisa está centrada no campo da Pedagogia  

Universitária, no Curso de Pedagogia, formação do pedagogo e na ludicidade, elegendo como 

foco de investigação as linhas, os fios e as tramas que engendram a visão e os indicadores do 

saber ludo-sensível das professoras colaboradoras do Curso de Pedagogia e suas possíveis  

manifestações na sua prática pedagógica. A origem deste estudo está pautada em diferentes 

aspectos e momentos da minha trajetória acadêmica e do meu exercício da docência, em que os 

temas da ludicidade e da sensibilidade estiveram presentes e interrelacionados em todo o meu 

percurso.  

Para que seja possível situar o leitor diante do texto que ora se apresenta, faço a 

seguir uma breve apresentação da organização desta introdução que foi dividida em duas 

subseções. Na primeira, apresento a implicação entre a temática da tese e o meu percurso 

formativo, bem como os principais conceitos para compreender a pesquisa, contextualizando e 

problematizando a temática, e justificando a necessidade de um saber ludo-sensível na 

formação inicial do pedagogo; na segunda subseção, trago os achados e as possíveis lacunas 

existentes no tema, bem como apresento as questões, o objeto de pesquisa e seus principais 

objetivos. 

 

1.1 Os primeiros fios da teia e seus entrecruzamentos entre o exercício da docência e o 

surgimento da pesquisa 

 

O tema docência universitária, nas duas últimas décadas, tem-se constituído em um 

campo profícuo de investigação no seio das Ciências da Educação, mais especificamente na 

Didática e na Formação Docente (D’ÁVILA, 2014; PIMENTA, 2009; NÓVOA, 2002; VEIGA, 

2013).  

Mesmo com produções significativas na área, ainda temos lacunas a serem 

preenchidas em estudos e pesquisas que versem sobre práticas e metodologias pedagógicas 

forjadas pela égide de uma cultura lúdica e sensível. Os professores universitários geralmente 

são avessos a tudo que remete às propostas pedagógicas que trazem uma dimensão mais 

sensível e estética, por estarem ligados a uma concepção de ciência e educação focada apenas 

na dimensão cognitiva. Segundo D’Ávila (2014, p. 96), "idealizamos uma didática lúdica que 

seja estruturada de saberes pedagógicos e didáticos necessários à profissão docente”. A autora 

argumenta que a didática é a arte da mediação do conhecimento, e essa relação contribui para 

uma aprendizagem plena, e, portanto, as dimensões cognitiva, afetiva e social ocorrem de forma 

integral e integrada. 
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O campo de pesquisa que trata da pedagogia universitária, conhecido também como 

docência na Educação Superior, é uma área que me interessa desde o período em que fui 

professora substituta, entre os anos de 2003 a 2006, na Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), em que trabalhei com diversas disciplinas da área pedagógica em cursos de 

Licenciaturas, a exemplo de Didática, Cotidiano Escolar e Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil e Séries Iniciais. Nessas turmas, as trocas de aprendizagens foram muito 

significativas em meio a discussões sobre as concepções do ensino da Didática e das novas 

abordagens quanto à formação docente e seus saberes. Em 2007, passei a fazer parte do Grupo 

de Estudos sobre Pedagogia Universitária, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Nesse 

grupo, vivenciei muitas situações de inquietude quanto aos processos de profissionalização 

(RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER, 2004; ALTET; PAQUAY; PERRENOUND, 2004), 

identidade (GARCIA, 1999) e formação docente (FREIRE, 1996; MASETTO, 2009; 

MACEDO, 2006, 2010-2011; NÓVOA, 2010;), assim como quanto às interfaces da docência 

universitária e suas implicações na formação desse professor no espaço acadêmico. 

Do mesmo modo, na coordenação de dez Centros Municipais de Educação Infantil, 

vinculados à Coordenadoria Regional de Ensino – CRE/Pirajá, no município de Salvador, no 

Estado da Bahia, no período de 2007 a 2009, estabeleci uma interlocução com 25 professoras 

que atendiam crianças de um a cinco anos. Essa atividade me permitiu estabelecer uma relação 

constante com uma perspectiva dialética, comungando com Freire que assevera: “ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo” (FREIRE, 1996, p. 79). Nesse processo, as minhas indagações e inquietações me 

lançavam em busca de respostas e estudos sobre a formação do pedagogo. Lia muitos autores 

– tais como Kramer (2005), Kishimoto (1990), Corsino (2005), Barbosa (2008) – que discutiam 

a formação docente para atuação na educação infantil.  

Essas duas experiências citadas acima, permite-me compreender que a ação docente 

está pautada em tarefas complexas que requerem habilidades, saberes e conhecimentos 

especializados e que, portanto, impulsiona-me a pensar que é imprescindível uma formação 

docente que influencie esse profissional a ser capaz de pensar, planejar e executar o seu trabalho 

com autonomia, criticidade, criatividade, sensibilidade e ética.  Em consonância com tais 

argumentos, cito as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia – que em seu 

Artigo 3º descreve: 
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O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 

cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, 

fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética (BRASIL, 2006, p. 11). 
 

Isso me leva a defender uma formação mais abrangente que versará sobre uma nova 

concepção da educação, da escola, da pedagogia e da docência no contexto mais amplo das 

práticas sociais construídas no processo de vida dos homens, com o objetivo de demarcar o 

caráter sócio-histórico desses elementos (VEIGA, 1997, p. 75). Foi nesse contexto que me 

reaproximei formalmente da pesquisa, através do meu ingresso em julho de 2009, no Grupo de 

Pesquisa Ludicidade e Educação – GEPEL da FACED/UFBA e, posteriormente, em 2010, no 

Curso de Mestrado em Educação – mais especificamente na linha de pesquisa Educação e 

Diversidade vinculada ao GEPEL – o qual conclui em março de 2012. 

O projeto de pesquisa desenvolvido no mestrado foi intitulado Os saberes 

profissionais de professoras da educação infantil nos CMEIS – CRE/Pirajá/SSA, cujo objetivo 

era identificar os saberes pedagógicos mobilizados/acionados por professoras da Educação 

Infantil no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e, dentre esses, como se inseria o 

saber lúdico na sua prática pedagógica. A pesquisa mostrou que é indispensável que a professora 

tenha acesso a espaços de aprendizagens, de reflexões sobre a sua profissão e os saberes 

necessários à sua prática docente, para que ela própria organize um trabalho educativo 

fundamentado em processos culturais, de desenvolvimento e aprendizagem adequados às 

crianças pequenas. Isso deve ocorrer por meio de uma postura contínua de aprendiz que abrirá 

caminhos para pensar, discutir e experimentar novas possibilidades de uma formação que 

também contemple o saber lúdico e o saber sensível. Assim, esses saberes contribuirão para 

uma atuação profissional docente mais prazerosa, mais viva e que resulte, possivelmente, em 

modos análogos de se ver em determinada cultura, de se desenvolver, de ensinar e de aprender. 

Nesse percurso, ficou evidenciado que a realidade das professoras de crianças no 

Brasil era extremamente complexa e repleta de distintos feixes de análise. O pedagogismo 

(Libâneo, 2010), a vocação, o sacerdócio, o olhar maternal do ser professora na infância, assim 

como a profissionalidade, a crítica, o posicionamento sociopolítico do ser na temporalidade, 

como também as singularidades de cada professora, são aspectos subjetivos que preenchem a 

ação docente de distintos sentidos e significados. Nessa caminhada, há uma crescente nas 

minhas inquietações quanto ao processo de formação dos professores que atuam na educação 

infantil que vai se delineando diante de diversas situações vivenciadas junto aos professores e 
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parceiros de trabalho quanto às suas incoerências epistemológicas – atitudes incoerentes com 

seus discursos –, ou seja, uma grande dicotomia entre teoria e prática que compõe o repertório 

docente dos profissionais que atuam na educação. 

Pensar na profissão docente como uma tarefa criadora e transformadora das novas 

gerações, mesmo que por uma utopia, sempre esteve presente nas minhas inquietações, 

reflexões e nos desejos desde quando escolhi exercer a profissão do magistério e, mais ainda, 

quando busquei atuar na Educação Superior, especificamente na formação de professores.  

Por acreditar que a docência no Ensino Superior é uma atividade complexa do ponto 

de vista político, social, intelectual e pedagógico, cujos saberes e práticas devem estabelecer 

conjuntamente uma relação mais afetiva, defendo uma formação docente balizada pelo viés da 

sensibilidade, da criatividade e da ludicidade, reverberando em uma prática pedagógica que de 

fato possa contribuir no processo de aprendizagens mais criativas, lúdicas e com base numa 

perspectiva integral do ser humano.  

Nessa perspectiva, assumo a ideia da formação como continuum, compreendendo-

a como o desenvolvimento de processos aliados a uma prática institucionalizada e formativa, 

envolvida pelas experiências e aprendizagens construídas ao longo da vida. Envolvendo, desse 

modo, o ser em sua finitude como pessoa e profissional, visando práticas educativas 

contextualizadas, reflexivas, críticas e transformadoras. 

A minha itinerância no campo da docência e formação se intensificou em 2015 com 

a minha inserção no Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Desenvolvimento de Professores – 

Trabalho, Narrativo e Memórias Formativas, vinculado ao Programa de Mestrado da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Na oportunidade, eram discutidos vários 

assuntos, tais como: docência universitária, profissionalidade, saberes e memórias. Desse 

grupo, originou-se um subgrupo de discussão sob a minha coordenação, no segundo semestre 

de 2015, denominado Docência Universitária e Formação de Professores – Saberes Docentes e 

Ludicidade. Com isso, busquei aprofundamento sobre temas como os saberes docentes e a 

ludicidade, contribuindo com a formação dos discentes egressos do Curso de Pedagogia e 

demais pares, em busca de inferir, questionar, refletir e, portanto, tencionar questões sobre o 

nosso fazer docente. 

Nesse mesmo período, assumi a coordenação do Colegiado do Curso de Pedagogia 

e também do Subprojeto da Educação Infantil do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo 

à Docência (PIBID) no biênio de 2014 a 2016. Nesse contexto, presenciei diversas situações 

das práticas docentes dos professores vinculados ao curso, bem como acompanhei as avaliações 

institucionais feitas pelos discentes ao trabalho desenvolvido pelos professores nas suas 
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respectivas disciplinas a cada semestre. Essas duas últimas experiências foram como um marco 

divisor de águas na minha itinerância formativa de pesquisadora que – já envolvida nas 

discussões e leituras feitas junto aos grupos de pesquisa nos quais estava inserida – deu-me um 

novo olhar sobre a universidade e seu papel na prática docente dos nossos pares, assim como 

as reverberações disso na formação dos futuros professores da Educação Básica. 

Aqui, nesse momento, emergem questões no campo epistemológico e pedagógico 

da formação inicial do pedagogo, já que – à frente do colegiado – algumas vezes pude perceber 

que a prática pedagógica docente envidada pelos professores que atuam no curso coadunava 

com uma organização do trabalho docente que separava o geral do específico, a teoria da 

prática, o docente do especialista, pulverizando o conhecimento e fragmentando o processo de 

trabalho. Da mesma maneira, constantemente me deparava com questões da formação e da 

prática docente convergindo quase sempre para um processo de indefinição, desarticulação e 

fragilidade na sua formação e, também, a recorrentes queixas e dúvidas diante das situações do 

cotidiano escolar. Sempre me indaguei como proceder, o que fazer, que saberes mobilizar e, 

principalmente, como não cair na armadilha de ter uma prática pedagógica semelhante às que 

comumente eram criticadas pelos estudantes ao longo do seu processo formativo no curso.  

Paralelamente às questões acima, emergia a necessidade de rever o papel do curso 

de pedagogia em relação à sua organização e ao seu campo epistemológico, o que pressupõe 

reeducação pela revisão da matriz teórica e análise de seus reflexos no cotidiano educativo. Por 

esse exercício, a tendência é a superação da imagem pedagogista, a consolidação de uma 

identidade profissional mais consistente e imbuída de uma visão mais alegre, sensível e lúdica. 

Sabe-se, contudo, que revisão e mudança paradigmática são processos que demandam decisões 

amadurecidas, pressupondo a análise da prática, para realimentar a teoria. Esse movimento não 

é simples, mas certamente é viável, e demanda, entre outros aspectos, o exercício da análise. 

Essa ação pode ser um caminho possível para construir uma nova face do curso e outras bases 

de organização do trabalho pedagógico e da própria categoria profissional. 

Seguindo essa linha de raciocínio, trago a ideia defendia pela Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE no que diz respeito à estrutura e à 

formação do Curso de Pedagogia, em que a preocupação maior está em focalizar a atenção em 

questões fundamentais da realidade social, política, econômica e educacional para permitir a 

formação de um pedagogo crítico e criativo, capaz de “vincular o projeto educativo ao projeto 

histórico-social, firmado no avanço da ciência e da tecnologia, com vistas à vinculação do 

mundo do trabalho ao mundo da cultura” (ANFOPE, 1994, p. 23).  
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Nessa série de pensamento, fica claro que antes de estar formando o pedagogo, 

estou desenvolvendo o sujeito histórico, crítico e criativo, numa realidade concreta. Isso 

significa educar sujeitos humanos capazes de intervir na transformação da qualidade da 

educação e na construção da profissionalização do magistério. 

Todas as vivências, estudos e atividades realizadas ao longo desses 20 anos 

dedicados à educação, nas diversas funções e lugares, denotam uma urgência em tecer linhas e 

fios para uma ação docente amorosa, afetiva, crítica e inventiva, sem perder de vista o rigor 

científico necessário à prática docente. Sendo assim, emerge nesse momento, a vontade de me 

debruçar sobre a temática da formação do pedagogo, vinculando-a ao saber ludo-sensível e aos 

seus ecos na sua prática docente, tendo como objeto central desta pesquisa este tipo de saber 

nas práticas dos professores que atuam no Curso de Pedagogia da UESB – Campus de Jequié.  

O relatado da minha trajetória formativa mostra algumas das imbricações e 

entrelaçamentos entre o meu ser pessoa-profissional (NÓVOA, 2002), envolvendo confusões, 

conflitos, estudos, aprendizagens, atualizações e (re) significações próprias do meu percurso 

formativo enquanto sujeito da educação. Com esta escrita, narrei, também, a busca pela 

compreensão da docência no Ensino Superior como uma atividade complexa do ponto de vista 

político, social, intelectual, psicológico e pedagógico, cujos saberes e competências 

imprescindíveis ao seu exercício configuram-na como um campo específico de intervenção 

profissional (THERRIEN, 2012, p. 112).  

Portanto, a docência, assim como ocorre com as demais profissões, não pode ser 

adquirida por imitação, mas sim, mediante uma formação específica balizada em saberes e 

conhecimentos consistentes e coerentes com a função docente. A meu ver, estes saberes e 

conhecimentos devem estar balizados numa compreensão dos saberes docentes ligados ao saber 

ludo-sensível, como composição de uma prática do sentir, pensar e agir, entendendo o ser 

humano como um sujeito integral.  

Empreendo dessas assertivas algumas questões relacionadas ao corpus que 

compõem esta pesquisa, tais como: qual é o sentido dado ao saber ludo-sensível nas práticas 

docentes dos professores que atuam no Curso de Pedagogia? É possível compreender se/e 

como esses professores constituem o saber ludo-sensível na sua itinerância formativa como 

docentes universitários? Quais indicadores compõem o rol do saber ludo-sensível e o 

caracterizam? E, finalmente, como os professores que atuam no Curso de Pedagogia tornam-

se capazes de acionar e mobilizar o saber ludo-sensível na sua prática, e as possíveis 

ressonâncias na formação de pedagogos e pedagogas? Tais inquietações se impõem à formação 

docente como um dos fatores que dificultam a vida acadêmica dos discentes, ensejando o 
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reconhecimento de que a qualificação profissional dos professores tem peso determinante na 

sua atuação, reverberando na qualidade do ensino ofertado (ALMEIDA, 2012, p. 71). Surgem 

assim os objetivos desta pesquisa: 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a narrativa dos professores do Curso de Pedagogía, e sua visão do saber 

ludo-sensível, descrevendo-o e refletindo sobre as possíveis manifestações na sua prática 

pedagógica.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever os indicadores do saber ludo-sensível, produzidos pelas docentes, 

tendo como mediadora A Mandala do Saber Ludo-sensível atrelada ao Ateliê Biográfico 

de Projeto, às escritas e narrativas sensíveis da sua itinerância formativa; 

b) Desvelar como se referem os docentes à proposta do saber ludo-sensível como 

um saber necessário à sua prática e formação dos pedagogos e pedagogas que formam; 

c) Especificar as manifestações na prática pedagógica dos professores do Curso de 

Pedagogia da UESB sobre sua visão do saber ludo-sensível e as possíveis ressonâncias 

para uma formação ludo-sensível dos pedagogos e pedagogas.  

Por isso, investigo uma proposta de formação docente que busque qualificar as 

oportunidades educacionais oferecidas para ressignificar os paradigmas educacionais vigentes 

em direção à evolução ontológica do ser docente (MORAES, 2012), a qual está pautada numa 

abordagem da ludicidade e da educação do sensível. Autores como Gauthier (2006), Alarcão 

(1998), Pimenta e Anastasiou (2012) defendem a importância de uma “concepção ontológica” 

da formação docente que leva em conta o entorno, o indivíduo, o coletivo, a instituição, a 

comunidade, as bases implícitas subjacentes, as decisões e atitudes dos professores em contexto 

específico e que nos tornam capazes de melhores atuações profissionais. Isso gera um processo 

formativo sustentado na articulação teoria-prática, na qual o professor cultiva a capacidade de 

olhar para si, para o ensino e para a aprendizagem como uma ação dinâmica, viva, 

contextualizada e transformadora (ALMEIDA, 2012, p. 75). 

Nessa mesma direção, defendo a formação inicial do pedagogo pautada em novos 

conhecimentos e habilidades, ou seja, com mais capacidades de abstração, concentração, 
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comportamento mais flexível, sensível, ético e que acompanhe essas transformações no 

contexto histórico, social, educacional e político no qual estamos inseridos. 

Nessa linha de raciocínio, pode-se aferir que a Pedagogia no Brasil vive hoje um 

dos seus momentos mais peculiares. Observo, assim como Libâneo (2001), que a sociedade 

vem redescobrindo a Pedagogia, nos seus mais diversos espaços – quer dizer, não só nos 

espaços escolares, mas também nos não escolares como, por exemplo, nas ações e atividades 

políticas, sociais, culturais, econômicas e artísticas. Libâneo destaca:  

Assim, nos deparamos cotidianamente com práticas educativas nos programas 

jornalísticos, nas grandes mídias, nas igrejas, nas empresas, em clubes, nas 

famílias, grupos sociais enfim, tudo isso repercuti no campo pedagógico, e, 

por conseguinte, emerge a ampliação na produção de saberes, habilidades e 

conhecimentos que vão corroborar para uma sociedade com mais 

conhecimento, criticidade e ética. (LIBÂNEO, 2001, p. 4). 
  

Isso me leva a pensar: quem é esse pedagogo? O que é a Pedagogia e, portanto, 

como o professor universitário que atua nesse curso pode contribuir para a formação desse 

profissional que vai atuar numa sociedade cada vez mais pedagógica? (LIBÂNEO, 2001). 

Digo isso porque comungo da concepção de que a Pedagogia não é só ensino, ou um modo de 

ensinar (LIBÂNEO, 2001), mas sim um campo de conhecimento que se ocupa do estudo 

sistemático da educação, do ato educativo e da prática educativa como um componente 

integrante da atividade humana, como fato da vida social, inerente ao conjunto dos processos 

sociais (LIBÂNEO, 2001, p. 3).  

Assim, não podemos e nem devemos reduzir a educação ao ensino, nem a 

Pedagogia aos métodos de ensino. Conforme Libâneo (2001), “Educação compreende o 

conjunto dos processos, influências, estruturas e ações que intervêm no desenvolvimento 

humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, num 

determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais, visando à formação do ser 

humano.” A educação é, assim, uma prática humana, uma prática social que modifica os seres 

humanos nos seus estados físicos, mentais, espirituais, culturais, que dá uma configuração à 

nossa existência humana individual e grupal (LIBÂNEO, 2001, p. 5). 

Isso significa que a Pedagogia lida com o fenômeno educativo enquanto expressão 

de interesses sociais em conflito na sociedade em que vivemos. É por isso que a Pedagogia 

expressa finalidades sociopolíticas, ou seja, uma direção explícita da ação educativa 

relacionada com um projeto de gestão social e política da sociedade. 

Portanto, a Pedagogia, mediante conhecimentos científicos, filosóficos e técnico-

profissionais, investiga a realidade educacional em transformação, para explicitar objetivos e 
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processos de intervenção metodológica e organizativa referentes à transmissão/assimilação de 

saberes e modos de ação (VEIGA, 2002, p. 21). Ela visa ao entendimento global e 

intencionalmente dirigido, dos problemas educativos e, para isso, recorre aos aportes teóricos 

providos pelas demais ciências da educação.  

Nesse contexto, fica clara a necessidade de termos um curso de Pedagogia que de 

fato possa formar o pedagogo como um profissional qualificado para atuar em vários campos 

educativos, para atender às demandas socioeducativas (de tipo formal, não-formal e informal) 

decorrentes de novas realidades, tais como novas tecnologias, novos atores sociais, ampliação 

do lazer, mudanças nos ritmos de vida e sofisticação dos meios de comunicação e, 

principalmente, no perfil de homem e sociedade – mais humana e sistêmica.  

Ao longo desses 15 anos atuando como docente no curso de Pedagogia foi possível 

constatar que a maioria dos seus egressos atua em vários campos sociais da educação 

decorrentes de novas necessidades, demandas sociais e políticas, que regulam a profissão do 

pedagogo. Os campos referidos são os movimentos sociais, as escolas e os sistemas escolares, 

os sindicados, as áreas da saúde, as empresas e outras tantas. Em todos esses espaços e campos 

do exercício profissional, o pedagogo vai mobilizar saberes, habilidades e competências que 

permitem a formulação de atitudes e práticas que colaboram para o desenvolvimento de suas 

funções e atribuições profissionais. Vinculado a isso tudo, o grande desafio é como preparar 

profissionais da educação para conceber, executar e avaliar o processo de trabalho pedagógico 

nos diversos espaços de atuação e estabelecer relações que satisfaçam as necessidades para as 

quais eles foram habilitados.  

Para enfrentar tal processo, levanto a ideia da construção de um novo caminho para 

a prática docente dos professores que atuam no curso de Pedagogia, tendo em vista a 

mobilização de um saber ludo-sensível que vai reverberar numa prática profissional em que o 

sentir, pensar e agir potencializa uma formação de profissionais críticos, criativos e mais 

humanos capazes de intervir na transformação da qualidade da educação. 

Os resultados da atual investigação podem colaborar para uma prática pedagógica 

do professor na formação do pedagogo cunhada na égide da ludicidade e em uma educação para 

a sensibilidade. A pesquisa elegerá como eixo de debate o saber ludo-sensível na prática docente 

dos professores que atuam no curso de Pedagogia. Esses temas ainda carecem de 

aprofundamento teórico-empírico, pois, como já destacamos, há muito para se estudar sobre 

este enfoque na literatura contemporânea e, em razão disso, mostra-se como pertinente 

proposta. Meu pressuposto fundamental é o de que a prática docente deve ser pautada em uma 



31 

 

 

visão de homem integral e ludens (HUIZINGA, 2008), e que as relações de afetividade, de 

escuta e sensibilidade devem compor todo o trabalho pedagógico.  

Aproveito aqui e lanço mão das palavras de Maffesoli (1998), quanto diz que o 

inteligível entre o ser sensível é indissociável, ou seja, uma teoria que religa razão e 

sensibilidade. Diante do pouco acolhimento às ideias do sensível e da ludicidade no campo da 

formação docente universitária, penso ser inescapável a oportunidade em me apropriar mais 

ainda do tema ora justificado, por meio de análise com suporte na perspectiva do racionalismo 

de Maffesoli (1998), da epistemologia da prática (THERRIEN, 2012), da produção do saber 

lúdico e o saber sensível (D’ÁVILA, 2007; DUARTE JÚNIOR, 2006) articulados no cotidiano 

da ação docente. 

Este estudo está vinculado à área de concentração do Programa de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC) denominada Educação, 

Currículo e Ensino, pois compreende as atividades lúdicas de modo a proporcionar ao ser 

humano, um modo de viver mais criativo e saudável no processo de discussão de currículo, 

especificamente no da formação inicial de pedagogos. Além disso, visa compreender as 

relações entre formação, docência, práticas pedagógicas e práticas de vida centradas na 

ludicidade. Segundo o entendimento que embasa este trabalho, a ludicidade ocupa lugar 

significativo na formação humana, pois é uma experiência interna, vivida com plenitude, 

presente em qualquer idade, sexo e classe social, fundamental na socialização e no 

desenvolvimento cultural (LUCKESI, 2004).  

Ludicidade é também uma forma de apropriação do mundo e se expressa, simbólica 

e concretamente, em objetos reais e sensíveis ao homem, ou seja, na linguagem e nos 

instrumentos. Ocupando este lugar, a ludicidade amplia os estados da consciência e da 

atividade, contribuindo para o desenvolvimento das relações socioculturais. Ela é, assim, 

mediada por atividades que resultam em experiências de entrega do ser humano em sua 

totalidade – espiritual, motora, afetiva e cognitiva – em que o sentimento, o pensamento e a 

ação se integram em sua expressão. 

A ideia de estudar o saber ludo-sensível e suas possíveis relações com a formação e 

prática de professores sempre esteve ligada ao meu percurso formativo, já que – por experiência 

própria, como docente do curso de Pedagogia – venho percebendo o quanto o saber ludo-

sensível cria nos alunos o desejo de ser pedagogo e de ter uma atuação mais consciente, 

sensível, reflexiva e também lúdica. Dessa maneira, entendo sua contribuição para uma prática 

docente criativa, contribuindo para ações pedagógicas pautadas no sensível, no inteligível e no 
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lúdico, permitindo melhor lidar com as adversidades que compõem o trabalho docente no 

campo da formação do pedagogo. 

  

1.2 Estado da questão – Levantamento das produções sobre a temática 

 

Esta subseção tem o propósito de expor o estado da questão acerca dos temas 

supracitados, usando os fios e as linhas encontrados ao longo desse caminho e que dão o 

desenho das categorias teóricas que constituem o desenvolvimento desta investigação, 

estruturadas no seu objeto de pesquisa, o papel do saber ludo-sensível na formação inicial do 

pedagogo. O estado da questão foi relevante e imprescindível para apontar aspectos basilares 

para a constituição e o percurso, bem como as reflexões conclusivas que vão surgir ao final do 

estudo desta tese.  

Com isso, posso inferir que a elaboração do estado da questão é uma ação 

importante “[...] para o desenvolvimento de uma inquirição acadêmica, porque o mergulho na 

literatura disponível em torno da temática em foco propicia ao estudante/pesquisador uma 

oportunidade única de confronto crítico dos autores/pesquisadores consultados [...]” 

(NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004, p. 8).  

Os autores destacam, ainda, que esse procedimento objetiva: 

[...] levar o pesquisador a registrar, a partir de um rigoroso levantamento 

bibliográfico, como se encontra o tema ou o objeto de sua investigação no 

estado atual da ciência ao seu alcance. Trata-se do momento por excelência 

que resulta na definição do objeto específico da investigação, dos objetivos da 

pesquisa, em suma, da delimitação do problema específico de pesquisa. 

(NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004, p. 2). 
 

Logo, o que se tem é que o estado da questão permite ao pesquisador situar a 

relevância epistêmica do estudo no panorama acadêmico das publicações da área de estudo, 

considerando com significativa relevância a contribuição para a elaboração, confirmação ou 

negação de uma teoria de conhecimento, ou mesmo para a necessidade de se elaborar ou 

reestruturar a averiguação. Não há “fórmula pronta” de como elaborá-la. Cada pesquisador 

constitui singularmente o caminho, respeitando o tempo e as condições de desenvolvimento da 

investigação, o que envolve aspectos físicos e pedagógicos de avanços perscrutados.  

Com isso, a seguir, trago o caminho percorrido, especificamente, no estado da 

questão desta tese, o qual atendeu plenamente aos propósitos para o que foi elaborado na busca 

de definir mais claramente o objeto dessa investigação e seu contributo para a ciência. 
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Os caminhos da investigação em foco e a quantidade de produções bibliográficas 

que contemplam os estudos acadêmicos tratando de pesquisas acerca da temática “O saber ludo-

sensível na visão de docentes em um Curso de pedagogia” ainda são, a meu ver, muito tímidos, 

tanto no Brasil como no exterior. Em virtude do tempo, das condições de realização do estado 

da questão e das necessidades para a elaboração desta investigação, optei por fazer 

determinadas escolhas neste momento dos estudos da pesquisa de doutoramento. 

Foi realizado o referido procedimento para melhor consolidar aprofundamentos 

críticos e reflexivos sobre os dados bibliográficos consultados, além da verificação da 

superficialidade de informações desconexas na busca e que não acrescentou contribuições mais 

consistentes para a questão levantada nessa tese. Desse modo, a atenção voltou-se para as 

produções de algumas plataformas científicas como o Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, a Biblioteca 

Nacional Digital de Teses e Dissertações – BNDTD e a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da Universidade Federal do Ceará –  BDTD da Universidade Federal do Ceará.  

O acesso ocorreu nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017. Para 

a padronização e organização da busca, foram utilizadas as seguintes palavras/expressões–

chave: docência universitária; saber ludo-sensível; ludicidade e pedagogia, formação e prática 

docente. Foi necessário refinar a busca por ano e por plataforma, assim, priorizei os trabalhos 

publicados pela CAPES e BNDTD, no período entre 2013 a 2017, tendo em vista a abrangência 

e a legitimidade que esses órgãos ocupam junto à comunidade científica nacional e 

internacional. 

Importante destacar que, muitas vezes, o resultado da busca através da palavra- 

chave trazia uma quantidade assustadora de trabalhos, em torno de sessenta mil. Nesse 

momento, foi necessário apurar a busca com mais rigor, então fui refinando por área de 

conhecimento, área de atuação e programa, sempre optando pela educação. Assim, ao realizar 

a leitura tanto do título, como dos resumos, identifiquei que em sua grande maioria, não havia 

nenhuma relação entre eles e a minha categoria. Após uma exaustiva varredura criteriosa para 

limpeza, coleta e análise dos achados, encontrei algumas pesquisas que atravessavam a minha 

proposição, mas ainda, percebi um grande abismo quanto ao tema do saber ludo-sensível e a 

formação do pedagogo. 

A seguir, apresento a tabela 1 a fim de ilustrar didaticamente os achados, já com o 

refinamento feito estão dos achados das pesquisas que, de alguma maneira, estão próximos à 

minha proposta de pesquisa, seja, pela categoria, tema central, objeto, tema e/ou aproximação 

com o meu referencial epistemológico: 
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Tabela 1 – Trabalhos encontrados nas bases CAPES e BNDTD separados por categoria 

 

Categorias CAPES BNDTD 

Docência Universitária e Curso de Pedagogia 14 15 

Saberes docentes e saber lúdico 35 36 

Lúdico/*formação docente, *ludicidade e *docência 179 20 

Saber lúdico e sensível na prática da docência universitária - 02 

Total 228 73 

 Fonte: Elaboração da autora. 

 

Nos 14 trabalhos que encontrei na CAPES que traziam as palavras-chave docência 

universitária e curso de pedagogia, identifiquei dois que se aproximam da minha proposta de 

pesquisa, são eles: a dissertação defendida em 2011, por Ana Paula Pereira Arantes, na 

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, Trajetória e Saberes dos Professores Atuantes no 

Curso de Pedagogia em uma Instituição Privada. A questão da pesquisa está centrada em 

compreender a trajetória e os saberes dos professores atuantes no curso de Pedagogia em uma 

instituição privada (faculdade), analisando a sua formação, suas concepções sobre educação, 

influências sofridas e experiências vividas, a fim de traçar um perfil do professor atuante no 

curso de Pedagogia. Este foi um trabalho de abordagem qualitativa, tendo como procedimento 

o estudo de caso, e a delimitação do universo de pesquisa ocorreu por amostragem do tipo 

probabilística. 

Os instrumentos de pesquisa que viabilizaram a consecução dos objetivos 

pretendidos foram: pesquisas bibliográficas, documental, questionário e entrevistas 

semiestruturadas. Os docentes participantes da investigação foram selecionados por sorteio, de 

dois por núcleo de formação no qual está estruturada a matriz curricular do curso de Pedagogia. 

No total, seis professores possuíam mais de um ano de atuação no curso de Pedagogia e 

concordaram em participar de forma anônima da pesquisa. Esta trouxe como resultado dos 

estudos a assertiva de que a atuação docente no Ensino Superior demanda mais do que apenas 

o domínio de conhecimentos teóricos a serem transmitidos por um professor, exige 

competências próprias da docência, tais como concepções de ensino, de aprendizagem, de 

avaliação, de formação – competências pedagógicas e humanísticas que corroboram uma 

formação que possibilite ao docente ser mais crítico, reflexivo, pesquisador, criativo, inovador, 

questionador, articulador e se reconhecer enquanto profissional. 

Percebi que não há nenhuma menção no trabalho sobre a concepção epistemológica 

da ludicidade, nem ao saber ludo-sensível, porém – a meu ver – fica claro, nas reflexões e 

considerações da autora que, de fato, é urgente pensar uma prática docente que perpasse por 
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uma visão mais humanizada e coerente com a visão de homem integral e epistêmico, que sente, 

pensa e age.  

Nesse sentido, cabe sinalizar os debates e as pesquisas científicas que vêm sendo 

realizadas em diversos cenários científicos nacionais e internacionais, entre os quais vale 

destacar as da Associação Nacional de Pesquisadores da Educação – ANPED, Encontro 

Nacional de Didática e Práticas de Ensino – ENDIPE e o Encontro Inter-Regional Norte-

Nordeste e Centro-Oeste Sobre Formação Docente Para a Educação Superior – ENFORSUP 

que nos mostram que a cada dia aumenta a urgência em termos de um profissional docente com 

uma prática pedagógica dialógica referendada, em bases epistemológicas evidenciadas pelo 

pensamento complexo e multirrenferencial.  

Sabe-se que o pensamento complexo propõe que tudo esteja ligado. As contradições 

e as incertezas têm espaço de acolhimento sem preconceito. Opostos, diferentes e 

complementares que se ligam numa teia multirreferencial que inclui a objetividade e a 

subjetividade, colocando-as no mesmo patamar de possibilidades constantes (MORAES, 2008), 

em que é imprescindível a promoção de relações dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos 

pertencentes a universos culturais diferentes.  

Nesse viés, é imprescindível que o docente se aproprie de saberes e competências 

humanas e éticas e de valores mais humanizantes, ou seja, acione uma prática docente pautada 

na sonoridade e na percepção dos processos de interdependência, numa compreensão da 

multidimensionalidade humana e no respeito às diferenças. 

Nessa mesma direção de pensamento, vejo em Therrien (2012) que o embate entre 

os múltiplos saberes e visões sobre o real, é condição de construção de novas compreensões do 

currículo e da vida no mundo, desafio para a prática do professor, sujeito epistêmico. 

A consolidação desse enfoque teórico sobre o docente e sua formação vem 

permitindo o desenvolvimento de uma racionalidade da prática que fundamenta o campo 

pedagógico, integrando uma gama de fatores diversos que incluem desde hábitos e elementos 

afetivos, até elementos da razão instrumental/normativa, tendo como matriz fundante a razão 

comunicativa, interativa e argumentativa (THERRIEN, 2012, p. 115).  

O segundo trabalho, intitulado Docência universitária: a base de conhecimentos 

para o ensino e o conhecimento pedagógico do conteúdo de um professor do ensino superior, 

de autoria de Robson Novais, apresentado ao Instituto de Física, Química e Biociências na 

Faculdade de Educação da USP, no ano de 2015, tem a tese que investiga a base de 

conhecimentos pedagógicos para o ensino que sustenta a prática docente de um professor 

atuante no curso de Bioquímica e que tem se destacado nas avaliações institucionais aplicadas 
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junto aos estudantes para aferir a qualidade e o desempenho de seu trabalho ao longo de 20 anos 

do exercício da docência. 

O estudo de caso e as narrativas por meio da técnica Análise Textuais Discursiva e 

a análise documental foram os recursos utilizados para avaliar os dados. Fica evidente no texto 

que a base de conhecimento desse professor foi construída e ampliada por meio das experiências 

vividas ao longo de processo em sala de aula e por reflexões estimuladas por atividades 

paralelas à docência. O destaque da ação docente desse professor está atrelado à dimensão 

pessoal; reconhece-se um profundo interesse dele pela aprendizagem dos seus alunos, sua 

capacidade de gestão da sala de aula e sua sensibilidade para reconhecer e utilizar as 

necessidades e os interesses dos alunos no processo de ensino. 

Essa pesquisa foi uma das mais impactantes, pois, a meu ver, mesmo não trazendo 

no corpo do texto nenhuma menção ao conceito de ludicidade ou saber ludo-sensível, denota 

implicitamente em todas as reflexões, análises e práticas mobilizadas pelo referido docente, 

uma ação pautada na sensibilidade, no prazer do exercício docente, bem como na relação 

professor-aluno, cunhada na afetividade, sensibilidade e inteireza. Isso me remete ao saber 

lúdico (D’ÁVILA, 2013) e ao saber sensível (DUARTE JÚNIOR, 2006). 

Assim, fica claro que a relação com o saber é uma relação com o meio e, enquanto 

relação social, não deve ser feita independentemente da análise das dimensões epistêmica e 

identitária, mas através delas. Não é apenas ciência, nem espontaneísmo, pois se mostram 

repletas de tensões, paradoxos, pluralidades e singularidades, expressas na dinâmica de 

múltiplas conexões. Nessas conexões, trago como um desses saberes que compõem o acervo 

docente, o saber ludo-sensível cunhado pelas ideias defendidas por Duarte Júnior (2006) e 

referendado por Sobral (2017), em que este se assenta em pressupostos que valorizam a 

criatividade, a imaginação, a amorosidade e a sensibilidade, colaborando para a reintegração 

das dimensões sensório-corporal, emocional, estética e intuitiva à dimensão cognitiva, criando 

pontes entre a educação e a organicidade da vida vivente (SOBRAL, 2017, p. 97). 

Em seguida, identifiquei 179 obras quanto à menção do lúdico no banco de dados 

da BNDTD, e ao acrescentar as expressões formação docente, ludicidade e docência, esse 

número cai para 20 trabalhos, entre teses e dissertações, mas, apenas em quatro dessas pesquisas 

encontrei ressonâncias com a minha problemática, em duas dissertações e duas teses, 

respectivamente. 

A primeira dissertação, Práticas lúdico-reflexivas na formação de professores, de 

Regiane da Costa Menezes, foi defendida em 2015 na Universidade Nove de Julho – 

UNINOVE. A questão da pesquisa foi descobrir a relação de práticas lúdico-reflexivas de uma 



37 

 

 

professora que atua no curso de Pedagogia e as possíveis contribuições dessa prática na 

formação de futuros professores da Educação e como isso poder gerar nesses professores uma 

atitude lúdica e mais reflexiva. O trabalho tem como aporte epistemológico as concepções 

freirianas de educação que resultam em um profissional que exerce a docência de maneira mais 

criativa e prazerosa. Considero esse estudo um dos que mais se relaciona com o meu trabalho, 

pois, embora a expressão práticas lúdico-reflexivas não esteja forjada na concepção que temos 

de ludicidade – nem tampouco nos princípios da concepção de saber lúdico e saber sensível – 

o estudo trouxe muitas reflexões. A abordagem utilizada foi de uma pesquisa-ação colaborativa 

pautada nas ideias da subjetividade plena, curiosa e incompleta, vinculadas às concepções de 

Paulo Freire e à ideia de recuperação da alegria na escola, defendida por George Snyders. 

Na segunda dissertação, de autoria de Luiz Antonio Batista Leal, defendida no ano 

de 2012, na Universidade Federal da Bahia, com o título: A Ludicidade na Práxis Pedagógica 

do Professor de Música, encontro ressonância com esse trabalho, na base epistemológica que 

sustenta o conceito de ludicidade como um estado de inteireza e plenitude (LUCKESI, 2002). 

Este trabalho busca investigar as concepções que constituem a práxis pedagógica desses 

professores e se a dimensão lúdica se faz presente – e como se manifesta na práxis que está 

cunhada na relação dos professores com os alunos, com o planejamento, com os conteúdos de 

ensino, com a mediação didática e com o currículo do curso. Utilizou-se o estudo de caso, a 

coleta de dados, a observação participante, entrevistas semiestruturadas e questionários. O autor 

trouxe como resultado a proposição de que os professores possuem, de maneira geral, uma 

concepção pedagógica crítico-construtiva e que a ludicidade se encontra presente na práxis dos 

professores de maneira instrumental. 

A primeira tese, de Mônica de Sousa Massa, intitulada Docentes de computação: 

mediação didática e prática profissional foi defendida em 2014 na UFBA. A autora apresenta 

um estudo que busca pela compreensão de qual modelo de ensino é subjacente às práticas 

pedagógicas dos professores que atuam em curso de Computação de uma universidade estadual 

do interior da Bahia e de como as dimensões lúdicas e afetivas se fazem presentes no processo 

de mediação didática. A abordagem metodológica escolhida se insere nos modelos qualitativos 

de pesquisa, utilizando como estratégia o estudo de caso. Foram analisados sete docentes dos 

cursos de Computação do Campus II da UNEB, usando diversas técnicas de coleta de dados: 

entrevistas, análise de documentos e história de vida. Como resultados, há evidências que 

parecem indicar que o modelo de docência no Ensino Superior dos cursos de graduação na área 

de computação e informática está centrado na racionalidade técnica e em um modelo de 

mediação tradicionalista e transmissivo. 
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Essa pesquisa muito me interessou, pois busca estabelecer relação entre docência 

universitária e dimensão lúdica e sensível – o que, para mim, significa uma tentativa de 

contribuir na mudança do pensamento científico e pedagógico dos professores que atuam no 

Ensino Superior, corroborando a abertura de novas ideias incorporadas por uma necessidade 

social irrefutável: contribuir na formação de pessoas que possam enfrentar os problemas do seu 

tempo, com mais empatia, compreendendo a diversidade e a pluralidade das relações e das 

concepções de homem, sociedade e natureza. 

Com esse mesmo sentimento, selecionei a tese de autoria de Tânia Ramos Fortuna, 

do ano de 2011, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, com 

o título bastante sugestivo: A Formação Lúdica Docente e a Universidade: Contribuições da 

Ludobiografia e da Hermenêutica Filosófica. A questão central da tese é: como e porque alguns 

professores se tornam capazes de brincar em suas práticas pedagógicas e qual a participação 

possível da universidade em sua formação lúdica. 

A metodologia usada, a ludobiografia concebida por Gianfranco Stacioli, é 

realizada por meio de narrativas em forma de grupo focal, no qual oito professores que atuam 

no curso de Pedagogia – selecionados em função da notória presença da brincadeira em suas 

práticas pedagógicas – contaram suas histórias formativas em relação ao brincar, por meio de 

atividades lúdico-expressivas. Usou-se como registro fotografias, vídeo gravações, transcrição 

das notas de campo e portfólios individuais, elaborados pelos professores e interpretados sob a 

perspectiva da hermenêutica filosófica de Gadamer. Esse trabalho é um dos que mais se 

aproximam da minha questão, pois a autora conclui seus estudos inferindo na urgência de uma 

formação lúdica dos docentes universitários, enfatizando a necessidade de um processo 

formativo no qual as pessoas possam ser capazes de ver as coisas de dentro para fora, ou seja, 

uma atitude lúdica em que o humor, a postura de alegria, o desafio e a inquietação estejam 

presentes nessa formação e prática. 

Corroborando essa concepção da reintegração das dimensões, cabe ao educador 

criar oportunidades para expandir os conhecimentos, ampliar a convivência, desenvolver a 

criticidade e a sensibilidade na formação do educando de modo que o sensível e o inteligível se 

complementem (SOBRAL, 2017). Nesse viés, Duarte Júnior (2006) expõe que o inteligível e o 

sensível foram progressivamente apartados entre si, sendo considerados setores incomunicáveis 

da vida, em que as significações se davam a partir dos modos lógico-conceituais. No entanto, 

agimos cotidianamente com base no saber lúdico-sensível sem nos dar conta de sua importância 

e utilidade. Sinaliza-se que saber e conhecer são distintos: o saber está mais relacionado com o 

sensível, elaborado a partir das experiências sensoriais transformadas em aprendizagens 
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significativas; e conhecer refere-se ao inteligível, compreendendo o intelectivo e tendo uma 

estrutura cientificista fundamentada em qualidades mensuráveis e objetiváveis pela razão.  

Estas questões precisam ser contempladas na formação do professor, instigando-o 

a desenvolver um senso crítico, criativo, questionador e inovador diante da diversidade, dos 

desafios e dos problemas emergentes que envolvem o seu fazer docente. 

Ainda no banco de dados da Biblioteca Nacional Digital de Teses e Dissertações, 

na busca por estudos, tendo como categorias o saber ludo-sensível na prática docente 

universitária, encontrei duas dissertações, sendo uma delas não vinculada ao Ensino Superior, 

mas com pistas da importância desta questão como uma preposição de estudos. São elas 

concomitantemente: Ludicidade e Saber Sensível: caminhos possíveis para a construção de um 

aprendizado significativo nas aulas de literatura do ensino médio, de Eliza Cristina Vieira de 

Almeida, defendida em 2015 na Universidade Federal de São João Del-Rei, e A Construção da 

Profissionalidade Docente dos Licenciados em Biologia, Física e Química: mediação, saberes 

pedagógicos e lúdico-sensíveis, de Elisa de Araújo Gallo, defendida em 2014 na Faculdade de 

Educação da UFBA. 

Na primeira, a questão da pesquisa é investigar a presença ou ausência da ludicidade 

e do saber sensível na prática pedagógica de uma professora em suas aulas de Literatura e seu 

impacto na construção de saberes significativos para alunos do Ensino Médio de duas escolas 

municipais de Minas Gerais.  

A segunda apresenta uma abordagem fenomenológica, usando as narrativas dos 

estudantes nas sessões de grupo focal. É uma dissertação que busca compreender o papel de 

professores dos Institutos de Biologia, Física e Química da UFBA na construção da 

profissionalidade docente das licenciaturas dos referidos Institutos de Ensino, por meio de suas 

mediações, seus saberes pedagógicos e lúdico-sensíveis. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

com alguns dados quantitativos, usando questionários, observações de aulas e entrevistas. O 

estudo evidencia que todos os sujeitos pesquisados valorizam a ludicidade e os saberes ludo-

sensíveis, mas poucos professores conseguem desenvolvê-los com consistência na sua práxis 

docente. 

Já no banco de dados da BDTD da UFC, encontrei dois trabalhos que me chamaram 

a atenção, mesmo sem estar no elenco das palavras-chave: a tese Bola de Meia, Bola de Gude... 

A Criatividade Lúdica, a formação e a prática pedagógica do professor-alfabetizador, do ano 

de 2001, cuja autora Bernadete Souza Porto nos traz a importância de uma formação lúdica 

para o professor alfabetizador, contribuindo para uma maior coerência, autonomia e criatividade 

nas práticas docentes. A segunda é a dissertação de Francisco Mirtiel Castro, do ano de 2013, 
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intitulada A Interação Professor-Aluno e os Saberes da Experiência: implicações e perspectivas 

para a formação contínua docente, em que o autor defende que os saberes da experiência 

implicam numa mobilização de atitudes e ações que versam sobre uma visão mais tolerante, 

indulgente e de compreensão entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, reverberando em um perfil mais humano, sensível e afetivo entre os pares. Os 

dois trabalhos trazem elementos que dialogam com a proposta do meu projeto que trata da 

ludicidade e de um saber docente em que a sensibilidade e amorosidade fazem parte da sua 

prática docente. 

Desta forma, entendi que o trabalho docente demanda um repertório de 

conhecimentos e saberes profissionais para o ensino. Porém, esse elenco não deve se constituir 

apenas como atividade produtiva, e sim como um trabalho voltado para a prática social e para 

a autoformação. Conforme Pimenta (2009), a mobilização dos saberes da docência é um passo 

importante para mediar o processo de construção da identidade profissional dos educadores. 

Assim, a ação educativa deve ser a partida e a chegada desses saberes. 

Como afirma Tardif (2002), trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto 

ou situação numa outra coisa, é também transformar a si mesmo no e pelo trabalho, em termos 

sociológicos, modificar o trabalhador, sua identidade e o próprio saber-trabalhar. O professor 

se envolve em condição aprendente de forma constante na aquisição dos saberes para a 

realização do seu trabalho. O trabalho do docente encontra-se, portanto, marcado pelo contexto 

de atuação de sua prática, e isso significa que as relações dos professores com os saberes não 

são relações estritamente cognitivas, mas sim relações mediadas pelo trabalho docente, pois 

lhes fornece princípios que o auxiliam no enfretamento e na solução das diversas situações do 

cotidiano.  

Deste modo, é oportuno sinalizar que os saberes docentes não são saberes 

estanques, aprendidos em face da formação inicial e que se repetem durante anos na prática 

pedagógica dos educadores. Eles são, na verdade, saberes dinâmicos que interagem com os 

saberes de outros profissionais e que se refazem continuamente, nas errâncias e itinerâncias de 

cada sujeito da/na educação. Com suporte nas contribuições teóricas de Tardif, compreendo que 

o saber do professor é, portanto, “plural, compósito, heterogêneo que envolve no próprio 

exercício do trabalho, conhecimentos e um saber fazer bastante diverso, provenientes de fontes 

variadas e, provavelmente, de natureza diferente” (TARDIF, 2002, p. 18). 

O mesmo autor destaca ainda, que os saberes docentes são integrados por diversos 

tipos de saberes, como os “disciplinares, os curriculares, os profissionais e os da experiência”. 
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Estes são personalizados e situados, além de atenderem a uma dimensão temporal, pois são 

construídos nas histórias de vida dos sujeitos.  

[...] São saberes que dizem muito de si, da sua subjetividade, ou seja, não se 

tratam raramente de saberes formalizados, saberes objetivados, mas sim de 

saberes apropriados, incorporados, subjetivados. Saber que é difícil dissociar 

das pessoas, de sua experiência, de sua situação de trabalho. (TARDIF, 2002, 

p. 15). 
 

Nos estudos de Clermont Gauthier, vale destacar o saber experiencial que ocupa um 

lugar importante, porém não pode ser representado como a totalidade do saber docente. “Ele 

precisa ser alimentado, orientado por um conhecimento anterior mais formal que pode servir de 

apoio para interpretar os acontecimentos presentes e inventar soluções novas” (GAUTHIER, 

2006, p. 24). Por conseguinte, em sua prática, o docente não pode adquirir tudo por experiência. 

Deve também possuir um corpus de conhecimentos que o ajudará a “ler” a realidade e, assim, 

contribuir para um melhor enfretamento. 

Compreende-se que a elaboração de saberes é sempre resultante de processos 

mediados em interações sociais e com significações. Assim, o saber é uma relação, e, não há 

sujeito de saber, e não há saber senão em uma certa relação com o mundo – relação com o saber 

consigo mesmo, com a linguagem e com outros (CHARLOT, 2012, p. 170). 

Ampliando as discussões do saber docente, comungo com Cunha (2007), ao 

defender que os saberes docentes são pluridimensionais, pois se inserem na multiplicidade 

própria do trabalho docente, na mobilização de diferentes teorias, metodologias e habilidades. 

Dessa forma, “o saber profissional” dos professores é constituído, não por um saber específico, 

mas por vários saberes de diferentes matizes, de diferentes origens, incluindo aí, também, o 

saber-fazer e o “saber da experiência” (CUNHA, 2007, p. 5). 

A ideia de estudar o saber ludo-sensível e suas possíveis relações com a formação 

e prática de professores sempre esteve ligada ao meu percurso formativo, já que, por experiência 

própria como docente do curso de Pedagogia, venho percebendo o quanto o saber ludo-sensível 

cria nos alunos o desejo de ser pedagogo e de ter uma atuação mais consciente, sensível, 

reflexiva e também lúdica. Desta maneira, entendo a contribuição desse saber para uma prática 

docente criativa, contribuindo para sentimentos e ações pautadas na emoção e no prazer, 

permitindo melhor lidar com as adversidades que compõem o trabalho docente no campo da 

formação do pedagogo.  

Diante do exposto, destaco que o texto desta tese ora apresentado está sistematizado 

em cinco seções: 1) Introdução, ora descrita e comentada, em que narro os aspectos do 

surgimento e os interesses em realizá-la, bem como alguns dos apontamentos das suas várias 
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dimensões teórico-metodológicas, um estudo teórico elaborado com amparo em produções 

acadêmicas contemporâneas que explicitam como está situado o problema de pesquisa nesse 

cenário teórico; 2) Percurso Metodológico da Pesquisa: o caminho, a parte em que apresento 

os caminhos metodológicos e as escolhas epistemológicas que fundamentam este trabalho – 

descrevo o lócus empírico, apresento os sujeitos participantes da pesquisa e o procedimento de 

investigação empírico que foi realizado, com a descrição dos dispositivos e das técnicas 

utilizadas na produção e análise dos dados; 3) Referencial Teórico: Tecendo Reflexões, em que 

apresento os referenciais teóricos com os quais pude contar para a compreensão da etimologia, 

dos conceitos, das preposições e das concepções que vêm sendo historicamente construídas 

sobre os saberes docentes, e a importância do saber ludo-sensível na formação do pedagogo; 4) 

O Caleidoscópio para uma formação docente ludo-sensível do pedagogo: é possível, na qual 

apresento e discuto a etimologia, os conceitos e as concepções que vêm sendo 

epistemologicamente construídas sobre a ludicidade e o saber ludo-sensível, bem como o olhar 

sobre o papel da sensibilidade e da afetividade como elementos fundantes da formação do 

pedagogo; 5) Entrelaçando os primeiros fios da nossa Teia: Desvelando sobre as ideias 

encontradas nas narrativas, parte central destinada à análise e discussão dos dados da pesquisa, 

com destaque para a análise de aspectos relacionados com a ludicidade, o saber ludo-sensível e 

a prática docente dos sujeitos pesquisados; 6) Considerações e os Fios Desfiados, retomo a 

questão, os objetivos da pesquisa; faço uma síntese dos resultados encontrados e aponto a visão 

que as professoras do Curso de Pedagogia do campus de Jequié da UESB têm do saber ludo-

sensível, seus indicadores e suas ressonâncias para uma formação ludo-sensível do pedagogo. 

Apresento outras questões que foram identificadas durante a pesquisa e podem ser retomadas 

em pesquisas futuras, além de traçar contribuições desse estudo para o meio acadêmico, 

especialmente para a formação de pedagogos e pedagogas erigidas pelo saber ludo-sensível. 

Posteriormente, são expostas as referências das fontes que subsidiaram a investigação, seguidas 

dos apêndices e dos anexos.  
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2  PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA: O CAMINHO 

 
“O que vale na vida, não é o ponto de partida e sim a 
caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que 
colher.”  (Cora Coralina). 

 

A palavra percurso é entendida como caminho, trajeto, itinerário; nesse sentido, 

denota movimento, onde o relatar, narrar e contar são ações e movimentos que farão parte das 

análises da pesquisa. Este contexto em potencial é definido a partir da opção de trabalhar com 

uma abordagem qualitativa, inspirada na fenomenologia existencial (DUTRA, 2002).  

Macedo (2004) ressalta que a realidade, em sua complexidade própria, não pode ser 

entendida por um viés único, visto que comporta múltiplas referências. O autor pontua que uma 

pesquisa de abordagem qualitativa não é estranha às sutilezas paradoxais dos fenômenos 

cotidianos, já que abarca o valor epistemológico do acontecer do fenômeno. Ainda como 

destaca Macedo: 

[...] para o olhar qualitativo é necessário conviver com o desejo, a curiosidade 

e a criatividade humana; com utopias e as esperanças; com as desordens e o 

conflito; com a precariedade e a pretensão; com as incertezas e o imprevisto. 

(MACEDO, 2004, p. 69) 
 

Assim, esta pesquisa repousa sua base na fenomenologia. A fenomenologia é a 

forma pela qual o conhecimento do mundo se revela. Desse modo, trago Roseli Sá (2004), a 

qual, em sua tese de doutorado, aborda o teor interpretativo dos sentidos. A autora faz uma 

reflexão acerca da fenomenologia na pesquisa em educação, apoiada em Rezende (1990), para 

demonstrar que em uma pesquisa dessa natureza, a busca deve ser pelo sentido que há no sentido 

e mesmo em que sentidos há sentidos. A autora cita, ainda, as orientações que recebeu de Galeffi 

para discorrer a respeito da postura do pesquisador em uma investigação de cunho 

fenomenológico. Nessa abordagem, 

[...] o pesquisador é chamado a construir conhecimentos, ter atitude, lançar 

olhar que permita trazer elementos qualificadores. A metodologia de base 

fenomenológica descreve estruturas gerias de sentido, não o sentido particular 

de quem aborda a realidade, mas os sentidos construídos pelos sujeitos que 

constituem essa realidade. (SÁ, 2004, p. 60). 

 

Nesse contexto, a pesquisa deixa de buscar a verdade absoluta e a certeza de que 

existe um conhecimento concreto finito em si mesmo e, na contramão disso, entende que os 

conhecimentos podem delinear “formas opacas e complexas, a partir de múltiplos referenciais” 

(SEIXAS, 2006, p. 26). É inevitável o confronto com o inesperado, com as sutilezas das 

existências dos sujeitos-pesquisados, expostas em suas narrativas de formação. 
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Desse modo, compreendo que o ato de pesquisar carrega também as nossas 

intencionalidades subjetivas e, assim, o caminho da pesquisa se fez do mesmo modo do nosso 

caminho formativo. Ainda com Seixas, “a implicação do sujeito-pesquisador torna-se 

inevitável, fato que desconcerta algumas perspectivas científicas que se esmeram em defender 

a neutralidade/imparcialidade do pesquisador” (SEIXAS, 2006, p. 26).  

Sobre isso, Maffesoli (1998) fala que no que pensamos ser a realidade, sempre há 

submersa uma parcela de quimeras e imaginações que não podemos negligenciar. Assim, no 

percurso de elaboração desta pesquisa, reconheço não só as subjetividades inerentes aos 

processos formativos das docentes pesquisadas, mas a intersubjetividade exercida na relação 

dialógica dessa caminhada.  

Diante dessas proposições, para a compreensão do problema indicado, não fico 

limitada à descrição passiva dos relatos, o que me levou a optar a interpretar e refletir sobre o 

processo formativo ludo-sensível narrado pelas docentes. Para isso, recorro à abordagem (auto) 

biográfica a partir das narrativas realizadas no Ateliê Biográfico de Projetos. 

Vale ressaltar, primeiramente, que um trabalho pautado em histórias de vida exige 

uma interpretação capaz de buscar singularidades que compõem as vivências e experiências dos 

sujeitos em formação. Trata-se de pensar a formação como produtora de conhecimento e 

aprendizagem, do ponto de vista do sujeito que descreve e transforma uma atividade em um 

encontro consigo mesmo, que se concretiza nas narrativas e memórias centradas na 

subjetividade dos sujeitos. 

De acordo com Ferraroti (2010), o surgimento do método biográfico está pautado 

em um requisito metodológico e em outro antropológico. Explica-se que o metodológico nasceu 

da necessidade da Sociologia de buscar um método investigativo que estivesse fora da 

objetividade e da intencionalidade. Já o sociológico fundamenta-se na Antropologia para 

valorizar a vida cotidiana dos sujeitos. 

O método (auto) biográfico é sempre um processo de (auto) formação participada, 

pois “a produção de conhecimento é, nesta metodologia, fruto de uma dialética entre a 

elaboração conceitual interior das tomadas de consciência do pesquisador e o confronto desta 

com uma exterioridade por meio de interações reflexivas” (JOSSO, 2004, p. 113). Tal fato 

permite compreender, formar e intervir, articulando o que está dividido e buscando os sentidos 

para elementos, situações e trajetos.                

Ainda com Josso (2004), percebemos que as escritas de nossas histórias se 

constituem num emaranhado de memórias, pois “a narrativa remete o sujeito a uma dimensão 

de autoescuta, como se estivesse contando para si próprio suas experiências e aprendizagens 
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que construiu ao longo da vida, através do conhecimento de si” (SOUZA, 2004, p. 144). A cada 

leitura que fizermos a cada momento que vivemos, a cada espaço formativo pelo qual passamos, 

assim como cada pessoa que cruza nosso caminho, nos (re) formam, transformam e 

retroalimentam a nossa vida pessoal e profissional. 

Neste capítulo, apresento detalhadamente os caminhos e contextos metodológicos 

deste estudo, bem como os passos teóricos das narrativas (auto) biográficas e história de vida 

como abordagem metodológica nos Ateliês Biográficos de Projeto – ABP. Para isto, estruturei 

em quatro momentos: a subseção 2.1 Abordagem (auto) biográfica e a História de Vida, trato 

dos aspectos teóricos do método biográfico e da metodologia dos Ateliês Biográficos de 

Projeto, orientadora da construção dos dados da pesquisa; a subseção 2.2 O Campo Empírico 

da pesquisa e os atores, trato do campo da pesquisa, os caminhos percorridos e o planejamento 

dos Ateliês; na subseção 2.3 O instrumento escolhido para o levantamento e produção de 

dados, mostro a realização dos encontros onde ocorreu a produção das narrativas e sua 

socialização; por fim, na subseção 2.4 Contexto de análise dos dados, proponho as categorias 

selecionadas para análise dos dados.  

 

2.1 Abordagem (auto) biográfica e a história de vida 

 

O marco do uso da História de Vida como abordagem metodológica foi introduzido 

no meio acadêmico em 1920, pela Escola de Chicago. Sabemos que a partir da década de 60, 

esse método de pesquisa procurou estabelecer as estratégias de análise do vivido, constituindo 

um método de coleta de dados do homem no contexto das relações sociais, o que logo despertou 

polêmicas em torno de sua epistemologia (NÓVOA, 2010, p. 108). 

Desde então, seu uso, de forma autônoma, tem sido reivindicado por estudiosos do 

método. Bragança e Maurício (2008) apontam que a história de vida “foi trazida nos anos 

oitenta para a formação de adultos e, posteriormente, incorporada de forma fértil às práticas de 

investigação e formação de professores” (p. 254), que respondeu às exigências de uma nova 

metodologia que compreendesse a necessidade de abranger a vida cotidiana.  

Desse modo, o método biográfico foi concebido como a ciência das mediações 

capaz de traduzir comportamentos individuais e/ou sociais. Sobre a pesquisa (auto) biográfica, 

Christine Delory-Momberger (2008, p. 54) destaca que “a narrativa (auto) biográfica instala 

uma hermenêutica da ‘história de vida’, isto é, um sistema de interpretação e de construção que 

situa, une e faz significar os acontecimentos da vida como elementos organizados no interior 

de um todo.” Portanto, o lugar da história de vida é na narrativa.  



 

 

46 

No que tange às histórias de vida, Josso (2004, p. 137) afirma que “essa 

metodologia, pela mediação da abordagem biográfica, incentiva a explicitação de seus 

referenciais de pensamento e ação.” As pesquisas (auto) biográficas no campo educacional 

brasileiro são, portanto, múltiplas, principalmente quando se considera a diversificação de 

abordagens e amplitude de suas temáticas.  

Ferraroti (2010) salienta que, por um lado, a biografia servirá para uma verificação, 

por outro, para apropriação de trajetórias pessoais, por meio de um exercício em que as 

experiências de vida e de formação efetuem um retorno reflexivo sobre o seu campo de atuação 

profissional.  

O método biográfico engloba o autobiográfico que traz no seu interior o (auto) 

biográfico. Assim, destaca-se que ao apresentar o prefixo auto entre parênteses, reconhece-se a 

dimensão da história tanto do outro como a do eu. Destarte, o método (auto) biográfico dialoga 

e entrelaça a história do eu e do outro (FERRAROTI, 2010, p. 42).   

Ainda no tocante às pesquisas que tratam da educação, para Mota (2016), as 

narrativas (auto) biográficas sugerem um processo de reconstrução de sentidos e definições do 

fazer docente, pois estas auxiliam a formação de professores em qualquer tempo e espaço 

educativo.  

A abordagem biográfica apresenta uma série de alternativas para a realização da 

pesquisa qualitativa no tocante à subjetividade dos sujeitos, visto que por meio desse percurso 

investigativo, o pesquisador busca compreender os fenômenos da realidade na qual está inserido 

seu objeto de estudo, podendo, assim, reconstruir e compreender a história pessoal e coletiva 

dos sujeitos. 

Essa longa busca de si torna-se fundamental num contexto que exige forte 

consistência pessoal (DOMINICÉ, 2010), além de favorecer a descoberta do sentido do que se 

viveu, com o reconhecimento de valores e projetos que promovam desenvolvimento e 

realização pessoal e singular. Para Josso (2010), essa singularidade é apresentada na (auto) 

biografia, e ainda ressalta que a narrativa em pesquisa (auto) biográfica permite ao sujeito entrar 

em contato com a memória, trazendo lembranças que são capazes de fazer correspondência 

entre o passado, o presente e o futuro. 

Isso só reafirma o que muito já se dizia no campo da literatura, que nós humanos 

narramos e registramos nossa vida muito antes de haver uma forma literária, seja, através de 

desenhos, de um diário, de cartas, memórias, e /ou lembranças, (auto) biografias. Entretanto, a 

história de uma vida acontece na narrativa. É o que nos afirma Delory-Momberger (2008) de 

forma mais específica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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A narrativa é não apenas o meio, mas o lugar: a história de vida acontece na 

narrativa. O que dá forma ao vivido e à experiência dos homens são as 

narrativas que eles fazem de si. A narração não é apenas o instrumento da 

formação, a linguagem na qual esta se expressaria: a narração é o lugar no 

qual o indivíduo toma forma, no qual ele elabora e experimenta a história de 

sua vida. (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 54) 
 

A autora faz uma convocatória para que sejamos donos e possuidores da história de 

nossas vidas, tendo no processo de biografização uma das formas possíveis dessa apropriação. 

Para Passegi (2011), o processo de biografização diz respeito ao ato pelo qual o 

narrador se apropria de um instrumento semiótico (grafia), culturalmente herdado, para se 

colocar (autobiografia) ou colocar o outro (biografia) no centro da narrativa como protagonista 

do enredo. No caso especifico desta pesquisa, os protagonistas do enredo são as seis professoras 

que estão reconstruindo, narrativamente, uma figura de si ao buscar refletir sobre 

acontecimentos e fatos significativos que marcaram e continuam marcando seu percurso 

formativo pessoal e profissional, especialmente com o uso de metáforas lúdicas nos encontros 

do Ateliê Biográfico. 

A representação que o indivíduo produz de si e do mundo não mais coincide com a 

representação do lugar ou do conjunto de lugares que ele ocupa. Recorro novamente a Delory-

Momberger (2008) para sinalizar que o contexto desse processo de biografização da vida social 

do sujeito aponta para o seu desenvolvimento biográfico, visto que, de certa forma, as histórias 

contatadas tornam-se narrativas criadas em situações sociais. Assim, a história de vida acontece 

na narrativa, como informa a autora:  

A narrativa realiza sobre o material indefinido da experiência vivida um 

trabalho de homogeneização, ordenação e funcionalidade significante: ela 

reúne, organiza, e tematiza os acontecimentos da existência, dá sentido a um 

vivido multiforme, heterogêneo, polissêmico. É a narrativa que dá uma 

história a nossa vida: nós não fazemos a narrativa de nossa vida porque temos 

uma história; temos uma história porque fazemos a narrativa de nossa vida. 

(DELORY-MOMBERGER 2008, p. 84). 

 

Fica evidente que para a autora, as narrativas constituem mais um instrumento da 

formação, portanto, é o lugar no qual o indivíduo se apropria e elabora a história de sua vida. 

Nesse processo, os sujeitos organizam e transformam os acontecimentos pela narrativa. 

Por fim, recorro a Josso (2010) que nos diz que as histórias e os projetos de vida se 

apresentam em dois eixos: primeiro, o projeto teórico de uma compressão biográfica da 

formação; segundo, da (auto) formação como procedimento de pesquisa-formação. Isso leva a 

uma compreensão de que, independentemente da ordem de seu uso, entendemos que o uso da 

abordagem biográfica incide em projetos de histórias de vida.  
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2.1.1 Os Ateliês Biográficos de Projeto – ABP  

 

Nesta perspectiva, uma proposta de formação com uso da história de vida vai muito 

além da utilização de saberes docentes formais constituídos, considerando importantes o saber 

ludo-sensível e sua relação com a prática e a formação docente.  

Sendo assim, a proposta, do “Ateliê-Biográfico de Projetos - ABP”, criado por 

Christine Delory-Momberger (2008), toma como subsídio teórico-metodológico a história de 

vida como processo de formação de adultos, “em uma dinâmica prospectiva” que articula o 

passado, presente e futuro. De acordo com a referida autora: 

[…] procedimento que inscreve a história de vida em uma dinâmica 

prospectiva, unindo as três dimensões da temporalidade (passado, o presente 

e o futuro), e visando dar as bases para o futuro do sujeito e fazer emergir o 

seu projeto pessoal, considerando a dimensão do relato como construção da 

experiência do sujeito e da história de vida como espaço de mudança aberto 

ao projeto de si. (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 95). 

 

Assim, Delory-Momberger (2008) explica que a história de vida na pesquisa 

representa uma construção de sentido a partir de fatos temporais vividos, e que essa prática se 

inscreve no campo da reflexão. Isso significa que as narrativas resgatam o passado, alinhando 

ao seu presente e projetando o futuro.    

Dessa maneira, os elementos do “Ateliê-Biográfico de Projeto” se configuram 

como canal de formação ligado às histórias de vida, como ressalta Delory-Momberger (2008, 

p. 100,): “dispositivo adotado inscreve-se, portanto, numa perspectiva estritamente formativa”. 

Os Ateliês visam a um efeito transformador, com o objetivo de “dar corpo a essa dinâmica 

intencional, reconstruindo uma história projetiva do sujeito” (p. 100), transformando em um 

processo de aprendizagem. Assim, as histórias de vida são muito mais que narrativas, são 

verdadeiras experiências transformadoras.  

A meu ver, o que pude perceber até o momento, é que os elementos que constituem 

uma pesquisa narrativa aqui por mim denominados na contação de suas histórias, memórias, 

lembranças, estão todos os amálgamas das experiências vivenciadas pelos sujeitos que narram. 

Tomo emprestado aqui, mais uma vez para ornar meu pensamento, a fala de Delory-

Momberger, quando nos afirma que esse tipo de “pesquisa implica o resultado da história 

contada e da escuta sensível que envolve tanto o pesquisado quanto o pesquisador” (DELORY-

MOMBERGER, 2008, p. 96). É nesse contexto que o Ateliê Biográfico se insere, onde o outro 

é importante, é o que escuta e dá condição de integrar, estruturar, dialogar, interpretar as 

situações e os acontecimentos, ou seja, contribuir com um futuro da “história de formação”, 
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construída na narrativa, sob a forma de projetos submetidos ao princípio de realidade 

(DELORY-MOMBERGER, 2008).  

Vale sinalizar de maneira contundente que o método formativo empregado nos 

Ateliês Biográficos de Projeto não são terapias pessoais, “[...] não é: nem dispositivo de 

desenvolvimento pessoal, nem, muito menos, uma ação com fins terapêuticos” (DELORY-

MOMBERGER, 2008, p. 99). Essa formação, conduzida sob a forma de Ateliês Biográficos de 

Projetos registra as histórias de vida e faz surgir o projeto pessoal numa reflexão que produz 

formação.  

A estrutura do Ateliê Biográfico de Projeto está organizada, segundo a autora, 

obrigatoriamente, em seis etapas, com ritmos progressivos de forma cíclica e crescente. As 

etapas se dão numa relação dialética, a primeira corresponde ao momento em que os 

participantes se conheceram e conheceram os objetivos dos Ateliês, além de tirar dúvidas, 

acertar todos os detalhes sobre como ocorrerão os encontros, que se dá esclarecendo e 

materializando as regras de segurança, visando responsabilizar cada um sobre o uso que faz de 

sua palavra, conhecer os participantes e seus projetos e estabelecer relação de proximidade e 

confiabilidade (DELORY-MOMBERGER, 2008).  

Na segunda etapa, vem a parte da assinatura, negociação e ratificação coletiva do 

contrato biográfico que pode ser passado oralmente ou por escrito e tem a função de fixar as 

regras de funcionamento dos Ateliês, para oficializar a relação consigo próprio e com o outro 

no grupo, como uma relação de trabalho e, assim, fundar o Ateliê Biográfico de Projetos com 

os participantes. 

Nas etapas subsequentes que correspondem, respectivamente, da terceira a quinta 

etapas, Delory-Momberger (2008) deixa claro que elas servem para o desenvolvimento e a 

socialização das narrativas (auto) biográficas. Portanto, um trabalho exploratório progressivo é 

colocado em andamento, alternando formas de atividades em grupos, etapas em que as histórias 

são contadas e não lidas, com finalidade de constituir um traçado para a escrita (auto) 

biográfica. Também são as etapas em que um apresenta a narrativa para o coletivo, e os 

participantes sugerem questões, sem jamais procurar dar uma interpretação. O estabelecimento 

dessas etapas “visa ajudar o autor a construir sentido em sua história de vida” (DELORY-

MOMBERGER, 2008, p. 99).  

Importante destacar que nessas três etapas, cada participante conhecerá as 

narrativas do outro, pois “as histórias contadas são faladas (e não lidas) e questionadas dentro 

do grupo” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 98). Nessas etapas, o mais importante é o 

ouvir/escutar a fim de um ajudar o outro a construir sentido nas histórias contadas.  
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Na sexta e última etapa, acontece a síntese e também será o momento de nomear, 

evidenciar e refletir sobre as narrativas de si e do outro, é um tempo de síntese do projeto pessoal 

de cada um, no qual cada participante apresenta e argumenta seu projeto, faz-se um balanço de 

incidência da formação no projeto profissional (DELORY-MOMBERGER, 2008).   

Logo, com base nas lembranças vividas e revistas no tempo e espaço, uma formação 

pessoal e profissional torna-se fundamental para a construção de uma identidade docente, pois 

o saber nutrido pelas experiências e pelas teorias educacionais constrói histórias. Essas histórias 

de vida, de profissão e de formação são significativas para as pesquisas (auto) biográficas, 

porque por meio das escritas de si, narradas nas (auto) biografias, é possível perceber anseios, 

angústias e dificuldades que os profissionais possuem – que nas narrativas vão sendo (re) 

significadas.  

Nesses Ateliês, os participantes falam de si, dos seus processos formativos, saberes, 

também conhecem e socializam as oralidades e escritas suas e dos outros, pois os relatos e os 

diálogos tomam, nesse conjunto, o lugar de um trabalho reflexivo resultante da interação entre 

os membros do grupo, e podem ser reveladores da trajetória inicial na profissão e do seu 

desenvolvimento profissional.  

Vale ressaltar que a contrapartida desse estudo, o retorno para os participantes, é a 

formação através dos Ateliês Biográficos, ao mesmo tempo em que nos momentos vivenciados 

durante os encontros no Ateliê, produzem-se dados, ou seja, o corpus da pesquisa também 

promove momentos de reflexão e de formação continuada, uma pesquisa-formação. 

 

2.2 O campo empírico da pesquisa e os autores  

 

O procedimento desta investigação, a princípio, se dá numa possível pesquisa-

formação e nesse sentido está orientada para subsidiar e trabalhar com experiências da 

formação, mobilizadas pela atitude da pesquisa (MACEDO, 2010). Um trabalho com 

implicações e criações de saberes produzindo formação com e na pesquisa, dentro, durante e 

após os Ateliês Biográficos de Projeto.   

Tendo em vista o cenário de pandemia mundial, os Ateliês foram realizados em 

quatro encontros, um de maneira presencial e os demais no sistema remoto de reunião online, 

usando a ferramenta Google Meet. Os encontros foram realizados nos dias conforme descrito 

no cronograma abaixo, sendo o primeiro no interior da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – Campus de Jequié, com duração entre 03 e 04 horas. Iniciamos os encontros no horário 

das 14 horas, com término às 17 horas.  Os encontros realizados por chamada de vídeo, como 
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toda estrutura nova, apesar de interessante contou com algumas situações inusitadas que 

fugiram ao nosso controle, especificamente a dificuldade durante o processo, de algumas 

docentes, em manusear o sistema de microfone da plataforma (o que gerou certa ansiedade em 

todas), mas que foi contornando com o uso da ferramenta do microfone do celular no sistema 

de viva-voz, já que a câmera funcionava normalmente; outra participante teve uma 

intercorrência (um mal-estar causado por pressão baixa) e precisou sair do encontro meia hora 

antes da finalização da vivência.  

Visando as seis etapas iniciais propostas por Delory-Momberger (2008), tivemos 

um total de quatro encontros devido à Pandemia. Assim, o terceiro encontro foi feito em dois 

momentos distintos; no primeiro momento com todas pelo sistema da plataforma Google Meet, 

com a produção individual escrita das professoras colaboradoras enviadas por email para a 

pesquisadora, e socializada no quarto encontro, onde utilizamos uma carga horária um pouco 

maior (das 13h30 às 17h30), a fim de concluir as seis etapas condensadas nesses quatro ateliês. 

Importante destacar que não houve prejuízo quanto aos dados levantados, tendo em vista que 

todas as etapas no que tange à estrutura do Ateliê foram realizadas com os seguintes objetivos: 

fazer emergir os sentidos que essas professoras dão aos caminhos trilhados para chegar à 

docência no curso de Pedagogia; promover escutas, diálogos e reflexões que possibilitassem a 

manifestação do saber ludo-sensível e dos seus indicadores no processo de formação e prática 

docentes das professoras envolvidas na pesquisa.  

 

2.2.1 O contexto da pesquisa: produção dos dados  

 

Com esse trabalho de investigação-formação (JOSSO, 2004), por meio dos Ateliês 

Biográficos de Projeto proponho aos participantes desse processo a compreensão das 

experiências vivenciadas em suas trajetórias de vida-formação, dos conhecimentos e de 

aprendizagens adquiridas nessas itinerâncias e a projeção de novas perspectivas formativas, 

profissionais e pessoais.  

Especificamente, tomo como referência os Ateliês Biográficos de Projetos,  

propostos por Delory-Momberger (2008), usando de metáforas lúdicas e vivências com a arte, 

potencializando todos os nossos sentidos físicos e humanos.  

Diante do cenário atual que o Mundo está passando, uma pandemia que vem 

tornando e transformando as relações pessoais, sociais e profissionais tão inusitadas, e sabendo 

que temos prazos a cumprir, optamos por adaptar as seis etapas propostas por Delory-

Momberger (2008) para serem desenvolvidas em quatro encontros divididos em momentos 
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distintos, em que em cada encontro ocorreram as etapas descritas pela autora. Segue, adiante, a 

descrição/narração de cada encontro e as etapas abrangidas. 

Nosso Primeiro Encontro (14 de fevereiro de 2020) – tema: Contrato: sabores e 

saberes da vida, dividido em dois momentos No primeiro momento, expliquei os objetivos 

para as colaboradoras, notifiquei do contrato e das regras de segurança, bem como da 

importância da confiabilidade, e todas, por unanimidade, concordaram em participar da 

pesquisa. A partir da aceitação de todas, houve a oficialização dos Ateliês Biográficos de Projeto 

– ABP com os questionamentos: como estabeleceremos nossa relação? Como construiremos 

as narrativas (auto) formativas? Busco mostrar a importância de estabelecer uma relação de 

confiança, a fim de construir as narrativas com sensibilidade e afeto. 

Na condição e no papel de pesquisadora, trazendo a pauta da pesquisa-formação 

como uma abordagem interessante e ao mesmo tempo ideal para esse trabalho, falei sobre o 

Ateliê e seus pressupostos epistemológicos e entreguei o planejamento proposto para sua 

realização, buscando dirimir as dúvidas e anseios das colaboradoras. A ideia era propiciar-lhes 

conhecimento prévio das ações e dos objetivos que seriam tratados nos nossos encontros. 

No segundo momento, a ideia era ousar, daí, propus a produção e socialização da 

narrativa, porque o tema proposto para aquele Ateliê mostrava-se convidativo, remetia aos 

sabores e saberes da vida, por isso promovi momentos que levavam à exploração da 

sensibilidade, através dos órgãos do sentido. Para explorar o paladar, ofereci frutas e doces. 

Para o olfato, sabonetes e ervas com cheiros que remetessem à infância, como alecrim, erva-

doce e canela. Para a visão, distribuí pela sala vários tipos de imagens, com cores e figuras 

fortes, algumas fazendo alusão ao contexto social e político sobre a mulher, a natureza, o 

brincar, a beleza e lugares diversos; e para o tato deixei as colaboradoras explorarem um 

saquinho de tecido que continha vários objetos como massa de modelar, lápis, borracha, lixa de 

unha, gude, luvas de banho, etc., tudo que as remetessem à infância e à docência, objetos duros, 

moles e ásperos, usando “tapa-olho”; já para a audição, convidei as colaboradoras para ouvir 

duas músicas compostas por cantores e intérpretes nacionais da música popular brasileira, 

especificamente: Gal Costa (Dia de Domingo) e Roberto Carlos (Emoções). Após a exploração 

dos órgãos dos sentidos, foram feitos os seguintes apontamentos: Cada uma ia escolher seu 

pseudônimo a partir dos sentimentos e sentidos que achassem que tinha a ver com elas. Quais 

as sensações e lembranças da vida que o sentido produz? Lembra algum fato marcante através 

dos sentidos? Tem alguma relação dos sentidos com a escolha da docência? O que sentiu? Faz 

tempo que sentiu isso? Gostaria de proporcionar isto aos alunos? Qual dos cinco sentidos tem 

relação com a disciplina que ensinam? Quais sabores e saberes se relacionam com a disciplina 
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que ensinam? Quais os saberes e sabores se relacionam com a formação do pedagogo?  

Por último, exibi o filme: Quando sinto que já sei (com o educador Tião), todas 

foram tomadas de muita emoção, apenas uma das professoras conhecia o filme, e mesmo assim, 

ficou extremamente “mexida”. Em seguida, fiz as seguintes inferências: O que sentiu? Quais 

os sentidos que você acha que foi acionado nesse depoimento? O que você pensa sobre esse 

fato narrado? Se te tocou, como te tocou? Já viveu fato semelhante na sua vida profissional ou 

pessoal? Foram narrados pelas colaboradoras situações que remetiam a sentimentos e sensações 

passadas que faziam relações com a vida, com a docência, com os saberes que mobilizam nas 

suas disciplinas e no curso que atuam. Assim, as primeiras narrativas (auto) biográficas foram 

sendo tecidas através do registro, usando a metáfora da espiral, e um texto autoral com palavras 

e frases soltas abordava suas dificuldades, seus anseios, suas dúvidas, os seus sentimentos de 

saudade, de amor, de perdão, de confiança, e a constatação de como as relações familiares, ao 

longo da trajetória de cada uma, pode contribuir para suas crenças e valores e, especialmente, 

na mobilização de ações e saberes do seu fazer docente.  

Encerramos esse encontro com abraços, choros e muita emoção e cheias de 

expectativas para os próximos encontros.  

Nosso Segundo Encontro (30 de abril de 2020) – tema: Trilhas e Caminhos: 

Saberes da Docência em Pedagogia teve o intuito de justamente conhecer e identificar 

escolhas e saberes que compõem a prática docente das professoras colaboradoras, composto de 

três momentos distintos. No primeiro momento, anunciei o encontro com uma vivência de 

acolhimento com uma música de fundo instrumental (Enya) e exercício de respiração.  

Em seguida, inferi a cada colaboradora as seguintes perguntas: como se sentiram 

nesse relaxamento? Quais as expectativas para esse encontro? Trouxeram o objeto/foto 

solicitado? Foi difícil escolher? Cada uma falou um pouco das suas expectativas e seus receios, 

tendo em vista o uso de uma técnica tão nova quanto inusitada, mas estavam abertas e com 

muita vontade em participar.  

No segundo momento, cada uma pegou a foto/objeto que trouxe (representando um 

fato marcante na sua vida profissional/pessoal); inicialmente mostraram cada uma o seu, mas 

pedi que não falassem nada; em seguida, ao som da música Tocando em Frente, na voz de 

Oswaldo Montenegro, solicitei que cada uma olhasse para o seu objeto escolhido e, ouvindo a 

música, buscassem nas suas memórias as lembranças e os sentimentos que emergiu nesse 

momento. A partir daí, cada uma, no seu tempo, foi sentindo e pôde registrar no papel e depois 

narrar o que sentiu, sendo necessário buscar amparo nas seguintes inferências: Que sensações 

a foto/objeto produz em você? Que relação tem com seu processo formativo? Que relação existe 
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entre essa foto/objeto e a docência na Pedagogia? Em seguida, após as falas de cada uma, fiz 

as seguintes proposições: Qual o caminho que mais marcou a sua trajetória formativa? Qual a 

dificuldade desse caminho que você percorreu? O que você diria para essa pessoa que está 

vendo essa foto/objeto agora se pudesse mudar ou ressignificar a trilha percorrida até agora? 

Cite as sensações que você está sentindo agora nessa vivência (o registro escrito não foi lido 

na sua totalidade, já que teremos um próximo encontro para concluir o tema proposto).  

Entre o segundo e terceiro momento, passei por algumas intercorrências advindas 

dessa ferramenta tão nova para todas, conforme relatei na primeira parte deste capítulo. 

Aproveitei essa situação e antes de iniciar o terceiro momento, nós ouvimos e cantamos juntas 

Como uma Onda, música de Lulu Santos. 

No terceiro momento, fiz de maneira compartilhada a leitura do texto de Rubens 

Alves: A Arte de produzir fome (todo esse material foi enviado previamente para todas as 

professoras colaboradoras da pesquisa). No momento da leitura, foi projetado na tela do 

computador o texto, para que todas pudessem visualizar e assim acompanhar a leitura e assumir 

na sua vez. Após a leitura, fizemos uma pequena socialização das impressões de cada uma 

acerca do conteúdo do texto, em que cada uma pôde narrar o que pensa sobre a prática docente 

e como a metáfora usada pelo autor coaduna com muitas das questões inerentes ao processo de 

ensino e aprendizagem vividos por cada uma delas no espaço acadêmico. 

Foi um momento muito forte e vibrante em cujas falas emergiram de maneira 

potente a urgência de uma educação que atuasse com sensibilidade, tendo um olhar e escuta 

afetiva e cuidadosa.  

Em seguida, solicitei que respondessem às seguintes inferências: Como você 

escolhe as situações didáticas das suas aulas? Qual a metodologia e as situações didáticas que 

você cria na sua ação docente? Dessas, quais ações você acha que poderia mudar nas suas 

aulas? Você sente que poderia mudar? Você acha que precisa acionar e mobilizar algum saber 

para sustentá-lo como docente do Curso de Pedagogia? Cite e descreva esse(s) saber (es) e 

como ele(s) pode(m) afetar a formação do pedagogo que você forma. O que, na sua vida 

pessoal demanda mudança que poderia influenciar na vida profissional? Você acredita que é 

cobrado a ter uma postura mais sensível ou mais dura por causa da disciplina que ensina? Por 

quê? (registrar no papel).  

Por fim, a questão mote dessa vivência: Como o saber ludo-sensível poderia ser um 

saber que fomentasse no professor um sabor lúdico e regado de sensibilidade na sua ação 

docente. Então, usando da metáfora de comer aquilo que não se deseja, usei o texto do Rubens 

Alves no qual ele afirma que se não há fome, e se come demais, o corpo rejeita o excesso de 
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alimento. Logo, não há sabor em práticas e ações docentes mecânicas e reprodutivistas, sem 

um envolvimento e entrega de ambas as partes. Assim, usei a consigna de O que seria a arte 

de produzir fome na sua prática docente atualmente no Curso de Pedagogia? Sempre inserindo 

as questões atinentes à ludicidade e à sensibilidade. A atividade foi realizada inicialmente com 

cada colaboradora lendo um trecho do texto no ambiente do Google Meet através da exibição 

do texto em formato Word. Ao final da leitura convidei as professoras colaboradoras, a refletir 

sobre o que seria a arte de produzir fome na sua prática docente no Curso de Pedagogia, em 

seguida, cada uma delas produziu um texto pautado nas seguintes questões: Como você escolhe 

suas ações didáticas? Qual metodologia e situação didática que você cria na sua atuação 

docente? Quais ações você acha que poderiam mudar em suas aulas? Você sente que realmente 

poderia mudar essas ações? Você acha que precisa acionar e mobilizar algum saber para se 

sustentar como docente no curso de Pedagogia? Dite esse(s) saber (es) e descreva-o(s). Como 

esses sabores podem afetar a formação do pedagogo? Pensando na sua disciplina, você 

acredita que é cobrada em ser mais sensível ou mais dura? Você acha que isso realmente 

acontece? Se sim, por que acontece? A narrativa dessa vivência não ocorreu nesse encontro, o 

que foi proposital, mas que casou muito bem com a intercorrência ocorrida (falha no microfone 

da professora Resiliência e o mal-estar/dor de cabeça e dores no corpo da professora Maçã 

Verde). A ideia era, no próximo Ateliê, pré-agendado para final de junho, dar continuidade ao 

objetivo da pesquisa: descrever os indicadores do saber ludo-sensível na itinerância formativa 

dos docentes universitários.  

Para encerrar a nossa tarde, pedi que cada uma – de olhos fechados – cantasse a 

música junto comigo: Felicidade, de autoria e interpretada por Marcelo Janice. Em seguida, fiz 

a leitura da poesia de Adélia Prado Ensinamento que compõe o livro Poemas que Escolhi para 

Crianças/Antologia, de Ruth Rocha. Por fim, as professoras colaboradoras fizeram uma 

avaliação do encontro e usaram uma palavra para fechar a nossa tarde. 

O sentimento que mais foi citado nas narrativas das professoras colaboradoras é que 

estavam saindo desse encontro muito tocadas, e que a princípio o que achavam, era que o 

encontro não teria o mesmo sabor de um momento ao vivo e de pertinho, mas, o fato é que 

vivenciaram cenas de pura nostalgia, leveza, sensibilidade e escuta e mais, saíam com a certeza 

de que estavam de fato e de direito no lugar que desejam e se sentem plenas – a docência. As 

palavras usadas por cada uma delas foram: ressignificação, autoformação, autoconhecimento, 

vontade de dançar, saudade e sensibilidade. 

O Terceiro Encontro (27 de julho de 2020) - tema: Repertório do saber ludo-

sensível na prática docente / Prática e Metodologias Sensíveis e Lúdicas, nesse encontro o 
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cerne é identificar o repertório de saberes que compõem o repertório das práticas e metodologias 

das professoras colaboradoras, destacando o saber ludo-sensível. Para tanto, trago mais uma 

vez o uso da metáfora como um grande potencializador para uma ação docente onde a 

ludicidade e a sensibilidade possam de fato acontecer e, assim, nos dar pistas se as professoras 

colaboradoras conhecem, mobilizam e/ou acionam o saber ludo-sensível nas suas ações 

docentes. 

No primeiro momento, usei a Dinâmica de Acolhimento–Relaxamento: um 

momento para que cada uma delas pudesse se conectar com a nossa vivência, tendo em vista 

essa nova estrutura que nos foi imposta por conta da Pandemia da COVID-19. Assim, ao som 

de música instrumental no ambiente do Google Meet, cada uma delas foi convidada a fechar os 

olhos, e inspirar e expirar por cinco minutos, na busca da conexão com esse momento. Essa 

vivência abre espaço para questões intersubjetivas e que a meu ver, corroboram para que as 

professoras colaboradoras possam vivenciar situações que contribuem de maneira inelutável 

para que cada uma delas possa de fato sentir, pensar e agir de maneira plena, inteira e integrada 

na tríplice do Sentir, Pensar e Agir, que compõe a educação pautada pela sensibilidade e 

ludicidade.    

Ao final da vivência, cada uma das colaboradoras pôde dizer o que sentiu e a sua 

expectativa para o Ateliê. Foi destacada por elas a importância e relevância desses encontros no 

meio da pandemia que, além de propiciar um momento de autoformação e autoconhecimento, 

têm sido de grande ajuda nesse cenário de pandemia, já que o distanciamento social e 

profissional muitas vezes tem gerado nelas alguns problemas de saúde, angústia e solidão. E, 

sendo assim, esses encontros chegam como bálsamos nos corações de cada uma delas. As 

palavras ditas foram: autoformação, autoconhecimento, leveza, saudade e expectativa. 

No segundo momento, usando da poesia da música de Lenine Relampiano que 

algumas delas sinalizaram que já conheciam, cantamos juntas e em seguida, cada uma registrou 

no papel suas reflexões e inferências a partir das seguintes questões por mim sinalizadas: 

conhece essa música? O que acha que ela trata? Que sentimentos, sensação te trouxe? O que 

pensa sobre o uso da metáfora na sua prática docente? E na sua vida pessoal? Que 

relação/sentido/significado você acha que tem o uso de metáforas com o saber ludo-sensível 

na prática docente? O objetivo aqui está intimamente ligado ao nosso objeto de pesquisa, que 

é o saber ludo-sensível como um saber indispensável à prática docente de professores que 

formam o pedagogo. E como entendo que a metáfora é um grande alicerce da proposta para 

uma educação pautada pela sensibilidade e ludicidade, elementos que compõem o saber ludo-

sensível, esse Ateliê vem dar o suporte epistemológico para nossa tese. 
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As respostas trouxeram grandes contribuições para a tese e fez com que as 

discussões ecoassem de maneira bastante profícua no coletivo, bem como no tema proposto: 

Repertório do saber ludo-sensível na prática docente / Prática e Metodologias Sensíveis e 

Lúdicas.  

No terceiro momento, pedi que cada uma delas socializasse os planos de aulas que 

trouxeram para o Ateliê. Pontuando o tema/conteúdo e a situação didática dos planos de aulas, 

em seguida, solicitei que pensando nesse mesmo conteúdo criassem uma metodologia usando 

uma metáfora lúdica, sendo que cada uma daria a definição de metáfora lúdica de acordo com 

seu ponto de vista. Ao final da atividade, cada uma apresentou sua proposta, mas não foi feita 

nenhuma avaliação pelo grupo, já que o mote do Ateliê não é avaliativo, mas formativo. As 

respostas foram socializadas através da narrativa de cada uma das propostas escritas. Em 

seguida, fiz as seguintes perguntas: o que lhe motivou a escolher essa metáfora? Que saber 

docente você precisou e precisa mobilizar/acionar para essa metodologia? Você gostou dessa 

proposta didática? Por quê? O que você acha que deve mobilizar de conhecimento/atitudes/ 

habilidades e saberes para constituir O Repertório do Saber Ludo-sensível na Prática Docente 

de um Pedagogo? 

No quarto e último momento desse encontro, usei mais uma vez a linguagem 

artística que foi a película de cinco minutos dos filmes de Charles e Snoopy que trata de 

situações didáticas vivenciadas no espaço lúdico e, em seguida, perguntei: Nesses dois filmes 

você consegue identificar o saber ludo-sensível? Descreva-o e/ou cite-o. O registro foi feito no 

papel e entregue e socializado em formato de palavra-chave por mim, e projetado no ambiente 

do Google Meet para que todas pudessem conhecer e ficar com essas palavras ecoando até o 

próximo encontro. E encerramos com a leitura da poesia de Manoel de Barros sobre 

transver/delírio do verbo, um poema que expressa demais à metáfora como uma grande 

potência de sensibilidade, ludicidade, conhecimento e criar, inferir e inquirir, tudo isso, a meu 

ver, faz parte do repertório do saber ludo-sensível. 

O Quarto Encontro (11 de novembro de 2020) - tema: Mandala do Saber ludo-

sensível: os indicadores do saber ludo-sensível, aqui busco responder a um dos objetivos da 

tese que é descrever os indicadores do saber ludo-sensível na itinerância formativa dos docentes 

do Curso de Pedagogia da UESB – Campus Jequié. Sendo o último Ateliê, o mote está focado 

em uma vivência onde as narrativas se entrelaçassem com o trabalho ludo-sensível e, para tanto, 

busquei retomar a vivência realizada no segundo e terceiro Ateliês, a fim de consubstanciar a 

perspectiva do Ateliê como espaço de criação com a liberdade de criar um lugar de disposição 

lúdica nesse viés do sensível. 
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No primeiro momento, iniciei mais uma vez com o exercício de relaxamento, no 

qual, por cinco minutos, ouvindo uma música instrumental e de olhos fechados inspiramos e 

expiramos, de maneira que cada uma possa estar inteira e plena na atividade e, decerto, em 

estado de ludicidade (LUCKESI, 2002).  

Ao final da atividade, elas estavão sorrindo e verbalizavam a alegria de estar nesse 

encontro. Em seguida, peço que abram a encomenda que enviei para cada uma delas: uma pasta 

contendo lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, papel oficio, cartolina amarela, cordão, lã 

colorida, lantejoulas, botões e uma carta de agradecimento, com a proposta do Ateliê. Cada uma 

trouxe suas expectativas sobre o “presente” recebido, o quanto isso mexeu com o imaginário 

delas, e criou uma sensação de bem-estar e alegria. 

No segundo momento, mostrando a ‘Caixa Vermelha’ usada por mim no nosso 

primeiro encontro, perguntei se lembravam dela? O que tinha dentro dela? Elas foram falando 

e rindo, dizendo como estavam tão vivas na memória as lembranças daquele dia. Em seguida, 

peguei os desenhos que cada uma delas havia feito nesse encontro, onde com o desenho de 

espiral registraram os sentimentos, os sabores e saberes que emergiram na experiência de sentir 

os cheiros, os sabores, revisitar as memórias da sua trajetória formativa através das metáforas 

criativas e lúdicas (música, poema e filme) E, sem que elas pudessem ver os nomes, pedi que 

cada uma buscasse na memória aquele dia, lembrando do que foi solicitado que fizessem, e sem 

que pudessem identificar o desenho da outra – respondessem: o que poderia pensar/refletir 

nesse instante sobre o repertório de saber docente que acredita ser necessário para a formação 

do pedagogo. 

As respostas foram instigantes e suscitaram em cada uma delas o sentido de que o 

processo formativo vivenciado nos Ateliês está ligado com a sensibilidade que acontece na 

“experiência vivida”, num processo constante de construção e reconstrução, com “o sentido 

expandido das coisas humanas obtido pela inteligência do presente [...], pois, o presente 

somente revela o seu segredo em proporção direta ao objetivo que então se estabelece” 

(MAFFESOLI, 1988, p. 213). E, sobretudo, que seja uma “experiência viva que compreende a 

partir da pré-compreensão implícita da experiência coletiva.” A experiência vivida aqui referida 

é a vivida de forma global e concreta (MAFFESOLI, 2010, p. 88). 

No terceiro momento, cada uma recebeu o texto que foi produzido no segundo 

Ateliê - Trilhas e Caminhos: Saberes da Docência em Pedagogia, sendo que a distribuição foi 

feita aleatoriamente e recebido pelo email de cada uma delas. Iniciamos a leitura das narrativas 

contidas no texto, sem que soubesse de quem se tratava, mas como pesquisadora e olhando a 

expressão de cada uma, pude perceber o quanto foi impactante, ouvir sua história de vida sendo 
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narrada por outra pessoa. Os olhares, as expressões faciais e, em algumas, a emoção estampada 

na face e nos olhos lagrimejados. 

Ao final de todas as vivências realizadas nos quatros Ateliês fica evidenciado para 

mim, o quanto o Ateliê Biográfico de Projeto inelutavelmente é um espaço rico de 

autoconhecimento e autoformação docente, um lugar de criação e busca de sentidos pela via da 

arte e do lúdico. É um lugar de experiência sensível para todos os envolvidos no processo, aqui 

especialmente as professoras colaboradoras, e está assentado em uma concepção reflexiva, 

poética, dialógica, metafórica e contínua. Nesse viés, a sensibilidade é compreendida e vista de 

uma maneira aberta (intuitiva, imaginária, analógica, lúdica, autopoética), de ser, viver, 

compartilhar, dialogar e relacionar a tudo o que vive e existe com significação. Desse modo, a 

dimensão sensível pode ser um caminho aberto para a produção de sentido/experiência, como 

ressalta Maffesoli (2005, p. 16), “que bem poderia ser a marca da pós-modernidade”, a qual 

tem sido reconhecida como uma emergência da experiência de vida e como compreensão das 

realidades humanas.  

No terceiro momento, apresentei a Mandala e perguntei se conheciam e se já tinham 

feito uma alguma vez. As professoras Jasmim, Resiliência e Sensibilidade afirmaram que já 

tinham feito e que sabiam o significado, já as professoras Empatia e Esperança já tinham ouvido 

falar, mas nunca haviam trabalhado com esse recurso. Em seguida, mostrei alguns modelos de 

Mandalas, formas e estruturas. E usando a projeção em slides pelo Google Meet, socializei em 

seguida o desenho que fizeram no primeiro Ateliê, e pedi que lessem o que estava escrito em 

cada figura (desenho em espiral feito sobre os sentidos, sabores e saberes da vida deste a 

infância até o momento atual de cada uma delas). O objetivo dessa atividade é justamente 

contribuir no processo de refletir sobre nossas atividades, e perceber como as experiências 

individuais vividas ao longo da nossa trajetória trazem sentimentos e sensações tais como: 

sensibilidade, ressignificação, bem-estar, ação e conhecimento, dentre outras. As experiências 

onde a sensibilidade e a ludicidade estejam presentes por meio da poesia, da música, das 

narrativas e da metáfora, a meu ver são cruciais para uma prática docente balizada pelo saber 

ludo-sensível. 

Em seguida, ao som de diversas músicas, cada professora construiu sua Mandala 

usando o material que receberam no “kit ludo-sensível”, tendo como questão norteadora: após 

todas as vivências realizadas nos Ateliês, o que pensam sobre o saber ludo-sensível e quais os 

seus indicadores, e dentre esses indicadores quais os que compõem o repertório do saber 

docente para a formação do pedagogo que você forma no Curso de Pedagogia da UESB? 



 

 

60 

O quarto momento foi marcado pela socialização das Mandalas de cada professora, 

bem como a narrativa sobre o seu processo de construção. Foi feita uma reflexão avaliativa no 

sentido de dizer como cada uma está saindo desse processo, as marcas, as emoções, os 

sentimentos e o significado para cada uma delas. E, por fim, o que fica para elas sobre o saber 

ludo-sensível e seus indicadores. 

Ao final do encontro li para elas um texto que compõe as nove orações do livro 

Mulheres Sábias (Anexo 8), um texto que usa a metáfora da árvore de maneira lúdica e poética 

sobre a mulher e sua ancestralidade, seu sagrado feminino. Escolhi esse texto, primeiro, porque 

o grupo é composto exclusivamente por mulheres, e segundo, pelo uso tão singular da magia, 

da sensibilidade, inteligência e ludicidade como elementos fundantes ao processo de 

autoconhecimento e formativo que foi construído ao longo desses quatro meses de trabalho de 

campo no Ateliê Biográfico de Projetos. 

 

2.3 Os instrumentos escolhidos para o levantamento e produção de dados 

 

A pesquisa foi realizada com seis professoras do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de Jequié, instituição pública e 

estadual situada no interior do Estado da Bahia, na Avenida José Moreira Sobrinho, s/n, no 

bairro do Jequiezinho, CEP: 45205-409.  

A referida universidade foi instituída pela Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro 

de 1980, e autorizada pelo Decreto Federal nº 94.250, de 22 de abril de 1987, credenciada 

através do Decreto Estadual nº 7.344, de 27 de maio de 1998. É uma instituição autárquica, de 

Direito Público e Regime Especial de Ensino, Pesquisa e Extensão, com sede administrativa e 

foro na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, de caráter multicampi, vinculada à 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia, com autonomia didático-científica, administrativa, 

financeira, patrimonial e disciplinar, conforme a Constituição Federal de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

Além da sede localizada em Vitória da Conquista, ela possui ainda campi nos 

municípios de Jequié (nosso lócus) e Itapetinga. O Campus de Jequié oferece atualmente 16 

cursos de graduação, sendo oito bacharelados: Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Sistemas da Informação; e oito licenciaturas: Ciências 

Biológicas, Educação Física, Dança, Pedagogia, Letras, Teatro, Química e Matemática com 

Enfoque em Informática; seis cursos de especialização em nível de mestrado e doutorado, 

respectivamente.  
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O curso de Pedagogia do campus de Jequié foi autorizado através do processo 

CEE/BA n. 479/96, Parecer CEE n. 151/97, com base na Resolução CEE n˚ 084/97, publicada 

no Diário Oficial de 24/12/1997 e reconhecida através do Decreto n. 8.741, publicado no DOE 

em 13/11/2003. 

Esta foi uma breve contextualização sobre o lócus da pesquisa, cuja principal 

finalidade foi situar o leitor, pois existe um capítulo na tese que trata de maneira detalhada sobre 

a estrutura histórico-pedagógica do referido curso. Apresentarei, logo em seguida, os 

procedimentos e critérios para seleção dos sujeitos.  

 

2.3.1 Os atores sociais 

 

Para definir um perfil dos sujeitos da investigação, usei inicialmente o questionário 

que, de acordo com Gil (2008, p. 121), é uma técnica de investigação composta por um conjunto 

de questões e sua principal finalidade é “[...] obter informações sobre conhecimentos, crenças, 

sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 

passado”. 

O questionário deve traduzir em perguntas os objetivos da pesquisa, pois as 

respostas provenientes dele possibilitarão descrever o perfil e as características do grupo a ser 

pesquisado. Gil explica que a elaboração do questionário é um procedimento técnico que exige 

uma série de cuidados, dentre os quais podemos citar: “[...] constatação de sua eficácia para 

verificação dos objetivos; determinação da forma e do conteúdo das questões; quantidade e 

ordenação das questões” (GIL, 2008, p.121).  

Neste caso, especificamente, optei pelo questionário com questões do tipo aberta, 

que se caracteriza por perguntas ou inferências que exigem maior elaboração da opinião e das 

respostas do sujeito.  

Relativamente à definição dos sujeitos da pesquisa, reuni os seguintes critérios para 

seleção: ser professor, estar lotado no Departamento de Ciências Humanas e Letras do Curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/Campus Jequié, possuir 

formação inicial em licenciatura, ter disponibilidade e vontade em participar de uma pesquisa 

que trataria da formação do pedagogo, assim como interesse em participar do Ateliê Biográfico 

de Projetos, e ter alguma noção ou concepção sobre ludicidade e saber ludo-sensível. 

Desse modo, no intuito de definir os sujeitos da pesquisa, elaborei o questionário 

com apoio nos critérios estabelecidos. As perguntas que compuseram o questionário foram, 

inicialmente, aquelas relativas aos dados pessoais dos professores, como: Nome? Data de 
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nascimento? Estado civil? Email? Qual a sua formação inicial? Onde e em que ano concluiu? 

Possui cursos de especialização, mestrado ou doutorado? Em que área e instituição foram 

realizadas? Em que ano concluiu? Qual seu vínculo com a instituição e a sua carga horária? 

Quanto tempo tem experiência na docência universitária? 

Logo em seguida, as perguntas ajudaram a traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa 

foram: O que sabe sobre ludicidade? Ela está presente em sua vida, em suas aulas? Já ouviu 

falar em saber docente? E saber ludo-sensível? Tem interesse e disponibilidade em participar 

de uma pesquisa sobre a formação do pedagogo? O que sabe sobre o Ateliê Biográfico e a 

Narrativa Biográfica? Teria interesse em vivenciar essa atividade? Qual seria o tempo 

disponível para sua participação no ateliê (60 / 120 / 180 minutos)? 

Terminada essa etapa de seleção, o próximo passo foi entrar em contato com cada 

um deles e a partir das respostas positivas com relação a trabalhar com a temática e metodologia, 

bem como os indícios que demonstravam ter sobre a ludicidade e o saber ludo-sensível. 

Escolhidos os participantes iniciais, parti para convidá-los a efetivar sua participação na 

pesquisa. Para tanto, utilizei e-mail e Whatsapp como principais vias de comunicação.  

Conversei com cada professor, esclarecemos dúvidas acerca dos objetivos da 

pesquisa, dos métodos de investigação e dos instrumentos de coleta e análise dos dados. Todos 

eles aceitaram o convite. Em seguida, marquei entrevistas e encontros para o Ateliê e 

observação não participante. 

Para melhor compreensão desses dados, elaborei um quadro no qual constam as 

respostas das professoras usando cada uma um pseudônimo escolhido no nosso primeiro Ateliê. 

No quadro A, a seguir, observam-se as respostas e o perfil de cada uma. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa                                                (continuação) 

Professora 

Formação; vínculo 

com a instituição; 

experiência docente 

Tem 

Interesse em 

pesquisa que 

trata a 

formação do 

pedagogo 

O que sabe sobre ludicidade, 

saber 

docente e saber ludo- sensível 

O que sabe sobre 

Ateliê Biográfico e 

Narrativa 

Biográfica 

Tem interesse 

em participar  

do Ateliê, 

qual a 

disponibilidade 

Jasmim 

Pedagogia; Mestrado 

em Educação e 

Doutorado em 

Educação 

Currículo - UFMA e 

PUC\SP 

Sim, tenho 

muito. 

A ludicidade apresenta para 

mim como um prazer, um 

sentimento que surge mediante 

a realização de ações que 

imprimam alegria, paz e 

felicidade. 

Penso que a sensibilidade entra 

como um elemento de grande 

importância, pois possibilita 

olhar a partir de um movimento 

receptivo e amoroso. 

Das poucas leituras 

que tenho sobre a 

temática, penso ser 

uma perspectiva de 

formação 

que parte da história 

de vida dos 

professores, teria 

interesse sim. 

Sim.  Uma vez 

por mês. 60min 
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Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa                                             (continuação) 

Professora 

Formação; vínculo 

com a instituição; 

experiência docente 

Tem Interesse 

em pesquisa que 

trata a formação 

do pedagogo 

O que sabe sobre 

ludicidade, saber 

docente e saber ludo- 

sensível 

O que sabe sobre 

Ateliê Biográfico 

e Narrativa 

Biográfica 

Tem interesse 

em participar 

do Ateliê, 

qual a 

disponibilidade 

Empatia 

Pedagoga, Mestra em 

Letras: Cultura, 

Educação e 

Linguagens (UESB) 

Sim 

São atividades que 

proporcionam momentos de 

lazer, prazer, bem estar, 

aprendizagem e 

interação, além também de ações 

de brincadeiras, jogos e 

recreação. 

É um saber que visa 

compreender a importância da 

ludicidade no exercício 

cotidiano. 

Não conheço 

sobre a temática. 

Teria interesse de 

vivenciar essa 

atividade 

Sim.  Uma vez 

por mês. 60min 

Sensibilidade 

Pedagogia UCSAL 

Secretariado Executivo 

(UFBA) Administração e 

Desenvolvimento de 

RH; Metodologia do 

ensino, pesquisa e 

extensão e mestrado e 

doutorado em Família na 

Sociedade 

Contemporânea (UCSAL) 

Sim 

Ludicidade é encontrar 

prazer no que se faz. 

Um saber que permite ao 

sujeito ter consciência da 

experiência que vive e sua 

importância 

na docência e no lidar com 

saberes e fazeres 

educacionais 

Não sei 

exatamente o que 

seja, mas imagino 

que seja a busca 

de reviver 

experiências 

lúdicas para 

ressignificá-las e 

ampliá-las. Sim 

Sim.  Uma vez 

por mês. 60min 

Resiliência 

Licenciatura em Geografia 

(UFBA), Mestrado em 

Geografia (Análise do 

Espaço Urbano – (UFBA) 

e Doutorado em Memória: 

Linguagem e Sociedade 

(Interdisciplinar - UESB) 

Sim 

 

Ludicidade é uma técnica de trabalho 

pedagógico pensada para 

proporcionar a quem vivencia 

momentos de encontro consigo e com 

o outro, momentos de fantasia e de 

realidade, de ressignificação e 

percepção, momentos de 

autoconhecimento e 

conhecimento do outro, de cuidar 

de si e olhar para o outro, 

momentos de vida, de 

expressividade. 

Não entendo. 

Conheço, mas muito 

desconcertada com 

dinâmicas feitas em 

sala de aula. 

Sim.  Uma vez por 

mês. 60min 

Esperança 

 

Pedagogia pela UESB, 

mestrado em Educação 

pela UEFS, linha de 

ação currículo, 

formação e práticas 

pedagógicas 

Sim 

 

Para mim a ludicidade tem a ver 

com um estado de satisfação, de 

prazer, para realizarmos tarefas. 

É um estado de espírito, que 

deve ser trabalhado e 

estimulado. Em se tratando da 

educação, a ludicidade é um 

aspecto que deve estar presente 

na prática dos professores. 

Imagino que sejam saberes que 

trabalham outras áreas do 

cérebro, na direção da 

autoformação, da formação 

integral, da formação para a 

vida. 

Imagino que 

sejam processos 

de formação que 

tomam a história 

de vida dos/as 

professores/as 

como material 

para o seu 

desenvolvimento 

profissional. 

Tenho interesse 

sim, em participar 

de atividades 

desse tipo. 

 

 

Maçã Verde 

 

 

Magistério e pedagogia 

na Unilasalle, mestrado 

em Educação na 

UFBA, com foco na 

Ludicidade e 

doutorado na UFBA, 

com foco na 

Ludicidade 

 

Sim 

Então hoje para mim, o conceito 

do lúdico ele vem com o 

princípio formativo, porque ele 

vem dentro de uma questão 

interna da gente, tem que ter 

essa bagagem de sentir isso, é 

um motivador principal. A 

minha compreensão é o ludo-

sensível é que ele é essencial na 

nossa prática. 

Tenho interesse na 

Atividade, só 

vamos encaixar a 

data. Tenho 

experiência com 

ateliê, na tese eu 

trabalhei com 

ateliê 

bibliográfico 

Sim. Uma vez 

por mês. 60min. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Conforme o quadro acima foi selecionado seis sujeitos para participar da pesquisa, 

e após nosso primeiro Ateliê Biográfico, emergiram os seguintes pseudônimos: Jasmim, 

Empatia, Sensibilidade, Resiliência, Esperança e Maçã Verde, escolhidos por cada uma, de 

acordo com os sentidos e sentimentos que emergiram após as vivências realizadas nesse Ateliê. 

A escolha emergiu após os momentos que vivenciamos tratando dos cincos sentidos que 

compõem a vida humana, amparadas pelas lembranças, memórias e narrativas que emergiam 

de cada uma delas. 

Todos os sujeitos da pesquisa são do sexo feminino, encontrando-se na faixa etária 

ente 40 e 53 anos de idade. O regime de trabalho das colaboradoras está organizado da seguinte 

maneira: três são de dedicação exclusiva e as outras três no sistema de 40 horas semanais, 

mantendo essas últimas, outros vínculos empregatícios em instituições de ensino de esfera 

pública e particular. As professoras Jasmim, Maçã Verde, Resiliência e Esperança residem na 

cidade de Jequié, já as professoras Sensibilidade e Empatia moram respectivamente nos 

municípios de Salvador e Vitória da Conquista e, portanto, são professoras itinerantes, viajam 

semanalmente para Jequié para exercer suas funções laborais. 

 

2.4 Contexto de análise dos dados 

 

Fiz uso na presente investigação de alguns instrumentos que me pareceram melhor 

servir aos propósitos, quais sejam: Questionário (individual por cada colaboradora, para 

identificar o perfil das professoras e os aportes teóricos epistemológicos que respaldam seus 

saberes e fazeres docente); Observação das práticas das professoras, registradas no Diário de 

Campo; Entrevistas semiestruturadas feitas com as professoras através de questões chaves para 

identificar e compreender a constituição do saber ludo-sensível na formação do pedagogo e os 

Ateliês Biográficos de Projetos, em que, a partir das vivências e narrativas registradas, 

pudessem fornecer as análises e possíveis conclusões acerca das hipóteses levantadas.  

É importante destacar aqui que tanto as falas escritas, quanto as narrativas 

possibilitam representar, examinar, reelaborar, comunicar e projetar uma ação, revelando as 

crenças do informante, bem como a teoria subjetiva adotada por ele.  

Para tanto, trago Cunha (1997, p. 191) que enfatiza a ideia de que mediante as 

narrativas, conhecemos “[...] de quem é a voz que fala de onde se dá esta fala, em que 

circunstâncias ela é produzida, quais e porque são as suas revelações, quais e por que são as 

suas ocultações.” Desse modo, podemos inferir que esse modelo de entrevista pode romper com 
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o modelo mecânico pautado no esquema pergunta e resposta, permitindo-nos adentrar às 

subjetividades dos sujeitos e apreender os significados que eles atribuem às suas experiências. 

Com este trabalho, busco identificar na prática docente universitária o papel do 

saber ludo-sensível, descrevendo-o e refletindo sobre suas contribuições na formação inicial 

dos discentes do Curso de Pedagogia, descrevendo os indicadores do saber ludo-sensível na 

itinerância formativa dos docentes universitários. Além disso, tenciono identificar o repertório 

de saberes que devem compor a prática pedagógica do pedagogo, destacando o saber ludo-

sensível. 

Enfim, é importante sinalizar que embora haja um compromisso ético, pessoal e 

epistemológico com os sujeitos da pesquisa, os dados encontrados não terão a pretensão de 

esgotar a temática, nem tampouco de ocupar um lugar inatingível de verdade absoluta. 

Ao final do trabalho, pretendo apresentar as contribuições da presente investigação 

no campo teórico de formação de pedagogos, salientando a dimensão formativa de pesquisas 

dessa natureza e apontando sugestões para programas de formação continuada dos professores 

que atuam no Curso de Pedagogia. 

 

2.5 Análise do conteúdo como instrumento norteador – Entre fios e teias 

 

Compreender as concepções, interpretar as experiências e desvelar esses caminhos 

e fios nas narrativas exige atenção, sensibilidade, cuidado com o detalhe, com o pequeno, com 

aquilo que não está dado num primeiro instante. Para tanto, nada melhor que o recurso da Teia. 

Todavia, é preciso rigor, pois as opacidades e incertezas estão postas e para dialogar 

com elas, é preciso atentar às miudezas e aos pedaços para, então, compreendê-los e (re) 

construí-los em possibilidades (MACEDO, 2014). Escutar as histórias profissionais e pessoais, 

ler os relatos e as escritas narrativas das professoras é como desvelar uma teia de surpresas e 

preciosidades. Elas oferecem um emaranhado de linhas e amarrações de uma teia, 

configurando, confeccionando e tecendo fios e traços únicos e inimagináveis, agora desvelados 

nos relatos das professoras. 

A própria pesquisa ganha novos contornos, novos espaços são revisitados, surgem 

novas categorias, pois somos levados e surpreendidos pela voz, pela arte e por todos os sentidos 

mobilizados das professoras colaboradoras. 

 Nessa teia, procurei ser coerente com a proposta da pesquisa e realizei a análise de 

dados utilizando a teoria da análise de conteúdos de Bardin (2011). Optei por trabalhar a partir 
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das três técnicas de recolha de dados: entrevista, observação e análise documental, com o 

propósito de mergulhar mais profundamente no objeto de estudo.  

Essa opção ofereceu um olhar mais focado, mediante o processo de triangulação 

dos dados que, conforme Macedo (2004, p.107), é:  

[...] um dispositivo ao qual o pesquisador apela na construção do seu 

instrumental analítico, diversos meios, diferentes abordagens e fontes para 

compreender e explicar um dado fenômeno utilizando-se de um autêntico 

approche multirreferencial. (MACEDO, 2004, p. 107). 
 

 Sintetizando, a triangulação é um recurso que dá um valor de consistência e 

representatividade de uma dada realidade. A organização e interpretação dos dados seguem os 

seguintes passos: 

Pré-analise: é a fase da organização propriamente dita. Corresponde ao momento 

em que o analista deve elaborar um esquema preciso de desenvolvimento do trabalho. É 

também uma etapa flexível, porque, conforme a própria avaliação do analista permite a 

introdução, eliminação ou substituição de elementos segundo as necessidades da pesquisa;  

Exploração do material: é a segunda fase que permite operações de identificação 

e enumeração, em face de regras previamente estabelecidas; esta conduz a análise propriamente 

dita, que se caracteriza pela aplicação das decisões tomadas anteriormente na pré-análise. É, 

portanto, um momento de muito trabalho para o analista, pois os dados deverão ser 

sistematicamente analisados e confrontados com o referencial teórico utilizado. 

 A esse respeito, Bardin (2011, p. 131) exprime que “Esta fase, longa e fastidiosa, 

consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em 

função das regras previamente formuladas”.  

Tratamento dos dados obtidos: é a terceira e última fase visa fornecer os dados 

obtidos pelo analista. Conforme Bardin (2011, p. 131), “O analista, tendo à sua disposição 

resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações a 

propósito dos objetivos previstos – ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas”. 

A inferência e interpretação fazem parte do que foi utilizado nas categorias para a 

condensação e destaque das informações obtidas para a análise. Mais precisamente, a 

interpretação e a análise dos dados que forem recolhidos serão tratadas com base no que as 

colaboradoras da pesquisa narrarem (interpretação de primeira ordem) e subsequente validação 

(interpretação de segunda ordem). 

No próximo item, descreverei como foram desenvolvidas até o momento a coleta e 

a análise dos dados, relacionando os passos da entrevista narrativa, o Ateliê Biográfico, as fases 

da Análise de Conteúdo com a realidade investigada. 
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2.6 Coleta e análise de dados – Os primeiros fios da teia 

 

Em seguida ao processo de categorização, buscamos aplicar o significado teórico 

para a obtenção de evidência empírica. Nesse último procedimento, foi adotada a análise de 

conteúdo como técnica de análises dos dados. Essa técnica tem sido largamente utilizada para 

o tratamento dos dados de uma investigação qualitativa. 

Conforme Bardin (2011), a finalidade da análise de conteúdo é levar a uma reflexão, 

ao estabelecimento de relações sem que o pesquisador fique preso exclusivamente ao conteúdo 

manifesto dos documentos conseguidos. “Ele deve aprofundar sua análise tratando de 

desvendar o conteúdo latente que eles possuem” (BARDIN, 2011, p. 162).  

As entrevistas e o questionário tiveram, inicialmente, a intenção de responder à 

pergunta: Quem são os docentes que atuam no Curso de Pedagogia da UESB - Campus de 

Jequié? Isso foi feito para delinearmos brevemente os sujeitos da pesquisa. A informação sobre 

os docentes (faixa etária, formação, tempo de docência, sua trajetória, suas crenças, saberes 

com a docência no curso de Pedagogia) é um dado localizado em tais instrumentos, e que 

considero importante para o estudo da concepção sobre ludicidade e saber ludo-sensível das 

professoras pesquisadas. 

Pode-se inferir que foi um momento longo e cansativo, mobilizando o tempo todo 

confirmar ou infirmar as suposições elaboradas na fase anterior. Além disso, as atividades de 

codificação, decomposição e enumeração dos dados inerentes a essa etapa, têm ganhado 

destaque, já que ajudam a estabelecer as categorias de análise. 

Importante destacar que, até aqui, onde se está no meio do processo de exploração 

do material, elaborei um esboço das possíveis categorias que extraímos das entrevistas e do 

questionário realizados com as professoras colaboradoras, procurando relacioná-las com os 

objetivos de pesquisa que lhes eram subjacentes. Nesse momento, também foi possível destacar, 

no conteúdo das entrevistas, os trechos das falas das professoras e cotejá-las com nossas 

categorias. 

Até aqui, nessa última fase do método, denominada de tratamento dos resultados, 

diante das categorias pinçadas até então, tentei revisitar as falas das professoras, confrontando-

as com o arcabouço teórico adotado. Está sendo um momento de retorno à teoria, de buscar 

respostas para as perguntas que nortearam a investigação. Pode-se então afirmar que as 

atividades de inferência e interpretação nesse momento têm me ajudado na elucidação dos 

dados iniciais que estão emergindo no caminho que está sendo trilhado neste estudo. 
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Desse modo, inicialmente tracei algumas categorias, tais como: Ludicidade: 

ludicidade na prática pedagógica; Ludicidade na vida pessoal e na formação acadêmica; Saber 

ludo-sensível: saber ludo-sensível na vida pessoa, a importância do saber ludo-sensível na 

prática docente universitária; a sensibilidade na docência; indicadores de uma pessoa ludo-

sensível; Formação e Prática docente: saber docente e a prática docente universitária; formação 

do pedagogo e seus saberes; indicadores de uma prática docente ludo-sensível; os elementos 

para uma formação sensível e lúdica do pedagogo. Essas categorias iniciais surgiram junto com 

as leituras preliminares dos questionários e das entrevistas narrativas. O fato é que, ao me 

debruçar com mais propriedade e analisar os primeiros Ateliês, pude ter um olhar mais apurado 

quanto às questões da tese, e com o suporte na Análise de Conteúdo das narrativas, 

especialmente nos Ateliês, foi possível estabelecer por fim, as seguintes quatro categorias 

estruturadas assim:  

 Ludicidade na Prática Pedagógica. 

 Ludicidade na Vida Pessoal e na Formação Acadêmica.  

 O Saber ludo-sensível na visão da prática docente das professoras do curso de 

Pedagogia da UESB. 

 Os indicadores do Saber ludo-sensível.  

Nesse sentido, trato na primeira categoria Ludicidade, sobre uma perspectiva de 

experiência de plenitude, na qual a integração do sentir, pensar e agir esteja presente na 

realização das atividades. 

A partir do que se pensa sobre a ludicidade nos espaços pedagógicos e do que se 

pensa sobre a ludicidade na vida pessoal, emergem as seguintes subcategorias: a) A ludicidade 

na formação humana, b) A importância da ludicidade na formação e na prática docente. Tive 

como objetivo na segunda subcategoria A Ludicidade na formação acadêmica, com base nas 

narrativas, compreender como a ludicidade esteve ou não inserida na vida pessoal e na formação 

acadêmica das professoras e de que maneira isso reverbera na sua ação pedagógica. 

Na segunda categoria Saber ludo-sensível, tratei as informações através das 

entrevistas narrativas no Ateliê Biográfico, abordando, de forma abrangente, a compreensão e 

a conceituação das professoras colaboradoras, surgindo duas subcategorias: a) a visão das 

professoras sobre o saber ludo-sensível na sua prática docente; b) os indicadores do saber ludo-

sensível. Aqui cunhei o conceito de saber sensível asseverado por D’Ávila (2007), quando o 

define como a síntese entre o saber estético e o saber lúdico (provindo das linguagens artísticas).  
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Ademais, estão dispostas as compreensões dos percursos de cada professora, do 

mesmo modo em que nossa condição de pesquisadora é exposta através do estatuto analítico 

eleito para tais configurações.  

Optei, portanto, por trabalhar com os eixos de análise e unidades de significação, 

usando a metáfora poética da Teia, remontando-os no decorrer das narrativas dos conceitos e 

das crenças tecidas pelos fios das narrativas das professoras colaboradoras. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO – TECENDO REFLEXÕES 

 

“Mas na profissão, além de amar tem de saber. E o saber 

leva tempo para crescer” (Rubens Alves, 2004). 

 

Rubens Alves (2004) inspirando seus leitores para uma ampliação da visão sobre o 

saber mostra que a construção de uma educação mais justa pode promover uma felicidade, uma 

educação capaz de unir e dialogar com as novas formas de pensar, para construir um saber 

alimentado pelo desejo de exercitar uma educação mais leve que busque a poesia da vida.  

Então, usando as linhas e os fios, traço neste capítulo um itinerário que visa 

responder e identificar o repertório de saberes que devem compor a prática pedagógica dos 

alunos no Curso de Pedagogia, bem como conceituar, embasada em teóricos nacionais e 

internacionais, os principais saberes docentes que compõem a formação docente, a fim de 

sustentar epistemologicamente o saber ludo-sensível como um saber Teia/transversal e 

imprescindível para a formação e prática docente. 

Para tanto, estruturei o referido capítulo em duas seções. Na primeira, intitulada 3.1. 

Tecendo Reflexões com os Saberes Docentes, busco refletir sobre as concepções de saberes 

docentes e sua relação com a docência, a fim de compreender de maneira reflexiva as 

singularidades e as contradições acerca desta temática ao longo dos últimos estudos. Na 

segunda subseção, denominada 3.2. Saberes Docentes: uma tipologia para descrever o saber 

ludo-sensível e a sua importância na formação do pedagogo, tem o intento de analisar e 

conceituar as tipologias de saberes docentes por intermédio, em especial, das perspectivas 

teóricas dos autores escolhidos que balizam as discussões mais atuais de saberes docentes 

edificados na prática e na formação do professor, os possíveis entrecruzamentos com o saber 

ludo-sensível no seu processo de formação, uma vez que o saber docente perpassa caminhos 

que literalmente se misturam ao fazer docente, no qual são mobilizados, reconstruídos e são 

essenciais para exercer o ofício de professor, ou seja, conhecimentos para um saber que auxilie 

a realizar as ações docentes de uma maneira mais leve, sensível, ética e proativa.  

 

3.1 Tecendo reflexões sobre saberes docentes 

 

Aqui cabe iniciar a discussão sobre o saber docente para o pedagogo, objeto central 

desta tese, recuperando as ideias de Gauthier (2013), ao afirmar que o saber docente é originário 

da subjetividade e se relaciona com todo tipo de certeza subjetiva que se opõe à dúvida, ao erro 

e à imaginação e se diferencia, igualmente, dos outros tipos de certeza, como a fé, por exemplo. 
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Isso me leva a afirmar que o saber é fruto de uma prosa interior, marcada pela racionalidade 

que detém uma certeza definida com base em três concepções: a subjetividade, o juízo e a 

argumentação. Para tanto, vale a pena discorrer sobre as três concepções trazidas pelo autor, 

ressaltando que, embora estas concepções concordem entre si – em essência, o que caracteriza 

um saber é a racionalidade –, elas discordam, justamente, quando apontam a sua fonte de 

origem. 

A subjetividade aparece como o lugar do saber, na primeira concepção. Mas essa 

subjetividade que serve de morada para um saber, não é aquela desprovida de razão proveniente 

das crenças, da fé ou da imaginação dos sujeitos. Essa subjetividade é uma significação racional 

atribuída pelo sujeito a uma determinada ideia, é o sujeito que atribui um significado conforme 

o que ele acredita, “nesse sentido, saber é deter uma certeza subjetiva racional; noutras palavras, 

o saber é o fruto de um diálogo interior marcado pela racionalidade” (GAUTHIER, 1998, p. 

334).  

Na segunda concepção, o lugar do saber é o juízo, o qual possibilita o julgamento 

assertório. Portanto, saber é julgar, é optar pelo caminho correto, é estar consciente dos fatos 

para decidir com lucidez, é não se deixar enganar pelo que aparentemente se vê. Com base 

nesse entendimento, Gauthier destaca: “O saber está presente, portanto, nos discursos que 

apresentam um juízo verdadeiro sobre um objeto... [...] Assim, o saber se encontra unicamente 

nos juízos de fato, com exceção do juízo de valor” (GAUTHIER, 1998, p. 334). 

Na terceira e última concepção, o lugar do saber é a argumentação. Saber é 

argumentar a favor de algo, demonstrando os motivos pelos quais uma proposição deve ser 

validada como verdadeira. Aqui, a atividade discursiva ganha evidência, o que pressupõe a 

partilha e a comunicação com o outro. “[...] saber alguma coisa não se reduz a simples atividade 

do juízo verdadeiro, mas implica também a capacidade de apresentar as razões dessa pretensa 

verdade do juízo” (GAUTHIER, 1998, p. 335). 

Logo, é possível afirmar que estamos apenas começando a compreender como os 

saberes são mobilizados e acionados na prática docente. Entendo que os docentes pensam sobre 

o processo de ensino, refletem acerca do seu trabalho em sala de aula e reformulam suas práticas 

mediante a compreensão das diversas realidades educativas. Portanto, não posso entendê-los 

como meros executores das tarefas da sala de aula, pois, como nos exprime Tardif (2002, p. 

234), “[...] o trabalho dos professores de profissão deve ser considerado um espaço práticos 

específico de produção, de transformação e de mobilização de saberes”. Assim, na próxima 

subseção, pretendo deslindar sobre o que se tem sobre os saberes docentes acerca dos conceitos 

que os compõem, a fim de dar suporte e subsídios epistemológicos que ajudem a compor o 
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repertório dos saberes docentes necessários à formação e prática do pedagogo, com destaque 

para o saber ludo-sensível. 

Sabe-se que a trajetória e discussão em torno da ideia do saber docente foram 

introduzidas no Brasil em meados da década de 90 do século XX, por um artigo de M. Tardif, 

C. Lessard e L. Lahaye, publicado em Teoria & Educação (1991). Nesse trabalho, os autores 

conseguiram inaugurar o interesse da comunidade acadêmica brasileira para o estudo de um 

tema de conhecimento tácito entre os professores, mas cuja complexidade passaria a desafiar a 

argúcia de muitos membros dessa comunidade desde então. Dez anos depois, a presença de 

Tardif em um curso como professor visitante numa universidade brasileira – PUC do Rio de 

Janeiro –, em maio e junho de 2000, veio confirmar tanto a importância do saber docente como 

objeto de estudo, quanto às dificuldades que devem enfrentar os que se decidem a estudá-lo, 

dada a pluralidade da sua composição e a falta de consenso até mesmo sobre sua conceituação 

(LUDKE; ANDRÉ, 2001, p. 79). 

Tardif (2002, 2010) também afirma que a partir de 1980, houve inúmeras pesquisas 

a respeito dos saberes docentes no mundo anglo-saxão e na Europa desde o início da década de 

1990, bem como em outros países latino-americanos. Ele coloca ainda que essa temática 

inicialmente estivesse ligada à profissionalização docente e à tentativa por parte de 

pesquisadores, de definir a natureza dos conhecimentos utilizados pelo professor em sua 

formação. Mas, na definição do autor, o saber docente é um saber plural, advindo de diferentes 

origens, tais como: saber da formação profissional, saber curricular, saber experiencial e saber 

disciplinar. Diante dessa categorização, o autor explica o significado de cada um desses saberes. 

Saberes da formação profissional: saberes profissionais são aqueles adquiridos nas 

instituições que formam professores (escolas normais, licenciaturas e cursos de Pedagogia) com 

a intenção de produzir conhecimento de natureza profissional voltado para a formação docente, 

estando relacionados à filosofia da instituição, ao projeto pedagógico do curso, aos objetivos 

da instituição com a finalidade de “incorporá-los à prática do professor” (TARDIF, 2002, p. 

37). Os saberes profissionais igualmente fazem com que se possa realizar a articulação entre as 

ciências humanas e ciências da educação na formação inicial ou continuada do docente. Em 

suma, são aqueles transmitidos aos professores durante o processo de formação inicial e/ou 

continuada.  

Saberes disciplinares: saberes sociais relevantes, produzidos e sistematizados no 

domínio das disciplinas (História, Geografia, Português, Biologia, Química, etc.), corresponde 

aos diversos campos do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como 

se encontram hoje integrados nas universidades sob a forma de disciplinas. Esses saberes são 
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transmitidos nos cursos em nível de graduação ou pós-graduação, independentemente se 

faculdades de educação ou cursos de formação de professores. Por meio delas, emergem a 

tradição cultural e os grupos sociais produtores de saberes (TARDIF, 2002). São, portanto, 

acumulados pela sociedade ao longo da história da humanidade.  

Saberes curriculares: para Tardif (2002, p. 38): “[...] estes saberes correspondem 

aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza 

e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita 

e de formação para a cultura erudita.” São aqueles socialmente produzidos e que passam por 

uma seleção da escola que os transforma em programas escolares nos quais o professor deve 

aprender e aplicar aos seus alunos.  

Saberes experienciais: o próprio professor no exercício de sua função enquanto 

docente desenvolve saberes específicos em torno do seu trabalho cotidiano, é o conhecimento 

produzido no meio em que está inserido. Tardif (2002, p. 39) afirma que estes saberes brotam 

da experiência e são por ela validados. Eles se incorporam à experiência individual e coletiva 

sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. Podemos chamá-los de 

Saberes Experienciais ou Práticos, são aqueles que resultam das próprias vivências do professor 

sejam individuais e/ou coletivas, para desenvolver o ensino. 

 

Figura 1 – Diagrama para os saberes envolvidos 

na pluralidade do conceito do saber docente 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Observa-se que os saberes experienciais são aqueles que têm por origem a prática 

cotidiana docente e são por esses validados, ou seja, não provêm de sua formação ou do 

currículo, mas sim, dos saberes práticos, relacionados ao saber-fazer. Trata-se de saber que é 

pensado e produzido pelo professor, em que o docente tem total controle sobre as ações e 

reflexões oriundas desse, já que mobiliza os demais saberes em favor de uma determinada 

realidade e contexto.  
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Assim, pode-se perceber que são nos saberes experienciais que o professor julga 

sua formação na universidade e na escola, pode conceber a eficiência ou não dos programas 

escolares e, por fim, interpretar e orientar sua profissão. Para Tardif (2002), 

Os saberes experienciais adquirem também uma certa objetividade em relação crítica 

com os saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional. A 

prática cotidiana da profissão não favorece apenas o desenvolvimento de 

certezas “experienciais”, mas permite também uma avaliação dos outros 

saberes, através da sua retradução em função das condições limitadoras da 

experiência. Os professores não rejeitam os outros saberes totalmente, pelo 

contrário, eles o incorporam à sua prática, retraduzindo-os, porém, em 

categorias de seu próprio discurso. Nesse sentido, a prática pode ser vista 

como um processo de aprendizagem através do qual os professores retraduzem 

sua formação e a adaptam à profissão, eliminado o que lhes parece inutilmente 

abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode 

servir-lhes de uma maneira ou de outra. (TARDIF, 2002, p. 53) 

Por conseguinte, Tardif (2002) defende a ideia de que é devido aos professores não 

serem responsáveis pelos saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional (visto 

serem saberes externos à prática) que recebem influências que antecedem à profissão e são 

provenientes de diversas fontes: a formação inicial e continuada, currículo, socialização escolar, 

conhecimentos das disciplinas a serem ensinada, experiência na profissão, cultura pessoal e 

profissional, aprendizagem com pares, etc. Daí, os saberes acontecem e são organizados pelos 

locais e pelas situações inerentes ao seu processo formativo, portanto, mesmo que não queiram, 

os professores estão inseridos nesse processo, nas relações e vivências que passam na sua 

formação e permitem compreender e incorporar à sua prática, além de confrontar os demais 

saberes. 

 Dando uma atenção especial à questão dos saberes experienciais, Tardif (2002) 

explica que no exercício de sua prática, os professores desenvolvem saberes específicos, 

baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio, brotado da experiência. 

Eles se incorporam à experiência individual e coletiva sob a forma de habilidades, de saber-

fazer e de saber-ser. Logo, emerge da ação docente um saber prático baseado em sua experiência 

que reúne com destreza os diversos tipos de saberes, que incluem conhecer bem a matéria a ser 

ensinada, a sua disciplina, seu programa, possuir conhecimentos sobre Ciências da Educação, 

Pedagogia. 

De acordo com Tardif (2002), entendo que os saberes experienciais constituem-se 

em um conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da 

profissão docente e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos, não se 

encontrando sistematizados em doutrinas ou teorias. Ou seja, são saberes práticos e não da 

prática, pois há situações singulares que não são passíveis de definições acabadas e que exigem 
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improvisação e habilidade pessoal, bem como capacidade de enfrentar situações transitórias e 

variáveis. 

Ilustrando um pouco as inferências acima, posso concluir que antes do profissional 

da educação tomar a decisão de escolher tal carreira, ele passou por trajetórias em sua vida que 

acrescentaram vivências e experiências sobre sua futura profissão, mesmo que nem se dê conta 

disso. Como enfatiza Gauthier (1998), todo indivíduo já viu alguém ensinando; e estas 

experiências discentes do professor influenciam em seu futuro saber-ensinar. A vivência com a 

escola enquanto aluno influencia o professor, o que poderá determinar se ele vai querer ser 

professor, a maneira muitas vezes de ensinar, que aciona seus saberes está interligada nessa 

conexão anterior à sua profissão.  

Nesse contexto, Gauthier (1998) afirma que os “os saberes da experiência” referem-

se àqueles saberes produzidos pelos professores no exercício da docência, que emergem das 

experiências e são por elas validados. Já para Pimenta (1999), “os saberes da experiência” 

referem-se não só aos produzidos pelos professores como também àqueles saberes que os 

alunos já trazem, quando ingressam num curso de formação inicial. 

Ainda com Pimenta (1999), vemos que ao se referir aos saberes docentes, ela indica 

que estes são constituídos por três categorias: “os saberes da experiência”, “os saberes do 

conhecimento” (advindos da formação específica, ou seja, em Matemática, Ciências, etc.) e “os 

saberes pedagógicos”, entendidos como os que viabilizam a ação de ensinar. 

Portanto, o saber experiencial é caracterizado por um conjunto de saberes práticos, 

aqueles que o docente vai adquirindo ao longo de sua prática docente, os quais não advêm de 

sua formação inicial, de teorias, ou dos currículos, mas do conjunto de representações que 

orienta a prática docente. 

Tal especificidade potencializa-o em comparação aos demais saberes, no sentido 

que é por meio dessa prática que o professor irá introduzir avaliar, reinterpretar, modificar, e 

dar novos sentidos e atribuição de significados aos demais saberes, na medida em que fazem 

uso dessa intermediação entre os conhecimentos provenientes de sua formação e dos que se 

apropriou para realização de sua profissão. Logo, ao contrário do que boa parte de nosso 

discurso pedagógico aborda pejorativamente a respeito dos saberes advindos da experiência, 

baseados em recursos técnicos ou do senso comum, essa abordagem valoriza esses saberes 

enquanto norteadores e direcionadores do fazer docente. 

Faço aqui uma ressalva ao termo apropriou-se do qual faço uso recorrente em 

minhas reflexões, pois esse será utilizado não como sinônimo de aplicar ou transmitir, mas de 

modificar determinada situação ou determinado conhecimento a partir das construções internas 
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do sujeito e do modo que o sujeito lida com a exterioridade. E, como o contexto desse termo 

relaciona-se à apropriação dos saberes docentes, trago as contribuições de Souza (2010) para 

melhor explicitar a definição da qual utiliza: 

Neste enfoque, a apropriação dos saberes por parte dos docentes é resultado 

de um processo histórico no qual os professores transformam os 

conhecimentos a que tiveram acesso ao longo de sua formação e atuação 

profissional em saberes que são mobilizados no exercício da profissão. 

Portanto, úteis ou não à prática, mantidos ou modificados a partir de sua 

contribuição ao cumprimento das tarefas educativas. (SOUZA, 2010, p. 461). 
 

Corroborando tal assertiva, trago a fala da professora Empatia quando conceitua os 

saberes docentes necessários a um professor que atua especificamente no curso de Pedagogia: 

Nesse sentido, temos que buscar respostas para as questões que são dadas 

pelos próprios alunos no curso de Pedagogia, as adversidades que eles 

encontram nessa escola real. [...] A escola que existe realmente gera um 

impacto. Assim, é preciso mostrar para os alunos do curso, as situações que 

eles desconheciam, e, que existem no processo de ensino, e, elas fazem parte 

também da formação deles enquanto professor, e que esse processo vai se 

constituindo no fazer pedagógico. (PROFESSORA EMPATIA, 2019). 

 

O saber da experiência vai tecendo as relações e contribuindo na prática docente 

além dos discursos pedagógicos, tendo em vista que a maioria das docentes do curso de 

Pedagogia muitas vezes está muito distante da realidade socioeconômica e familiar desses 

alunos, gerando ansiedade, desconforto e um sentimento de “incompetência didática” em lidar 

com as questões reais que a escola denota e, portanto, possa contribuir efetivamente no processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Cabe aqui, uma observação também ao termo discurso pedagógica, trazida sob a 

perspectiva de Perrenoud (1993), aquele discurso que para atingir um nível idealista, por vezes 

utópico, transforma-se em um discurso educativo fomentado no campo da imaginação 

tornando-se inquestionável e, talvez por isso, também inoperante, uma vez que descaracteriza 

e excluem os aspectos organizacionais da realidade que envolve conflitos, relações, hierarquias, 

ideologias, jogos de interesses e de poder. 

O discurso pedagógico, centrado como o seu nome indica na criança, é muitas 

vezes um discurso idealista, que não diz nada, voluntária ou 

involuntariamente, sobre o que constitui a realidade organizacional 

quotidiana: os obstáculos materiais, as relações hierárquicas, os conflitos e a 

competição, a ambigüidade, a imprecisão dos objectivos e das regras, a 

diversidade das estratégias e dos pontos de vista. Falamos da criança e do 

professor no singular, situamo-los num mundo imaginário onde conjugamos 

no indicativo o que só deveria ser dito no condicional: se todos os adultos 

gostassem de crianças, se cada um respeitasse os outros [...]. Esta linguagem 

utópica tem certos efeitos mobilizadores; é útil quando se trata de dar 

coragem, de consolidar a fé dos professores, de reafirmar ideais e valores 
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contra a deriva dos sistemas. Mas esta retórica não permite descrever a prática 

pedagógica numa aula e, consequentemente, pensar a formação. 

(PERRENOUD, 1993, p. 105-106). 
 

Portanto, no momento em que situo esse professor e essa criança num contexto com 

toda sua complexidade – a nível material, cultural, histórico e socioeconômico –, abrimos 

nossas colocações e reflexões para ações mais plausíveis de se pensar em termos de concretude. 

Os saberes experienciais são essa representação de concretude, no sentido de que o sujeito 

mobiliza conhecimentos externos com apropriações e adaptações internas para a consolidação 

de uma efetiva ação pautada nessas construções e nas possibilidades e lógicas sociais e culturais 

que o legitimam. 

É por meio do saber experiencial que haverá o “confronto” crítico com os demais 

saberes, pois é por intermédio dessa experiência, da apropriação do saber-fazer que se 

relacionam contexto, condicionantes, possibilidades, por fim, toda a realidade que suas 

variantes exigem da experiência, certa flexibilidade de ações que norteiem todos os demais 

saberes provenientes da profissão docente. Afinal, “o objeto do trabalho docente são seres 

humanos e, por conseguinte, os saberes dos professores carregam as marcas do ser humano” 

(TARDIF, 2000, p.1 6). 

Logo, a questão dos saberes está intrinsecamente relacionada com a trajetória 

formativa profissional docente, a ponto de ser incorporado e constitutivo de sua ação docente 

profissional. Assim sendo, mais que um eixo formativo, constitutivo, legitimador e que 

mobiliza o trabalho docente, os saberes são apropriações individuais e intransferíveis. Estão no 

cerne da ação docente. 

Reconhecer que a apropriação dos saberes é um ato individual (mesmo quando a 

aprendizagem do conhecimento for coletiva) é trazer para a pesquisa as singularidades desses 

sujeitos. Geralldi (2010) aborda que o ato de se debruçar no particular envolve um duplo 

direcionamento: primeiramente, reduz as simplificações dessas singularidades em teorias 

fechadas em si mesmas e também possibilita um enriquecimento contínuo nas formas de se 

compreender, possibilitando um “enriquecimento do mundo de ação, dos atos, dos eventos já 

que estes não são realizados ignorando as compreensões que mobilizam” (GERALLDI, 2010, 

p. 87). 

Diante de tudo, ressalto ainda que os elementos que fundam os saberes da 

experiência são a pluralidade dos diversos saberes profissionais que compõem a prática e a 

formação docente, não esquecendo o reconhecimento das tensões entre teorias e saberes 

advindos da prática, bem como as tensões entre os conceitos e a forma que os orienta no campo 

prático. 
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Digo que é nessa relação entre conhecimento e saberes que busco pautar o foco dos 

estudos e das reflexões aqui pretendidas, a fim de construir/conceituar o saber ludo-sensível e 

suas interrelações com os demais saberes. Acredito, pois, que é na interação e na apropriação 

do professor com as várias instâncias dos saberes, incluindo possibilidades e limites, que 

conseguimos atribuir um sentido de caráter construtivo e formador.  

Com isso, abordarei na próxima seção de maneira mais detalhada as tipologias e a 

caracterização do conceito de saberes docentes, pautadas nos estudos e nas pesquisas realizados 

há mais de vinte anos pelos autores já citados acima e demais vistos ao longo deste estudo, 

tendo em vista boa parte do acervo que compõe as suas produções, destacando a importância 

do saber ludo-sensível na formação inicial do pedagogo. 

 

3.2  Saberes docentes: uma tipologia para descrever o saber ludo-sensível e a sua 

importância na formação inicial do pedagogo  

 

Por serem os saberes tão diferentes e diversificados, os autores que os sistematizam 

procuram organizar essa variedade, propondo uma classificação. Os estudos realizados por 

Barbosa Neto e Costa (2016, p. 77-99) são de grande relevância para uma melhor compreensão 

do contexto em questão, como podemos observar no Quadro 2, a seguir, em que são 

apresentadas, de maneira sucinta, as contribuições de distintos teóricos que discutem a temática: 

 

Quadro 2 – Tipos de saberes docentes conforme autores 

Autores 
Tipo de 

Categoria 
Categorias Utilizadas 

Tardif 

Saberes 

docentes 

 

Saberes experienciais, saberes curriculares, saberes disciplinares, 

saberes da formação profissional (saberes das ciências da educação, 

saberes pedagógicos) 

Gauthier 

Saberes 

docentes 

 

Saberes experienciais, saberes curriculares, saberes disciplinares, 

saberes das ciências da educação, saberes da tradição pedagógica, 

saberes da ação pedagógica 

Shulman 
Conhecimentos 

docentes 

Conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo, 

conhecimento curricular 

Pimenta Saberes docentes Saberes da experiência, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos 

Saviani 
Saberes 

docentes 

Saber atitudinal, saber crítico-contextual, saberes específicos, saber 

pedagógico e saber didático-curricular 

Nóvoa Saberes Saber (conhecimento), saber-fazer (capacidade), saber-ser (atitudes) 

Altet 
Saberes 

docentes 

Saberes teóricos (saberes disciplinares, saberes da cultura do professor, 

saberes didáticos, saberes pedagógicos) e saberes práticos ou saberes da 

experiência e saberes racionais 

Fonte: Barbosa Neto e Costa (2016, p. 89). 
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No Quadro 2 são visualizados os estudos sobre os saberes docentes, saberes que são 

necessários ao ensino, sendo muitas vezes construídos e reelaborados conforme a experiência 

e prática pedagógica de cada professor. Entretanto, alguns autores diferenciam-se pelo tipo de 

categoria, apresentando, em sua maioria, classificações como saberes docentes.    

O quadro ainda apresenta os saberes docentes que se manifestam constituídos de 

várias formas, divididos e ao mesmo tempo interligados, em especial de acordo com a 

classificação de três autores: Gauthier, Tardif e Pimenta. Os autores Clermont Gauthier e 

Maurice Tardif traçaram um panorama das pesquisas e de suas linhas de investigação dos 

saberes docentes, fazendo uma classificação coerente dos saberes. Selma Garrido Pimenta, 

autora brasileira, identifica os saberes docentes como um dos aspectos para a formação da 

identidade do professor. Entendemos que as categorias estudadas por eles se aproximam da 

compreensão e interpretação da ação pedagógica, ou seja, da docência, conforme ilustrado no 

quadro 3 a seguir.  

 

 Quadro 3 – Categorização dos saberes docentes 

Gauthier (2006) Tardif (2002) Pimenta (1999) 

1. Saberes Disciplinares 1. Saberes da Formação 

Profissional 

1. Saberes do Conhecimento 

2. Saberes Curriculares 2. Saberes das Disciplinas 2. Saberes do Conhecimento 

3. Saberes da Ciência da Educação 3. Saberes Curriculares 3. Saberes Pedagógicos 

4. Saberes da Tradição Pedagógica 4. Saberes da Experiência  

5. Saberes Experienciais   

6. Saberes da Ação Pedagógica   

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em Barbosa Neto e Costa (2016, p. 89). 

 

Para Gauthier (2006), os saberes docentes são categorizados em seis tipos: saberes 

Disciplinares, saberes Curriculares, saberes das Ciências da Educação, saberes da Tradição 

Pedagógica, saberes Experienciais e saberes da Ação Pedagógica. O autor ainda deixa claro 

que o conhecimento desses elementos do saber profissional docente é fundamental, pois permite 

o exercício do ofício docente, feito de saberes. O saber Disciplinar, também chamando de saber 

da matéria, segundo Gauthier (2006, p. 29) é um saber produzido pelos pesquisadores, 

recebidos e modificados pelo professor e “corresponde a diversas áreas do conhecimento, 

integrado à Universidade”. Os saberes Curriculares, por sua vez, se referem ao saber do 

programa específico da escola, em seu contexto real de ensino.  
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Quanto aos saberes da Ciência da Educação, é um saber exclusivo de professores e 

ligado à ação docente que determina a maneira do professor se comportar na profissão, é um 

“saber relativo ao sistema escolar” (GAUTHIER, 2006, p. 31), que não está relacionado ao 

saber da Tradição Pedagógica, ou seja, o saber do uso, da ação cotidiana, o saber de dar aulas, 

modificado e adaptado pelo Saber Experiencial que se conjuga pelo particular, intimamente 

relacionado ao sujeito, adquirido na experiência. A essa experiência liga-se o saber da Ação 

Pedagógica, que é o saber do conhecimento, testado e realizado em sala de aula, o “mais 

necessário à profissionalização do ensino” (GAUTHIER, 2006, p. 34), sendo um dos fatores 

que constituem a identidade do professor.     

Tardif (2002) compreende os seis saberes estudados por Gauthier, classificando-os 

em quatro: saberes da Formação Profissional, saberes das Disciplinas, saberes Curriculares e 

saberes da Experiência. Na sua divisão, o autor destaca o saber Profissional dos professores, 

fazendo uma interpretação de diferentes saberes, os quais são provenientes de diversas fontes, 

construídos e mobilizados de acordo com as exigências da atividade profissional. Os saberes da 

Formação Profissional, na interpretação de Tardif (2002), são os saberes derivados de várias 

fontes e construídos, relacionados e mobilizados de acordo com as exigências de sua atividade 

profissional. Constituem o conjunto de conhecimentos pedagógicos relacionados às técnicas e 

métodos de ensino (saber-fazer), baseados nas ciências e transmitidos aos professores durante 

o processo de formação inicial e continuada. Os saberes das Disciplinas são aqueles 

reconhecidos e identificados como pertencentes aos diferentes campos do conhecimento. Esses 

saberes produzidos e acumulados pela sociedade ao longo da história da humanidade são 

administrados pela comunidade científica, e o acesso se dá por meio das instituições 

educacionais – o saber do domínio do conhecimento específico a ser ensinado (TARDIF, 2002, 

p. 51). Os saberes Curriculares, na visão de Tardif (2002) são saberes que os professores devem 

aprender e aplicar, apresentados sob a forma de programas escolares, relacionados à forma 

como as instituições educacionais fazem a gestão dos conhecimentos. 

Pimenta (1999), com base nos estudos de Gauthier e Tardif, propõe a seguinte 

classificação: saberes da Experiência, saberes do Conhecimento e saberes Pedagógicos. Por 

meio dessa trilogia, a autora evidencia que os professores desenvolvem durante a sua atividade 

significados fundamentados em seus valores, na sua maneira de posicionar e nas suas histórias 

de vida, fazendo, desse modo, a construção dos seus saberes. 

Para Pimenta (1999), os saberes da Experiência são também adquiridos nas práticas 

que foram e nas que não foram bem-sucedidas. Já os saberes do Conhecimento são aqueles 

saberes adquiridos pelo educador e relacionados ao conteúdo ensinado em sala de aula, ou seja, 



 

 

81 

são os conhecimentos do conteúdo disciplinar, adquiridos na própria formação ou 

especialização do docente, mas também podem ser aprendidos por meio de estudos, dos 

conhecimentos prévios e demais conceitos que são abordados durante a disciplina. Os saberes 

Pedagógicos, segundo Pimenta (1999), são aqueles que dizem respeito ao desenvolvimento da 

atividade didática, ou seja, são técnicas, métodos e ferramentas utilizados em sala de aula para 

conduzir o processo de ensino e aprendizagem. Conforme a autora trata-se, ainda, daqueles 

ligados a todo contexto que envolve a Pedagogia como ciência da educação, as concepções de 

ensino, de escola e de educação, de modo geral. 

Os três autores apresentados no Quadro 3 mostram que não existe o exercício do 

ofício docente (ou pelo menos não deveria existir) sem saber e ensino obrigatório, os quais nos 

levam a adquirir e, até mesmo, a aperfeiçoar os saberes. Esses saberes, segundo Gauthier 

(2006), necessitam de pesquisas e estudos para serem conhecidos na sua essência, sendo 

preservados em uma “espécie de reservatório”1 que o professor acessa de acordo com as suas 

necessidades. Existem alguns que são mais solicitados no reservatório, outros menos, contudo, 

não poderá haver ensino sem a consulta desse reservatório (GAUTHIER, 2006, p. 28). 

Sendo assim, examinando os saberes que são comuns aos três autores selecionados 

para discussão – Gauthier, Tardif e Pimenta –, quais sejam: os saberes Disciplinares, os 

Experienciais e os Pedagógicos, cabem aqui ressaltar que os conceitos desses autores não serão 

analisados individualmente, uma vez que optei por relacioná-los, buscando aproximações, 

baseadas nos saberes docentes, destacando suas contribuições em uma perspectiva formativa, 

pois não há como desempenhar uma prática com base apenas em uma única fonte de saber. 

Faço a opção por começar com o saber Disciplinar, não por achar mais importante 

do que os demais, apenas por uma questão de melhor estruturação do texto. 

 

3.2.1 Saberes Disciplinares  

 

Também denominado de saber disciplinar por Gauthier (1998), é aquele saber que 

cientistas e pesquisadores produziram a respeito do mundo, que o professor extrai ao ensiná-lo, 

mas não o produz. Igualmente, Tardif (2002) o chama de saberes disciplinares e afirma que 

estes são provenientes da formação inicial e continuada dos professores nas diversas disciplinas 

oferecidas durante seu curso de formação e correspondem aos diversos campos de 

conhecimento. O nível de domínio dos conteúdos que o professor possui exerce uma forte 

                                                             
1 Termo utilizado pelo autor.  
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influência sobre: a) o que e como ensina; b) o seu discurso na sala de aula; c) o tipo de perguntas 

que formula em suas aulas; d) o modo como critica e usa o livro didático. 

A respeito disso, Tardif (2002, p. 38) destaca que “os saberes disciplinares emergem 

da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes”, um saber do domínio do 

conhecimento disciplinar a ser ensinado.  

Dessa forma, para ensinar, o professor precisa conhecer o assunto profundamente, 

ou seja, conhecer sua disciplina. Gauthier afirma que o saber disciplinar é o que faz a 

diferenciação do professor de qualquer outro leigo que entende e se interessa pelo assunto; 

artefato do seu ensino, “os saberes disciplinares correspondem aos saberes que se encontram à 

disposição de nossa sociedade tais como se acham hoje integrados a universidades sob a forma 

de disciplinas” (GAUTHIER, 2006, p. 29). O saber disciplinar necessita ser aprendido pelo 

professor, ele precisa conhecer sua disciplina, sua estrutura, ter o conhecimento; em outras 

palavras, ainda conforme Gauthier (2013), o professor deve considerar a sua disciplina parte 

integrada à prática docente. Esses saberes integram-se à ação de ensinar, sendo provenientes de 

diversos campos do conhecimento, “emergem da tradição cultural dos grupos sociais produtores 

de saberes” (TARDIF, 2002, p. 38). Desse modo, os saberes das disciplinas aprendidos durante 

a formação, transformam-se na sala de aula a partir do desenvolvimento profissional de cada 

professor.       

Para Pimenta (1999), o saber Disciplinar é visto como saberes do conhecimento, 

originado nas disciplinas específicas estudadas nos cursos de formação ligados às várias áreas 

do conhecimento, integrados aos cursos de formação pelas instituições de ensino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A autora esclarece e defende que os saberes do conhecimento não advêm somente 

da formação inicial, tampouco ali se encerram, mas levam em consideração outros aspectos, 

como formas de ensinar, de se posicionar, de estar e ser, contudo, é justamente durante a 

formação que esses saberes requerem mais investimentos, de modo que consiga se identificar 

com a disciplina. Diante disso, posso dizer que os saberes disciplinares estão permeados de 

marcas, passíveis de aperfeiçoamento, para que o professor não caia na ilusão de somente 

repassar os conteúdos da disciplina, visto que: 

[...] um professor de profissão não é somente um agente determinado por 

agentes sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que 

assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito 

que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria 

atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta. (TARDIF, 2002, p. 

230) 
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Outra importante questão sobre o conteúdo a ser ensinado é levantada por Gauthier 

(1998): como os professores selecionam os conteúdos? Esta é uma questão instigante, visto que 

as decisões dos professores quanto aos conteúdos a serem ensinados exercem uma influência 

considerável sobre o êxito dos alunos. Os próprios autores respondem a este questionamento 

com as seguintes inferências: depende do esforço percebido como necessário pelos professores 

para ensinar determinado tema; depende da percepção dos professores em relação à dificuldade 

que o conteúdo apresenta para os alunos; depende do sentimento de satisfação pessoal de 

ensinar um conteúdo específico. 

Para Pimenta (1999), os saberes do Conhecimento ou do Conteúdo dizem respeito 

a todo o referencial científico, tecnológico, teórico, técnico e cultural, das áreas específicas. 

Nesse caso, conhecimento não é simplesmente informação. O docente precisa saber trabalhar 

as informações, mediando-as, atribuindo-lhes um significado, classificando-as, 

contextualizando-as e, por fim, vincular o conhecimento de modo que o mesmo seja útil e 

pertinente, sabendo contemporanizar os conhecimentos. Para esta autora, esse saber inclui a 

capacidade do professor transformar pedagogicamente o conteúdo em uma linguagem 

compreensível ao aluno. 

Existe nos saberes da docência a necessidade de o professor fixar sua 

profissionalização, de criar uma relação entre sua disciplina e a docência. Isso lhe permite 

tornar-se um profissional responsável pela sua própria formação, no intuito de produzir e 

mobilizar saberes, assumindo, assim, uma postura de quem detém saberes específicos da 

disciplina que leciona. Segundo Freire (1996), ensinar é criar possibilidades, não é somente 

transferir conhecimentos, mas mediar sua disciplina, pois ela interfere em sua prática e sofre 

transformações, enfim “influi no seu ensino e na aprendizagem” (GAUTHIER, 2006, p. 30).  

Em outras palavras, ainda conforme o autor, o saber Disciplinar se junta a outros 

saberes, tornando-se parte do conhecimento disponível que o professor possui. Dessa forma, o 

“saber profissional” dos professores é constituído não por um saber específico, mas de 

diferentes origens, aí incluído, também, o saber da experiência que será deslindado a seguir. 

  

3.2.2 Saberes Experienciais  

 

Inicio com Larrosa (2002) que define a palavra experiência como sendo aquilo que 

nos passa, nos acontece e o que nos toca, dando ênfase ao valor do pronome pessoal dessa 

experiência, pois é diferente daquilo que se passa e que acontece, uma vez que durante o dia 
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acontecem muitas coisas, mas são poucas as que efetivamente nos tocam, e é nesse sentido que 

o autor define a palavra experiência.  

Nessa perspectiva, entendo que os saberes Experienciais nos tocam, pois nos 

remetem às nossas experiências e vivências ao longo da nossa trajetória formativa e que, 

portanto, vão reverberar na nossa prática docente de maneira pontual e sistêmica.  

Para Gauthier (1998), que o denomina de saber Experiencial, este se constitui como 

uma experiência própria adquirida no cotidiano de sua profissão e, acima de tudo, privada e 

pessoal, não sendo testada com pesquisas científicas.  

Para alguns educadores, o saber Experiencial é considerado como o fundamento de 

sua prática e de sua competência, constituindo-se em jurisprudências particulares dos 

professores, cuja socialização contribuiria para o trabalho de outros docentes. Para Tardif 

(2002), os saberes Experienciais possuem três objetos, ou seja, há três condições da profissão: 

a) relações com outros atores no campo de sua prática; b) diversas obrigações e normas às quais 

seu trabalho deve se submeter; c) a instituição enquanto meio organizado e composto de 

diversas funções. Durante a formação inicial, não se garantem essas três condições, pois não se 

estabelecem relações entre estes saberes experienciais e os saberes da formação. 

Conforme Pimenta (1999), eles se referem aos saberes produzidos pelos professores 

no trabalho cotidiano, na vida, nas experiências adquiridas. Estes saberes “formam um conjunto 

de representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua 

profissão, constituem por assim dizer, a cultura docente” (TARDIF, 2002, p. 48). Eles são 

saberes necessários à prática educativa e se apresentam de forma mais ampla e peculiar, como 

condicionantes e se desenvolvem em meio às interações. 

Portanto, os saberes da experiência são construídos pela interação que o docente 

estabelece com sua política, que envolve as relações, as obrigações curriculares com a escola, 

ou seja, um saber que nasce também em meio à prática, em confronto com as condições da 

profissão.  

Nesse sentido, Larrosa (2002, p. 22) assim define: “o saber de experiência não é 

saber coisas, tal como se sabe quando se tem informação sobre as coisas, quando se está 

informado”; os saberes da experiência não significam conhecer teoricamente algo, são saberes 

produzidos na vivência, na individualidade do professor. Pimenta (2012) reforça que: 

[...] os saberes da experiência são também aqueles que os professores 

produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão 

sobre sua prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de trabalho, os 

textos produzidos por outros educadores. É aí que ganham importância na 

formação de professores. (PIMENTA, 2012, p. 22)  
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Para ilustrar um pouco essas inferências teóricas, trago como fios e linhas a fala da 

professora Esperança: 

[...] a força do saber da experiência que é esse sujeito que se inicia e inaugura 

o magistério, ele vai sendo modificado ao longo da trajetória dele 

profissional. Essas duas dimensões: a pessoa e o profissional, vão afetando 

uma a outra e vai sintetizando, conspirando, concorrendo e colaborando para 

que o sujeito seja uma metamorfose ambulante considerando que a realidade 

é diversa e plural. (PROFESSORA. ESPERANÇA, 2019). 

  

Entendo que o saber experiencial compõe-se também da prática reflexiva que 

provoca transformações e (re) significações da ação pedagógica. Gauthier (2006) ressalta que 

esse saber é privado, secreto, ao qual só quem pode avaliar é o próprio professor, pois ele vai 

surgindo à medida que o professor vai dando sentido ao acontecimento.  

Logo, “no saber da experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas 

do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece” (LARROSA, 2002, p. 27), por isso o saber 

experiencial é subjetivo, aleatório e pessoal. Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 227) afirmam 

que “para os professores, os saberes adquiridos através da experiência profissional constituem 

os fundamentos de sua competência, pois é através deles que os professores julgam sua 

formação anterior ou sua formação ao longo da carreira.” Diante disso, o saber da experiência 

só se concretiza na prática, dá pistas para entender como os professores produzem o contexto 

de seu trabalho pedagógico e criam situações no processo de formação, no reconhecimento 

daquilo que sabem.  

Tardif (2002, p. 55) aponta que “os saberes experienciais passarão a ser 

reconhecidos a partir do momento em que, os professores manifestarem suas próprias ideias a 

respeito dos saberes curriculares e disciplinares e, sobretudo, a respeito de sua própria formação 

profissional”. Entende-se que o saber da experiência, portanto, é um saber fruto da relação da 

existência de um indivíduo ou de uma comunidade. 

Larrosa (2002, p. 27) menciona que se trata de “um saber que revela ao homem 

concreto e singular, entendido individual ou coletivamente”, assim podemos dizer que o saber 

experiencial é um saber que perpassa a vida humana, que toca e que transforma o sujeito. 

Quanto a isso, Tardif (2002, p. 54) destaca que “os saberes da experiência não são saberes como 

os demais; são, ao contrário, formados de todos os demais, mas (re) traduzidos, polidos e 

submetidos às certezas construídas na prática e na experiência.” No decorrer da prática, o 

professor vai refazendo, adquirindo e construindo os saberes, formando, desse modo, os seus 

saberes experienciais que são fundamentos de uma competência adquirida desde a formação 
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inicial até o desenvolvimento da carreira, com um aprofundamento baseado não somente na 

experiência individual, mas, sobretudo, na aprendizagem coletiva.  

Com Larrosa (2002) vemos que se diferencia também a palavra experiência de 

informação, sendo seus significados bem distintos. Onde há informação não se tem experiência, 

a informação não nos toca, ela não deixa lugar para a experiência. A necessidade de se estar 

bem informado, de buscar cada vez mais informação, retira o sujeito da experiência, do ser 

tocado.  

Acrescenta-se ainda que o saber da experiência seja diferente do saber das coisas, 

o que a torna cada vez mais rara por conta da falta de tempo, pois tudo o que se passa se passa 

cada vez mais depressa. O excesso de informação numa velocidade rápida impede a relação 

significativa entre os acontecimentos. 

Outro fator que limita a experiência é o excesso de trabalho, ou seja, experiência 

não pode ser confundida com trabalho. O sujeito da modernidade cada vez mais se ausenta da 

experiência, pois está sempre muito estimulado, bem informado, envolto em uma velocidade 

exacerbada dos acontecimentos, necessita sempre estar em atividade, e por isso, “por não 

podermos parar, nada nos acontece” (LARROSA, 2002, p. 24). 

Tardif fala do saber experiencial enquanto um saber construído para e pelo trabalho 

docente. É um saber produzido pelo professor no decorrer de sua trajetória profissional, 

fornecendo a este uma série de habilidades e competências (TARDIF, 2002, p. 227, grifos 

nossos), para lidar com situações de improvisos, conflituosas, do dia a dia escolar. Larrosa 

(2002) fala do saber da experiência sob uma perspectiva como referido no início de nossas 

reflexões, de uma forma existencialista e estética, o que significa que o saber da experiência é 

singular, pois pertence à existência do indivíduo e ética, numa maneira de conduzir-se 

(LARROSA, 2004, p. 24).  

Além dessa diferenciação, vejo também uma distinção na própria ação do sujeito, 

ou seja, no saber experiencial nós temos o sujeito ativo, que produz saberes condizentes com 

seus conhecimentos e o contexto em que está inserido. Talvez possa sintetizar essas abordagens 

falando que Tardif (2002) se preocupa com o que o professor faz acontecer e Larrosa (2002) 

com o que nos acontece enquanto sujeitos. 

Em qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de chegada 

ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por 

sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, 

porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita 
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de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como 

uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial (LARROSA, 2002, p. 25). 

É dessa forma a exposição que leva à experiência, com todos os riscos que nela se 

envolvem, diferente, portanto, da imposição, da oposição e proposição, pois é na exposição que 

trazemos a vulnerabilidade e, com ela o risco, o que te afeta, o que te perpassa e o que te 

atravessa. O saber da experiência não é a verdade das coisas, mas do sentido do que nos 

acontece.  

Sirvo-me do esboço da epistemologia da prática docente que, de acordo com Tardif 

(2002), mostra algumas características principais do saber experiencial: ele é ligado às funções 

rotineiras dos professores, é prático, interativo, sincrético e plural, heterogêneo, complexo, 

aberto, personalizado, existencial, pouco formalizado, temporal, social, evolutivo e dinâmico. 

Nessa direção, pretendo partir novamente pelo princípio da relação, dessa apropriação e 

mobilização dos saberes, afinal, é justamente esse movimento, essa busca do docente entre o 

que conhece com o que realiza e que gera os saberes.  

Logo, conhecer esses conceitos poderá me fazer entender que nem todo o saber 

mobilizado pelo docente nos espaços educacionais poderá ter sido acionado ou mobilizado por 

ele, a exemplo dos saberes Pedagógicos sobre os quais vamos nos debruçar na próxima 

subseção que, a meu ver, pode nos dar pistas de como ele é importante no contexto da formação 

docente e de que maneira ele vai compor a prática docente. 

 

3.2.3 Saberes Pedagógicos  

 

No decorrer do processo de ensino, o professor desenvolve um papel fundamental, 

pois ele é responsável por criar espaços favoráveis para o desenvolvimento da aprendizagem, e 

o saber Pedagógico auxilia-o na criação desse espaço. Esse saber é considerado por Gauthier 

(2006) resultante da ação pedagógica, e por Tardif (2002) pela formação profissional, saber da 

prática, da ciência da educação; dessa maneira, “[...] a prática docente não é apenas um objeto 

do saber das ciências da educação, ela é também uma atividade que mobiliza diversos saberes 

que podem ser chamados de pedagógicos” (TARDIF, 2002, p. 37). Ou seja, são saberes que se 

apresentam como concepções articuladoras da ciência da educação.  

Pimenta (2012) observa que: “[...] de certa maneira há um reconhecimento de que 

para saber ensinar não basta à experiência e os conhecimentos específicos, mas se fazem 

necessários os saberes pedagógicos didáticos.” Esses saberes que se materializam no 
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desenvolvimento da atividade diária do professor, a autora os chama de saberes da Docência 

(PIMENTA, 2012, p. 26). 

Os saberes pedagógicos estão ligados a todo contexto que envolve a Pedagogia na 

condição de ciência da educação. São os saberes que o professor deve adquirir através do 

conhecimento, das teorias e técnicas pedagógicas, das metodologias e da dinâmica do trabalho 

pedagógico (planejamento, gestão, organização e avaliação) determinantes do trabalho do 

professor.  

São questões epistemológicas que foram estruturando o campo da educação ao longo 

dos tempos, as teorias, as concepções de ensino, de escola e de educação, de modo geral (pimenta, 

2012). A autora enfatiza que ao ter contato com os saberes sobre a educação e Pedagogia, os 

docentes “[...] podem encontrar instrumentos para se interrogarem e alimentarem suas práticas, 

confrontando-os. Nesse ciclo os saberes pedagógicos são produzidos, na ação” (PIMENTA, 2012, 

p. 28).   

Tal assertiva é notada na fala da professora Jasmim quando conceitua o que entende 

por saber pedagógico: 

[...] aos poucos percebemos que, o espaço da sala de aula como espaço de 

ensino e aprendizagem privilegiado e, que é precisão várias coisas a serem 

mobilizadas: [...] o saber didático, que é a compreensão de como pensar a 

sala de aula e de como ela se organiza e os saberes pedagógicos, que é a 

compreensão da educação como um todo. (PROFESSORA JASMIM, 2019). 

  

Portanto, posso inferir aqui que o saber pedagógico se refere às técnicas, às teorias 

do ensino e da aprendizagem, ou seja, aos saberes necessários à prática educativa.  

Franco (2009) acrescenta dizendo que os saberes pedagógicos são elaborações 

cognitivas realizadas pelos professores, organizadas na mente deles e adquirindo formas de 

concepções e pressupostos que orientam a atividade de ensinar, bem como os auxiliam na tarefa 

de ser e de estar professor. A autora reitera exprimindo que: “a capacidade de articular o aparato 

teórico-prático, a capacidade de mobilizá-lo na condição presente, a capacidade de organizar 

novos saberes a partir da prática, essas capacidades em conjunto, estruturam aquilo que chamo 

de saberes pedagógicos (FRANCO, 2009, p. 17, grifos da autora). 

Os saberes pedagógicos possibilitam ao professor transcender o nível da 

repassagem dos conteúdos de ensino, informando-o, cotidianamente, sobre a necessária 

contextualização desses conteúdos, sobre a importância da mediação pedagógica que visa, 

sobretudo, possibilitar que aprendizagens significativas possam ser gestadas. Sem o domínio 
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desses saberes, o ensino adquire conotação mecânica, instrumental, acrítica e sem nenhum valor 

formativo. 

Compreendo que a transmissão dos conteúdos culturais, elaborados pela 

humanidade no decorrer do processo histórico, deve ser uma das premissas centrais de todo e 

qualquer modelo de ensino que se proclame como crítico e democrático. Entendendo, 

entretanto, que essa transmissão de conteúdos culturais precisa vir acompanhada do confronto 

e do estabelecimento de relações entre os conhecimentos aprendidos e o mundo real, da 

problematização, análise crítica, historicidade e criação. 

D’Ávila (2013), uma autora de grande referência para este trabalho, não apenas para 

tratar do conceito do saber pedagógico, mas com muita propriedade do saber sensível e lúdico, 

afirma que existem saberes que são estruturantes da profissão e, sem eles, não há docência; 

ademais, os saberes pedagógicos fazem parte dessa estrutura e são eles que abarcam os saberes 

didáticos que medeiam o processo de ensino.  

Saberes pedagógicos são aqueles que provêm da formação docente e do 

exercício da docência e dizem respeito às habilidades, conhecimentos e 

atitudes mobilizados como respostas às situações do cotidiano escolar. Desde 

os elementos pré-processo de ensino, como as ações de pesquisar e planejar, 

por exemplo, aos elementos presentes no ato de ensinar – gerir uma classe, 

interagir verbalmente, mediar didaticamente os conteúdos etc. – e os pós-

processo de ensino – avaliar, replanejar – os saberes pedagógicos são 

estruturantes da profissão. Ou seja, sem eles não há como exercer a docência. 

(D’ÁVILA, 2013, p. 25). 

  

Nesse sentido, compreendo que os saberes pedagógicos não estão apenas na sala de 

aula, isto é, na interação pedagógica que se realiza entre professores e alunos, pois estes saberes 

também podem ser expressos no momento de planejamento do ensino, na definição dos 

objetivos e dos conteúdos, da metodologia e dos processos avaliativos. 

Para Tardif (2002), essa prática diária mobiliza todos os outros saberes, sendo o que 

prevalece é o que deu certo. Assim, podemos dizer que os saberes didáticos são aqueles que 

norteiam, auxiliam e facilitam os professores na sua prática, ou seja, são os saberes próprios do 

processo de ensino e fazem parte dos saberes Pedagógicos.                                                                                                                                                                                                                                                    

Assim, posso dizer que esses saberes são mobilizadores do processo de ensino. 

Conforme Gauthier (2006), os saberes didáticos (da ação pedagógica) dividem-se em dois tipos: 

saberes sobre a gestão da matéria e saberes sobre a gestão de classe. Então, a construção dos 

saberes Didáticos (entrelaçados aos Pedagógicos) é para a prática docente como:  

[...] caminhos de superação, que nos empenhamos em construir os saberes 

pedagógicos a partir das necessidades pedagógicas postas pelo real, para além 

dos esquemas apriorísticos das ciências da educação. O retorno autentico à 

pedagogia ocorrerá se as ciências da educação deixarem de partir de diferentes 
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saberes constituídos e começarem a tomar a pratica dos formados como o 

ponto de partida (e de chega). Trata-se, portanto, de reinventar os saberes 

pedagógicos a partir da prática social da educação. (PIMENTA, 2012, p. 27). 

 

Entretanto, para reinventar os saberes pedagógicos a partir da prática social de 

ensinar, o professor precisa superar essa tradicional fragmentação dos saberes aprisionada nas 

ciências da educação. Assim, poderá surgir um processo coletivo de troca de experiências entre 

seus pares, o que permite aos professores, com base em uma reflexão na prática e sobre a 

prática, constituir seus saberes necessários ao ensino, que também são saberes produzidos pela 

ciência da educação.  

Para ensinar, o professor precisa saber mediar o conteúdo no contexto real da sala 

de aula (GAUTHIER, 2006). Desse modo, sobre o saber da mediação da matéria, Tardif (2002, 

p. 39) dispõe que: “os saberes das disciplinas emergem da tradição cultural e dos grupos sociais 

produtores de saberes. [...] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 

disciplina, desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”. 

Isso me leva a inferir que é imprescindível ao docente saber mediar sua matéria no 

processo de ensino e de aprendizagem, logo, o saber da mediação da matéria constitui-se em 

organizar e selecionar metodologias de ensino para atuar no processo de ensino-aprendizagem, 

observando as lacunas, a fim de saber utilizar recursos e criar situações didáticas em seu 

planejamento, durante a aula, no intuito de contextualizar o conteúdo de acordo com o nível 

cognitivo/cultural dos alunos e ainda ter segurança no assunto, dominar o conteúdo específico 

da matéria e valorizar conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo. 

Para ilustrar essa assertiva, trago a seguir a fala da professora Resiliência:  

[...] Mas, acho que cada conhecimento tem seu caráter, cada sujeito tem uma 

identidade que lhe é própria, e aí eu percebi, por exemplo, a impossibilidade 

de se manejar com as disciplina que eu manejo que são: Educação do Campo, 

Metodologia do Ensino da Geografia, sem significar essa prática. Para tanto, 

quando eu significo a minha prática e coloco, por exemplo, meus alunos para 

construírem uma rosa dos ventos, uma maquete, quando analisam [...] para 

tentar compreender e construir alguma coisa que tenha sentido. 

(PROFESSORA RESILIÊNCIA, 2019). 
 

Ampliando essa concepção, concordo com D’Ávila (2014, p. 92), quando assevera 

que “a mediação do conteúdo diz respeito a todas as ações orquestradas por saberes que 

favoreçam o processo de ensino e aprendizagem e que são dirigidos diretamente à disciplina 

lecionada”, que também está relacionada à forma como o professor conduz sua classe.  
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É possível, portanto, falar em saberes pedagógicos como a possibilidade de criar, 

na prática, conhecimentos sobre a condução, a criação e a transformação das ações mobilizadas 

pelos professores no seu fazer docente.  

Assevero, a partir dos estudos feitos até aqui, bem como à experiência docente nos 

curso de Licenciatura de Pedagogia, que os saberes pedagógicos só são possíveis em um sujeito 

que vai gradativamente assumindo uma posição política frente ao compromisso de ser 

professor, engajando-se criticamente em suas circunstâncias, cercando e se acercando de sua 

realidade existencial, transformando-a em direção às suas intencionalidades. Assim assumido, 

esse professor vai fazer uso do necessário conhecimento didático, metodológico e cultural, 

servindo-se desse aparato teórico-prático para ir construindo em ação seus saberes disciplinares, 

didáticos e metodológicos.  

Logo, os saberes disciplinares e didáticos compõem os saberes pedagógicos, e 

podemos estruturá-los assim: os saberes disciplinares incluem conhecimentos e teorias, são as 

disciplinas que lecionam os princípios relacionados a processos de ensinar e aprender, 

conhecimentos de contextos educacionais, modos de gestão da sala, do currículo como política 

e conhecimento dos alunos e do programa oficial de ensino, tais como Matemática, Português, 

Literatura, etc. 

Já os saberes didático-pedagógicos estão relacionados aos saberes que 

correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 

escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados (TARDIF, 

2002), apresentando-se sob a forma de programas escolares.  

Nos saberes didáticos, vemos a instituição selecionar e organizar certos saberes 

produzidos pela Ciência e transformá-los num corpus que será ensinado nos programas 

escolares, assumindo a forma de conteúdos programáticos, vestibulares, livros didáticos, 

Referências e Programas muitas vezes oficiais, por exemplo: saber planejar uma aula, estruturar 

uma sequência didática, organizar mentalmente como inferir questões durante a exposição do 

tema/conteúdo, interagir com os alunos, ocupar de maneira sistêmica o espaço da sala de aula, 

resolver conflitos, propor questões e vivências entre os alunos e a temática, bem como avaliar 

todo o processo de ensino e aprendizagem, são ações e atitudes intrínsecas à ação docente. 

Portanto, o saber didático-pedagógico, enquanto saber construído pelo professor no exercício 

da docência ocupa, a meu ver, no campo dos saberes, um espaço estrategicamente tão 

importante quanto aquele ocupado pela comunidade científica, merecendo, portanto, o mesmo 

prestígio. 
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Segundo Pimenta (2012), os saberes pedagógicos correspondem à capacidade de 

articular o aparato teórico-prático, de mobilizá-lo na condição presente e de organizar novos 

saberes a partir da prática. Essas capacidades estão presentes na forma como o sujeito relaciona-

se com seu objeto de trabalho: a docência. Para melhor firmar o que expresso, respaldo-me nas 

observações da Professora Jasmim: 

Para mim, os saberes pedagógicos são tão importantes e imprescindíveis na 

ação docentes, tendo em vista a sua estrutura articulada de concepções, de 

fundamentos, experiências e metodologias que compõem o conhecimento do 

professor, eles coerência, identidade ao nosso fazer, incorporando e 

construindo nossa prática pedagógica. (PROFESSORA JASMIM, 2019). 

 

Assim, os saberes pedagógicos funcionam como saberes estruturantes do 

conhecimento profissional que outorgam identidade ao docente e que vão constituindo-se nos 

caminhos da prática. São saberes dialogantes, reflexivos e que, portanto, reafirmam também 

que processos de formação não podem se realizar de forma abreviada, superficial, pois, trata-

se de formar, nos futuros docentes, posturas de compromisso, de engajamento, de crítica e de 

envolvimento com o mundo e com a profissão. 

O docente aqui tratado nesta subseção, para nós é o pedagogo, um profissional que 

atua em diversos segmentos desde a educação básica, espaços formais e não formais, de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) ao ensino superior, tendo em vista o lócus e os 

sujeitos que compõe o cenário da nossa pesquisa, o pedagogo aqui tratado é aquele profissional 

capaz de produzir intelectualmente a compreensão do processo educativo, ou seja, mobilizar 

saberes, conhecimentos e habilidades que coadunem em competências e ações para exercer, 

executar, planejar e avaliar todos os processos educativos que compõem a sua ação profissional. 

Sendo assim, vou buscar discorrer um pouco sobre o que já se tem acerca do repertório de 

saberes que compõem a profissão docente, trazendo um pouco dessas concepções ao saber 

docente dos pedagogos.  

Dando continuidade à temática dos saberes docentes como base de sustentação à 

minha trajetória epistemológica, a fim de conceituar e caracterizar os saberes que devem 

compor o repertório do pedagogo retomo as ideias de Tardif (2002) e Gauthier (2006) para 

referendar e compor de maneira mais consistente os saberes que devem compor o repertório de 

saberes do pedagogo, dentre eles o saber ludo-sensível. 

Tardif (2002) afirma que “o professor é alguém que sabe alguma coisa e cuja função 

consiste em transmitir saber a outros” (TARDIF, 2002, p. 31). Então, para o exercício da 

profissão, o professor precisa ter um conhecimento, um saber para ser mobilizado com e para 
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o aluno. A prática docente define e se manifesta em vários saberes que são utilizados pelos 

professores em sua sala de aula.  

Compreendo que a profissão docente está sempre trazendo novos significados que 

também se refletem na escola e nos alunos, numa relação de troca, como ressalta Tardif (2002, 

p. 36): “A relação dos saberes dos docentes como os saberes não se reduz a uma função de 

transmissão de conhecimentos já construídos”. Os saberes se misturam, ligam formação 

profissional, prática pedagógica e relações estabelecidas na/com a escola.  

O saber está relacionado à experiência de vida e à relação dos profissionais com o 

seu trabalho no dia a dia, ou seja, na relação com seus alunos e seus contextos. Desse modo:  

A relação que os professores mantêm com os saberes é a de “transmissores”, 

de “portadores” ou de “objetos” de saber, mas não de produtores de um saber 

ou de saberes que poderiam impor como instância de legitimação social de 

sua função e como espaço de verdade de sua prática. Noutras palavras, a 

função docente se define em relação aos saberes, mas parece incapaz de 

definir um saber produzido ou controlado pelos que exercem. [...] As 

universidades e os formadores universitários assumem as tarefas de produção 

e de legitimação dos saberes científicos e pedagógicos, ao passo que aos 

professores compete apropriar-se desses saberes, no decorrer de sua formação, 

como normas e elementos de sua competência profissional, competência essa 

sancionada pela universidade e pelo Estado. (TARDIF, 2006, p. 40-41) 
 

O autor deixa claro que os saberes devem ser construídos e validados durante a ação 

pedagógica, na “função docente”, contudo, os saberes constituídos durante a formação são 

legitimadores da ação pedagógica.   

Ainda discutindo a formação docente, Tardif (2002) apresenta um quadro que 

relaciona uma lista com a classificação de quatro tipos de saberes mobilizados pelos professores 

no contexto da prática, dentre eles podemos destacar: o saber pessoal, os provenientes da 

formação escolar, da formação profissional dos programas e os saberes provenientes da 

profissão.  

Esses saberes evidenciam a profissionalidade docente e servem de base para o 

ensino, entrelaçando formação, identidade e prática pedagógica. Nesse contexto, trazemos a 

fala da professora Empatia: 

Tem que ter um arcabouço teórico, baseado nos conhecimentos relacionados 

à configuração do contexto educacional. Tantos aspectos históricos, como 

filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sobre o processo da constituição da 

educação, o processo de funcionamento do sistema de ensino, o currículo e 

também, de como as crianças que são sujeitos desse processo de 

aprendizagem, constroem o conhecimento, como é que eles aprendem 

conhecer as fases do desenvolvimento, dos processos cognitivos envolvidos. 

Por tanto, além da perspectiva filosófica, histórica, sócio-cultural da 

educação, é preciso conhecer as questões do desenvolvimento infantil, do 

desenvolvimento do processo de construção do conhecimento da criança, do 
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adolescente e do adulto. Até porque, será preciso trabalhar com esse universo. 

(PROFESSORA EMPATIA, 2019) 

 

Aqui, pude perceber que há uma articulação entre elementos, práticas, saberes, 

formação e identidade, em um movimento cíclico tecendo tanto o processo formativo quanto a 

sua ação docente. Só precisamos apreender que esses são os elementos que promovem o 

movimento, independentemente da ordem em que estejam. Cabe aqui, também sinalizar que o 

que estou tentando defender é a ideia de que o pedagogo não deve ser apenas aquele sujeito da 

docência, portanto, os saberes que compõem a sua formação e prática docente vão além dos 

saberes pedagógicos, e das suas áreas especificas. Ou seja, defendo que haja uma sistematização 

entre o conhecimento produzido a partir da experiência praticada, fortalecendo a ideia da 

formação do pedagogo balizada numa aliança entre o ser, sentir, pensar e agir de maneira a 

contribuir para uma formação na qual a base científica, teórica, política e social andem juntas.  

Nesse contexto, essa complexidade está envolta de elementos para além de técnicas, 

ações sensoriais e práticas rotineiras, elementos esses que possuem raízes da individualidade, 

de todo um processo cultural e histórico vivenciado e apreendido pela trajetória profissional 

docente do pedagogo. Nesse sentido, a apropriação de saberes nos elucida um cotidiano 

profissional recheado com sua construção e produção, saberes esses que são, por muitas vezes, 

simplificados e reduzidos a julgamentos baseados em recortes da realidade observada. 

Para ilustrar as ideias trazidas aqui, tomo emprestado de Sobral (2017), embasadas 

nos estudos de Gauthier (2006), alguns pilares que compõem a ideia que cabe no imaginário de 

muitas pessoas acerca da profissão docente, como segue: 

 Conhecer o conteúdo (o saber reduzido unicamente ao conhecimento do 

conteúdo e da disciplina);  

 Ter talento (quer dizer: ou você tem talento para ensinar ou não tem); 

 Ter bom senso (identificando o que deve ou não deve ser ensinado); 

 Seguir a sua intuição (sustentando ser ela mais segura que a razão);  

 Ter experiência: (aprender a ensinar ensinando, no dia a dia);  

 Ter cultura (quanto mais conhecimento cultural e intelectualidade, mais 

condição se tem de ensinar bem). 

Concordo que esses pilares são fundamentais à profissão docente, mas obviamente 

o são também a outras profissões. A intenção aqui é enfatizar que ter algumas dessas 

habilidades, competências ou saberes é importante num contexto em que algumas outras ações 

são preponderantes. Na medida em que se tem o conhecimento sobre o conteúdo, é 

imprescindível que se saiba o que fazer com esse conhecimento, ou seja, precisa-se adotar uma 
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postura em que o planejamento, a avaliação, a organização das ações esteja no contexto, além 

das questões referentes aos problemas que envolvem o cotidiano escolar, como a indisciplina, 

a violência, a diversidade que existe entre os alunos e seus valores. 

Para dar mais consistência empírica à minha assertiva, trago alguns dos fios e das 

linhas que surgiram nas falas de duas professoras da nossa pesquisa, as professoras Maçã Verde 

e Jasmim: 

[...] dentro da nossa formação no campo da Pedagogia, temos muitas 

disciplinas que se casam como: Antropologia, Filosofia, Sociologia, História. 

O que eu vejo é que, dentro dessas ciências não conseguimos fazer os links 

que são discutidos, por exemplo, saber necessário na formação docente é: 

quem é o sujeito que eu estou trabalhando? Então, no caso o campo é a 

Educação Infantil e para tanto, quem é a criança que eu estou trabalhando? 

Ou se for adolescente. [...] Eu vejo, primeiro saber como criar esse link dessas 

nossas ciências, de o aluno poder perceber: “isso aqui eu estudei na 

Sociologia” então, se estudou em Sociologia o que você traz em mente? “Ah, 

mais não estudamos sobre isso”. Não viu isso? Virá sobre isso. Então, então 

eles estudam vários saberes, várias ciências e não conseguem trabalhar que 

é o principal na pedagogia: quem é o sujeito com quem ele trabalha? Qual é 

o espaço? Que escola é essa? Então ele não consegue fazer essa ligação com 

as áreas de conhecimento. Portanto, nós acabamos com nosso umbigo, 

levando “a Educação Infantil ver a criança, ver a escola, vê isso” e que não 

a Educação Infantil apenas, é uma pedagogia. (PROFESSORA MAÇA 

VERDE, 2019). 

 

É fundamental que toda ação em uma sala de aula seja mobilizada por todos 

os saberes. Alguns professores não dão conta por que já mecanizaram o 

processo de ensinar, até porque não deve dar uma aula apenas com o 

conhecimento especifico da matéria. É preciso compreender o que espaço é 

esse, como elaborar e organizar a aula, como criar relações entre professores 

e alunos, fazer com que o aluno queira participar, que ele tenha interesse ali 

dentro. Embora, tenhamos a compreensão equivocada e acredite que quem 

sabe, sabe ensinar e se assim fosse, todo mundo queria ser professor e a gente 

parte do principio de que não é. E por esse motivo, entendo que precisamos 

mobilizar os saberes experienciais, os saberes didáticos e os pedagógicos na 

nossa prática. (PROFESSORA JASMIM, 2019). 

 

Assim, reduzir a atividade docente apenas na transmissão de conteúdos é de fato 

inconcebível, tendo em vista ser ela tão complexa e profunda, pois acredito que ensinar perpassa 

uma ação de reflexão, planejamento, conhecimento, pesquisa, investimento intelectual, 

financeiro, social e cultural, o que exige saberes bastante específico.  

Portanto, os saberes docentes do pedagogo a meu ver se tornam fundamentais para 

a sua formação, pois ao serem formados, acabam enxergando outros saberes, e durante a prática 
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produzem outros que se consolidam em um processo formativo profissional docente, criando 

esse círculo entre teoria, prática e formação.  

Desse modo, em face das discussões constituídas nesta subseção e objetivando 

melhor compreender o processo formativo do pedagogo alicerçado em uma educação do 

sensível e da ludicidade, me debruço no capítulo seguinte sobre o caleidoscópio para uma 

formação docente ludo-sensível do pedagogo. 

Tendo em vista o conjunto das questões postas acima e a partir dessa tríade 

Tardif/Gauthier/Pimenta, e dos saberes docentes e sua relação com a prática docente, sustento 

a emergência de um saber que transversaliza os saberes profissionais da docência defendidos 

por cada um desses autores mencionados e que é o saber ludo-sensível, um saber que religa, 

contextualiza e atravessa todos os demais saberes profissionais docentes, ou seja, que vem como 

um saber transversal (D’ÁVILA, 2014) que permeia a todos os outros e que aqui denomino de 

um saber Teia e que, junto com os fios e as linhas, vou tecendo e entrelaçando junto/entre todos 

os demais saberes docentes que vão compor a sua prática e formação.
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4  O CALEIDOSCÓPIO PARA UMA FORMAÇÃO DOCENTE LUDO-SENSÍVEL DO 

PEDAGOGO: É POSSÍVEL 

 

Neste capítulo discorro sobre o percurso da formação do pedagogo cunhada na 

égide da educação do sensível, tendo como eixo norteador os estudos da ludicidade e do saber 

ludo-sensível, dando um aporte teórico epistemológico para construir e defender a tese do saber 

ludo-sensível como um saber necessário à formação desse pedagogo inserido no contexto atual 

da sociedade.  

Para tanto, estruturei esta seção em duas subseções. Na primeira, intitulada A 

formação do Pedagogo com um olhar para a educação sensível, trato e defendo a possibilidade 

de uma formação do pedagogo balizada numa educação sensível, trazendo o campo da 

ludicidade como uma ponte desse processo formativo. Na segunda subseção, denominada, O 

saber sensível – uma teia de sentidos, busco dialogar com alguns dos diversos autores que 

tratam o saber sensível como legítimo e inspirador para uma formação docente pautada na égide 

do sentir, pensar e agir.  

 

4.1 A formação do pedagogo com um olhar para a educação sensível 

 

Trabalhar a ludicidade e a sensibilidade nos processos formativos aparecem como 

questão imprescindível para diversos autores (D’ÁVILA, 2007; DUARTE JR., 2006; 

LUCKESI, 2007; 2009; 2017; MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2004; MORIN, 2011; 

SILVA, 2007), permitindo uma formação mais saudável, integral e solidária. O saber ludo-

sensível é base elementar na coesão social, sendo princípio civilizatório e propulsor do sistema 

democrático (HUIZINGA, 2008; MAFFESOLI, 1998; R OLIVEIRA, 2007; ABÊLLO, 2012). 

Isso me remete a concordar com Luckesi (2007) quando defende que pensar o 

desenvolvimento humano está relacionado com a harmonização das dimensões cognitiva, 

psicomotora, do sentimento e da afetividade, corroborando a tríade da atitude lúdica: sentir, 

pensar e agir. 

O desenvolvimento humano atravessa vários aspectos, desde os elementares, como 

alimentar-se, vestir-se, habitar, até aspectos como brincar, criar, socializar, por exemplo. Para 

se desenvolver com um mínimo de harmonia, o ser humano precisa desenvolver esses aspectos 

profundos: amar, criar, socializar, brincar – sem os quais a vida, a meu ver, se tornaria um espaço 

puramente austero e pragmático.  
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Aqui, vou tratar primeiramente em discorrer sobre o conceito lúdico usado nesse 

trabalho, mesmo já tendo em item anterior tratado sobre o referido conceito a partir de alguns 

autores; aqui retomo, com mais clareza, a fim de consubstanciar a síntese que farei entre o saber 

lúdico e saber sensível para dar forma ao saber ludo-sensível, sobre o qual trato nessa tese. 

Para tanto, retomo o conceito de ludicidade por Luckesi (2005) como uma 

experiência interna que provoca um estado de plenitude. Segundo o autor: 

(...) quando estamos definindo ludicidade como um estado de consciência, 

onde se dá uma experiência em estado de plenitude, não estamos falando, em 

si das atividades objetivas que podem ser descritas sociológica e culturalmente 

como atividade lúdica, como jogos ou coisa semelhante. Estamos, sim, 

falando do estado interno do sujeito que vivência a experiência lúdica. Mesmo 

quando o sujeito está vivenciando essa experiência com os outros, a ludicidade 

é interna; a partilha e a convivência poderão oferecer-lhe, e certamente oferece 

sensações do prazer da convivência, mas, ainda assim, essa sensação é interna 

de cada um, ainda que o grupo possa harmonizar-se nessa sensação comum; 

porém um grupo, como grupo, não sente, mas soma e engloba um sentimento 

que se torna comum; porém, em última instância, quem sabe é o sujeito. 

(LUCKESI, 2005, p. 6) 

 

Neste sentido, o conceito de uma atividade essencialmente lúdica pode absorver de 

tal modo os participantes que o momento presente assume um valor de eternidade e de 

preenchimento da ideia de prazer que reside no que se faz, seja com o passado ou o futuro. O 

que quero dizer é que o lúdico está vinculado com a imaginação, à capacidade criativa, à 

autoexpressão consciente do ser humano e aos diversos estímulos que ocorrem a todas as suas 

dimensões cognitiva, física, emocional e espiritual, quando em contato com essa inteireza.  

Logo, não existem atividades que por si só sejam lúdicas, mas existem atividades e 

para qualificá-las como lúdicas ou não, vai depender do sujeito que as vivencia e, é claro, das 

circunstâncias que a envolve. Por exemplo, rir de uma piada ou de uma situação hilária pode 

ser um prazer ou desprazer, ou seja, depende do teor da piada, e de como o outro vai sentir a 

piada. Ela poder ser invasiva, desrespeitosa, até mesmo chata, mas em contrapartida pode ser 

também lúdica, oferecendo ao outro a sensação de prazer, de alegria e de enlevo. 

Contemplando tais condições, tenciono mostrar como algumas atividades/vivências 

podem ser “chatas” para uns, mas “lúdicas” para outros, a meu ver exatamente pelo fato da 

ludicidade ser um estado interno do sujeito ao vivenciar uma determinada atividade externa. 

Nessa mesma direção trago a inferência de Luckesi (2014) quando ela sinaliza que 

“o estado lúdico é um estado búdico”, fazendo uma alusão ao contexto das filosofias orientais 

que afirmam que o estado de êxtase – é estado de plenitude interna. Ou seja, um estado interno 

de bem-estar, de alegria, de plenitude ao investir energia e tempo em alguma atividade, que 
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pode e deve dar-se em qualquer momento ou estágio da vida de cada ser humano (LUCKESI, 

2014, p. 19). 

Logo, posso inferir que as reverberações disso ocorrem quase sempre em muitas 

das nossas práticas existenciais e sociais no nosso cotidiano, quando afirmamos, pelo senso 

comum, serem lúdicas, mas não o são, simplesmente devido não gerarem um estado interno de 

bem-estar, de alegria, de prazer e plenitude. E, ao contrário, muitas atividades que 

desconsideramos como significativas geram em tantas outras pessoas estados internos de 

plenitude. A ludicidade não pode ser julgada de fora, mas só de dentro de si mesmo. 

Nessa mesma direção, D´Ávila (2007) sinaliza que a ludicidade é o que se vivencia 

de forma plena em cada momento. A autora defende que ainda se faz necessário diferenciar 

ludicidade de atividade lúdica e segue afirmando que “[...] o ensino lúdico significa ensinar um 

dado objeto de conhecimento na dança da dialética entre focalização e ampliação do olhar. Sem 

perder o foco do trabalho, entregar-se a ele [...]” (D´ÁVILA, 2007, p. 89). Portanto, para a 

referida autora, o que fica claro é que o ensino lúdico está erigido pela relação entre conteúdos, 

métodos criativos e o enlevo no ensinar e no aprender. 

Nessa direção, trago Luckesi que assevera: 

A metáfora criativa pode ser utilizada dentro da área de conhecimento com a 

qual trabalhamos ou fora dela. Proponho que um “ensino lúdico” deva servir-

se das possibilidades das metáforas criativas dentro do foco da disciplina com 

a qual trabalhamos e não fora dela. O ensino lúdico, a meu ver, permite a nós 

e aos nossos educandos olhar os conteúdos que estamos estudando com um 

“pescoço flexível”, que pode olhar o objeto de investigação e compreensão de 

diversos ângulos, mas sem suprimir ou escurecer o objeto de investigação. Ele 

é o mediador da investigação entre os sujeitos; o foco de atenção de educador 

e educando está sobre esse objeto e trocam experiências a partir dele. A dança 

em torno dele é que é lúdica e criativa. (LUCKESI, 2020). 2  
 

A partir dessa ideia defendida por Luckesi, entendo que o uso da arte e da estética 

quando trazido à baila através das metáforas criativas, a meu ver, seria uma grande alavanca 

para o uso do saber lúdico e, portanto, para uma educação mais lúdica e sensível, e que, claro, 

estaria pautada em uma prática docente nessa mesma direção. Com isso, o saber lúdico teria 

como elementos preponderantes a criatividade, a arte, estética, o enlevo entre os sujeitos 

envolvido na trama. Logo, empreendo a hipótese de que uma formação docente lúdica se 

assenta em princípios em que a criatividade, a imaginação, a sensibilidade, a afetividade são 

valorizados e contribuem em vivências lúdicas, experiências corporais pautadas numa educação 

do sensível. Aqui, parte-se do pressuposto de que a vida não é apenas razão, nem só emoção, 

                                                             
2 Disponível em: www.luckesi.com.br. Acesso em: abr. 2020. 

http://www.luckesi.com.br/
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pois conforme já apontado ao longo desta tese, a vida está repleta de tensões, paradoxos, 

pluralidades e singularidades. 

Assim, a vida que se vive como sujeito possui uma dimensão orgânica que inclui e 

expressa toda essa multiplicidade, ainda que tentemos ignorá-la. A esse aspecto, Maffesoli 

(1998) reconhece uma dinâmica orgânica presente na lógica vivente, em que a intuição – ‘visão 

do interior’ – compreende todos os elementos da realidade, do macroscópico ao microscópio, 

percebe suas numerosas interações, a lógica interna e suas constantes metamorfoses. Então, 

conclui que “[...] a sensibilidade intuitiva assenta na lógica do vivente e sua dinâmica orgânica” 

(MAFFESOLI, 1998, p.135). 

E essa visão de sensibilidade abre portas para sustentar a tese de que uma formação 

docente pautada por uma educação sensível pode constituir-se no desvelar de caminhos que 

tragam à sua atuação profissional uma qualidade mais próxima à organicidade da vida.  

Emprego aqui o termo educação do sensível compreendendo que o constante 

exercício dessa sensibilidade passa pela inclusão de saberes locais contidos em nossa 

cotidianidade, num contato mais próximo e mais direto como o que nos cerca; com os saberes 

do senso-comum, a exemplo de saberes construídos por meios não reconhecidos oficialmente 

pela ciência, aliados aos saberes científicos e, sobretudo, pelo contato com as diversas 

dimensões humanas, sensoriais e sensitivas, na compreensão e criação da realidade (DUARTE 

JÚNIOR, 2004). 

E essa visão de sensibilidade, a meu ver, nos dá suporte a uma educação do sensível 

numa formação docente, onde o lúdico e o sensível colaboram efetivamente para a reintegração 

de suas dimensões sensório-corporal, emocional, estética e intuitiva à sua dimensão cognitiva, 

criando pontes entre a educação e a organicidade da vida vivente.  

Duarte Júnior (2006) coloca que uma educação sensível só pode ser efetiva se feita 

por professores que tenham suas sensibilidades desenvolvidas e cuidadas, de forma que tenham 

sido trabalhadas como fonte de saber e conhecimento. Sabendo que o espaço para a ludicidade 

e sensibilidade está longe de ser o ideal nas práticas docentes, vejo claramente a importância de 

pensar e estudar o saber lúdico e o saber sensível no processo de formação docente. 

Acredito, portanto, que uma educação do sensível fortalece o lastro para uma 

formação docente ludo-sensível, onde o docente é visto como um ser integral ao fortalecer a 

experiência do sentir e do experimentar aliado ao pensar e refletir, proporcionando uma relação 

mais saudável, e orgânica consigo mesma e com o outro, de maneira que haja um 

entrelaçamento constante entre o saber lúdico e saber sensível. 
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Retomando Duarte Júnior (2006), ele que explica a sua escolha pela expressão 

“saber sensível”: 

Preferiu-se, neste contexto do estudo o emprego da expressão saber sensível 

em lugar de conhecimento sensível por se acreditar que o verbo saber possua 

uma denotação mais ampla que o seu congênere conhecer. Enquanto o 

conhecimento parece dizer respeito à posse de certas habilidades específicas, 

bem como limitar-se à esfera mental da abstração, a sabedoria implica numa 

gama maior de habilidades, as quais se evidenciam articuladas entre si e ao 

viver cotidiano de seu detentor — estão, em suma, incorporadas a ele. E é 

bem este o termo, na medida em que incorporar significa precisamente trazer 

ao corpo, fundir-se nele: o saber constitui parte integrante do corpo de quem 

o possui, torna-se uma qualidade sua. [...] Sendo ainda importante relembrar 

as acepções mais antigas do saber enquanto verbo, que indicam “ter o sabor 

de”, ou “agradar ao paladar” (como “sabe-me bem essa comida”); isto é: o 

saber carrega um sabor, fala aos sentidos agrada ao corpo, integrando-se, feito 

um alimento, à nossa existência. Por este viés, o sábio distingue-se do 

especialista, esse detentor de conhecimentos parcializados que, na quase 

totalidade das vezes, não se conectam as ações de seu próprio dia-a-dia. 

(DUARTE JÚNIOR, 2006, p. 16) 
 

Comungo com essa definição de saber sensível dada por Duarte Júnior e pretendo 

com ela embasar epistemologicamente meu estudo e tecer as reflexões propostas neste trabalho. 

O saber sensível é sim aquele sentido no corpo, na razão, na emoção e intuição, e não algo 

abstrato que se define apenas mentalmente. É um ponto de equilíbrio nesta sociedade que vem 

valorizando, paulatinamente, o que é artificial, sintético, instantâneo e descartável. 

Logo, o saber sensível não visa o conhecimento apenas inteligível (abstrato, 

genérico e cerebral), mas o que é criador, artístico, concreto, particular, corporal (DUARTE 

JÚNIOR, 2006). Esse saber inteligível procura simbolizar, enquanto o saber sensível é o saber 

do corpo, da vivência, da experimentação.  

Na experiência estética proporcionada pelo saber sensível, à lógica da linguagem é 

suspensa, e eu vivo meus sentimentos sem tentar traduzi-los em palavras (DUARTE JÚNIOR, 

1998, p. 65), podendo (re) elaborar minha visão do mundo, levando em consideração meus 

sentimentos e particularidades, sem que para isso eu precise concebê-lo de forma apenas 

intelectualizada. Razão e emoção, saber sensível e saber inteligível: não há motivos para 

reforçar essas dicotomias.  

De acordo com Maffesoli (1998), 

Cabe lembrar que ater-se à vivência, à experiência sensível, não é comprazer-

se numa qualquer delectatio nescire, ou negação do saber, como é costume 

crer, por demais freqüentemente, da parte daqueles que não estão à vontade 

senão dentro dos sistemas e conceitos desencarnados. Muito pelo contrário, 

trata-se de enriquecer o saber, de mostrar que um conhecimento digno deste 

nome só pode estar organicamente ligado ao objeto que é o seu. É recusar a 

separação, o famoso― corte epistemológico que supostamente marcava a 
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qualidade científica de uma reflexão. É, por fim, reconhecer que, assim como 

a paixão está em ação na vida social, também tem seu lugar na análise que 

pretende compreender esta última. (MAFFESOLI, 1998, p. 272). 

 

Cabe aqui uma reflexão sobre isso parecer tão óbvio, mas, por vezes, tão distante 

da escola, já que o que muitas vezes presenciamos nas instituições de ensino – da escola à 

universidade – é querer ensinar sobre o mundo, desconectando-se dele, separando o humano do 

que lhe é real, palpável, do seu conhecimento corporificado, reforçando a dicotomia razão e 

emoção.  

Não se pensa que esse saber – o saber sensível – é um saber que demanda tempo de 

espera, de sentir, e que não está direcionado ao ensino acadêmico de arte, mas sim, à arte como 

uma via sensível para que o indivíduo perceba seu processo de sentir e de criar.  

Aqui sustento o argumento que o saber sensível é o grande lastro para aproximar o 

pensar do fazer e do sentir. E a partir das experiências vivenciadas pelos sujeitos com arte e 

literatura, as artes visuais, a música, a dança, enfim, todas as formas estéticas e artísticas, que 

seus sentidos são refinados e educados esteticamente. Claro, cabe ressaltar que não estou 

dizendo com isso que somente com o uso das expressões artísticas é que o docente pode 

trazer/acionar o saber sensível, mas é mote para o processo de ensino e aprendizagem, entender 

que, de fato, apreende-se pensando, fazendo, sentindo, cheirando e tocando. Como foi visto até 

aqui, pelos autores laureados na pesquisa, o quanto o inteligível e sensível seguem lado a lado. 

Importante destacar que não estou aqui fazendo apologia à profissão do professor 

para ser transformado em um artista circense/animador/coach, mas cabe enfatizar que ao 

exercer a profissão docente, acionamos e mobilizamos para além do saber e do saber didático, 

outro saber capaz de transformar o docente em um profissional que, mais do que nunca, possa 

ouvir seu aluno com uma escuta e olhar sensível para, junto com essa ação, propiciar uma 

relação que contribua para uma prática que, de fato acessa o desejo de agir de maneira mais 

competente e artística. 

Acredito, assim, que as instituições de ensino – e aqui, particularmente, a 

universidade – não podem se isentar de sua responsabilidade com a formação estética do 

indivíduo. Não cabe mais, no contexto histórico, social e político em que vivemos, que as 

instituições de Ensino Superior, todas elas, mas, em especial, as que atuam na formação de 

pedagogos, valorizarem os conhecimentos inteligíveis em detrimento dos sensíveis, ou vice-

versa. Sobre isso, também pondera Duarte Júnior (2006):  

Sensível e inteligível, portanto, deveriam caminhar ombreados no desvendar 

dos mistérios e maravilhas da existência. O sensível e o inteligível: estas duas 

maneiras complementares do saber que o projeto moderno houve que apartar, 
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colocando todo seu esforço educacional em favor do segundo, furtando-nos 

assim o prazer do saborear enquanto componente do processo cognitivo 

humano. A glacialidade implícita nos métodos científicos para a obtenção do 

conhecimento (quantitativo) só pode, pois, congelar os sentidos, e esse frio 

epistemológico vai progressivamente anestesiando nossa capacidade de 

perceber que o fruir das coisas e acontecimentos constitui a maneira mais 

básica que temos de sabê-los. (DUARTE JÚNIOR, 2006, p. 202) 
 

Instigante a metáfora usada por Duarte Júnior no texto acima para descrever a 

ciência como algo frio, pois ao observarmos em nosso cotidiano expressões do tipo agir 

friamente, tratar com frieza, ter sangue frio – ainda relacionamos lugares frios à morbidez, isso 

nos remete imediatamente à falta de sentimentos. 

A oposição a esses exemplos é o sensível, visto, entretanto, de maneira pejorativa 

em expressões como no calor da emoção, geralmente usada para justificar um ato realizado 

sem pensar. O contrário da ação friamente calculada pode ser vivida em um momento quente 

ou oferecer uma saudação calorosa a alguém. Podemos nos questionar: as nossas universidades 

parecem com compartimentos onde os sentidos e os saberes são congelados, onde vão 

permanecer inalterados, insensíveis, anestesiados, alheios ao mundo e à estesia e estética? 

Trago Duarte Júnior (2006) para apresentar e elucidar noções sobre aisthesis, 

estesia e estética: 

Aisthesis: em grego, a capacidade humana de sentir o mundo, de senti-lo 

organizadamente, conferindo à realidade uma ordem primordial, um sentido – 

há muito sentido naquilo que é sentido por nós. Em português aisthesis 

tornou-se estesia, com o mesmo significado dados pelos gregos (sendo 

anestesia a sua negação, a incapacidade de sentir). E desse termo originou-se 

também a palavra estética, que, referindo-se hoje mais especificamente às 

questões artísticas, não deixa ainda de guardar o sentido geral de uma 

apreensão humana da harmonia e da beleza das coisas do mundo, que os 

órgãos dos sentidos permitem. (DUARTE JÚNIOR, 2006, p. 155, grifos 

nossos). 

 

A dimensão estética é aquela que envolve a capacidade do homem de sentir o 

mundo ao seu redor e a si mesmo. Logo, podemos inferir que a arte envolve, sobretudo, uma 

dimensão estética. Ela abrange aspectos ligados à subjetividade humana, como criar, imaginar, 

sentir e intuir, fatores importantes para o desenvolvimento integral do ser, e que a coloca dentro 

da educação do sensível. 

Posso inferir, então, que o que mobiliza um professor para realizar uma educação 

do sensível é o saber sensível que, para Duarte Júnior (2006), significa voltar nossa atenção de 

educadores para aquele saber primeiro, tendo como tarefa desenvolver e refinar os sentidos. E 

“a arte pode consistir num precioso instrumento para a educação do sensível, levando-nos não 

apenas a descobrir formas inusitadas de sentir e perceber o mundo, como também acurando os 
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nossos sentimentos e percepções acerca da realidade vivida” (DUARTE JÚNIOR, 2006. p. 

156). 

Aqui trago a fala da professora Maçã Verde para ilustrar esse saber sensível 

defendido pelo autor acima: 

(...) Então nesse último semestre, eu comecei a fazer um trabalho sobre a escrita 

poética. Comecei a trabalhar um olhar sensível deles, ou seja, eu peço para eles 

criarem uma poesia, uma metáfora, uma narrativa do que eles olharam. Eles vão 

olhar a escola, vão ver o brincar, as crianças brincando e vão ter que narrar depois 

que olharam, registraram, usando a metáfora, poesia. Nessa dinâmica eu já 

consegui, não sei se vai ser publicado ou não, aquele artigo da Revista da Taíta, eu 

fiz com as poesias dos alunos, depois da tese, das poesias dos alunos sobre a 

memória do que foi a brincadeira para eles na infância e aí eles fizeram poesia, do 

que viveram. Por exemplo, uma aluna escreveu sobre o esconde-esconde, ela narrou 

em forma de poesia, a brincadeira de esconde-esconde. Quando ela terminou de 

narrar e foi muito lindo o jogo dela, ela falou: “professora duas coisas que eu estou 

apaixonada por essa atividade. Primeiro como eu gostava dessa brincadeira e não 

me dei conta e a outra, eu sei fazer poesia” (PROFESSORA MAÇÃ VERDE, 2019). 

 

Dar espaço de destaque ao uso da estética/arte na formação docente a meu ver, além 

de valorizar a expressão da subjetividade humana, de dimensões não conceituais, possibilita 

que emoções, experiências e saberes indescritíveis sejam desvendados, trocados e 

compartilhados – partindo do subjetivo para o intersubjetivo. 

Compreendo assim que uma formação pautada numa educação sensível busca 

valorizar essa capacidade humana de sentir o mundo. Entretanto, isso nem sempre acontece, 

pois o que vemos muitas vezes são “aulas” em que há uma anestesia do sensível: valoriza-se a 

memorização de conteúdos, teorias e informações superficiais, imperando um processo de 

disciplinarização dos currículos e uma fragmentação do conhecimento e do saber. Muitas vezes, 

o docente usa a exibição de um filme apenas como recurso para solicitar ao discente a 

construção de uma resenha que valerá nota, ou mesmo uma música/poesia serve apenas para 

destacar metodologias de ensinar algo. O que vemos é que o conteúdo é dado como um corpo 

sem vida, frio e inerte. Mas o professor está ministrando a disciplina, ou seja, está dando conta 

do conteúdo, por isso, não há tempo a se perder com a sinestesia que está ali, afinal, vivemos 

em um mundo que está anestesiado, onde tudo precisa ser racionalizado para justificar sua 

permanência no currículo.  

Na fala da professora Sensibilidade, observo o que estou dizendo sobre essa 

pedagogização do processo de ensino aprendizagem: 

(...) Sim. Mas, sempre pensando em vídeos curtos para a gente não perder 

tempo. Então, o que eu faço mais é indicar o vídeo, assistem ao vídeo em casa 

e traz pra cá, ou então, tipo: eu passo um filme inteiro, assista O 

Extraordinário né, aquela ideia da inclusão, do menino que era deficiente. Aí 
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o que, nós não vamos assisti ao filme inteiro, a gente passa um pedacinho. 

(PROESSORA SENSIBILIDADE, 2019). 

 

O que percebo nessa fala é justamente o que estamos tentando mudar, a visão da 

arte como algo apenas como recurso didático, ou seja, desconsidera-se, por exemplo, que a arte 

não é um signo cuja compreensão se dá apenas por meio do intelecto. Ao contrário, ela exige 

não apenas capacidades cognitivas, mas também respostas afetivas e corporais.  

O inteligível e o sensível não deveriam ser afastados. Por mais que a palavra seja 

importante e já tenha sido discutida aqui, ela não pode estar afastada da ação, da 

experimentação, como aponta Maffesoli (1998, p. 191), “o que é certo é que se trata de 

considerar o intelecto e a sensibilidade como sendo inseparáveis”.  

Por exemplo, posso discorrer horas sobre como é uma planta e todo o seu processo 

de germinação, e isso é importante, mas o aluno pode vivenciar a experiência de plantar 

sementes e acompanhar seu crescimento. O contato com a terra, a semente, o cuidado do regar 

são aprendizados sensíveis e que não precisam estar desvinculados da teoria das Ciências 

Biológicas. Entretanto, não posso crer que esse aprendizado acadêmico, seja mais importante e 

ignorado do saber sensível, incorporado a nós.  

Sobre isso, diz-nos Duarte Júnior (2006): 

Apetência, apetite, sabor, fruição, gozo, deleite: termos afins que, para esse 

insosso e inodoro conhecimento dito isento e rigoroso, significam apenas um 

lazer descompromissado ou o inconseqüente exercício de um prazer, jamais 

um orgânico processo de obtenção daquela sabedoria necessária para alicerçar 

uma vida mais plena. Mas o prazer do sabor é, sobretudo, o prazer de se saber, 

de se saber o mundo e a si mesmo. Revela-se como o fruir das qualidades, 

antes do pensar das quantidades. O saber sensível mostra-se, primordialmente, 

um ato prazeroso e, como tal, encarado com suspeição por todo aquele que 

pensa a educação como uma atividade estóica, dura, áspera, cinzenta e 

desprazerosa. ―O dever antes do prazer, reza antigo preceito, na certeza de 

que o dever (de aprender) há de ser incompatível com qualquer fruição 

prazenteira das coisas do mundo. Sensibilidade e objetividade, por 

conseguinte, só podem mesmo ser excludentes entre si desde este ponto de 

vista (DUARTE JÚNIOR, 2006, p. 202-203). 
 

Acreditando que a sensibilidade e a objetividade não se excluem (ou não deveriam 

fazê-lo), outro ponto para refletir seria talvez esse: a formação do pedagogo no curso de 

Pedagogia deve valorizar uma formação proporcionada pela experiência estética ou se busca, 

a todo o momento, a objetividade racional? Permite-se uma vivência para um aprendizado 

orgânico ou se prima por justificar o porquê de cada ação, a utilidade de cada coisa, 

reforçando a ideia que ser útil é mais importante do que vivenciar uma experiência estética? 

Há uma coexistência do saber inteligível e sensível, ou este parece perda de tempo? (um tempo 

capitalista que vale dinheiro ou, no caso da formação do pedagogo, um tempo que poderia estar 
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sendo usado para formar uma quantidade maior de profissionais para dar conta das exigências 

feitas por órgãos e instituições de controle sobre o processo formativo docente – 

produtividade/quantidade – de acordo com CAPES e outros órgãos de fomento à produtividade 

científica).  

Será que temos as respostas para essas indagações? Seriam estes questionamentos 

úteis ou uma mera perda de tempo? Como lidar com essa percepção equivocada da inutilidade 

do que é sensível? A grande parte dos professores não está preparada para tal tarefa, mas 

acredito que uma educação sensível somente pode ser levada a efeito por educadores cujas 

sensibilidades tenham sido desenvolvidas e cuidadas, tenham sido trabalhadas como fonte 

primeira dos saberes e conhecimentos que podem ser obtidos acerca do mundo (DUARTE 

JÚNIOR, 2006, p. 31).  

É inegável a importância do professor que educa para o sensível diante de um 

mundo no qual 

Há uma loucura dos corpos que, perdidos em meio às ofertas da sociedade 

contemporânea, não sabem mais como perceber nuances delicadas em meio à 

parafernália pós-moderna. O que se observa é que muitas pessoas demonstram 

satisfação com o superficial, com aquilo que aparentemente contém tudo o 

que necessita, sem nunca enveredar-se pelo profundo. A experiência estética 

é essa imersão, a busca pelo sentido das coisas e não apenas a resignação com 

aquilo que é aparente. Entretanto, é preciso educar os sentidos para entender 

além do óbvio, a beleza e a amplitude de cada experiência vivida, atribuindo 

a ela um significado. (MASSAGARDI, 2014, p. 144). 
 

Pergunto-me o quanto a formação docente influencia na maneira como ele mobiliza 

(ou não) em sua prática aspectos do saber ludo-sensível e seu impacto na formação dos 

discentes, pois: 

A educação da sensibilidade pressupõe necessariamente uma educação 

sensível, isto é, um esforço educacional que carregue em si mesmo, em 

métodos e parâmetros, aquela sensibilidade necessária para que a dimensão 

sensível dos educandos seja despertada e desenvolvida. (DUARTE JÚNIOR, 

2006, p. 31) 
 

Comungo com Duarte Júnior (2006) a ideia de que o educador que traz em si esses 

valores dificilmente se afastará deles, mesmo com a rigidez das estruturas escolares, tão 

cerceadas pela ideia de que valorizar o sensível é abrir mão dos conteúdos ditos úteis, como se 

fosse impossível associá-los.  

Para materializar tal assertiva de Duarte Júnior (2006), trago aqui a fala da 

professora Maçã Verde:  

[...] eu estou ali inteira naquele momento, eu consigo fazer ludicidade na 

minha aula e nisso eu estou também carregada de emoção, de sentimento e 

esse sentimento pode ser de dor, de alegria ou de prazer, depende também 



 

 

107 

porque somos seres únicos [...] quando eu fui ministrar aula no curso de 

química, eu levei uma estratégica de um projeto para trabalhar com 

embalagens, para que eles fizessem um projeto de química em cima das 

embalagens que eles estavam lendo. Eu levei até comida de cachorro: o que 

tem aqui de substância nisso? Eles falaram: “professor que dinâmica essa 

aula”. Mas um dia dei uma aula e eu brincando com um aluno disse: “ô gente. 

vamos pra lá, vamos continuar nossa aula aqui”, em certo momento surgiu 

uma pergunta sobre a seriedade, se era lúdico, ou não era. Uma aluna falou 

assim: “a sua aula é super lúdica, professora. A senhora consegue fazer 

trocadilhos o tempo todo”. Eu nunca tinha percebido que eu fazia isso, então 

metáfora e trocadilhos são lúdicos. Era muito prazeroso dar aula naquela 

sala e eu sentia recíproco isso dos alunos também. Portanto, para mim ficou 

provado esse saber lúdico e sensível depois de dar aula naquela turma no 

curso de Química. (PROFESSORA MAÇÃ VERDE, 2019). 

 

Isso me leva a pensar que a sensibilidade pode ser desenvolvida ao longo da nossa 

trajetória pessoal e profissional e, a meu ver, podemos também educar os sentidos físicos e 

emocionais, oferecendo a oportunidade de compreender a amplitude de um universo que deve 

nortear a prática pedagógica do educador. 

Tal visão corrobora a assertiva de Duarte Júnior (2006) quando afirma:  

Assim, a educação da sensibilidade, o processo de se conferir atenção aos 

nossos fenômenos estésicos e estéticos, vai se afigurando fundamental não 

apenas para uma vivência mais íntegra e plena do cotidiano, como parece 

ainda ser importante para os próprios profissionais da filosofia e da ciência, 

os quais podem ganhar muito em criatividade no âmbito de seu trabalho, por 

mais racionalmente técnico que este possa parecer. Uma educação que 

reconheça o fundamento sensível de nossa existência e a ele dedique a devida 

atenção, propiciando o seu desenvolvimento, estará, por certo, tornando mais 

abrangente e sutil a atuação dos mecanismos lógicos e racionais de operação 

da consciência humana. Contra uma especialização míope, que obriga a 

percepção parcial de setores da realidade, com a decorrente perda de qualidade 

na vida e na visão desses profissionais do muito pouco, defender uma 

educação abrangente, comprometida com a estesia humana, emerge como 

importante arma para se enfrentar a crise que acomete o nosso mundo 

moderno e o conhecimento por ele produzido. (DUARTE JÚNIOR, 2006, p. 

177). 
 

Será possível que uma educação estruturada na descrença do saber estético e na 

razão sensível possa contribuir em uma formação que nos ajude a melhorar o mundo e o nosso 

entorno? É urgente uma formação que nos permita voltar a enxergar o ser humano em sua 

totalidade: a mente, o corpo, a razão e emoção, ou seja, uma formação ludo-sensível. 

Para coadunar com essa assertiva trago a tese de Maffesoli (1998, p. 73), quando 

afirma que “integrar o sensível na análise social, é dar prova de lucidez”. Dessa maneira, 

compreendendo a importância social do lúdico, do sensível, sentindo a necessidade de refletir 

sobre a tese de uma prática pedagógica mobilizada pelo saber ludo-sensível como uma 

possibilidade de romper com a visão de anestesia social (DUARTE JÚNIOR, 2006), que é 
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justamente a perda da sensibilidade e a desumanização dos sentidos pela sociedade 

contemporânea nas relações humanas. Dito isso, trago abaixo, a fala da professora Jasmim: 

[...] de que não as coisas não acontecem mediatizados apenas por aquilo que 

se estabelece, o sujeito tem os seus quereres, suas intenções e a participação 

dele vão depender de quem ele é. Nesse sentido, eu penso que devemos ter 

sensibilidade para compreender esse aluno, ouvi-lo e percebê-lo. [...] 

Importante ter a ideia de que o outro é parceiro, não é rival. Mas, a pessoa 

que você precisa acalentar e também ser acalentado, fazer com que ele 

perceba qual é o papel e o significado dele ali dentro. Desse modo eu 

compreendo que utilizo o saber lúdico-sensível, [...] Tenho meu trabalho 

planejado, organizo as minhas aulas, ouço meus alunos, me sensibilizo em 

perceber que, não é sempre do jeito que quero e que isso não me torna uma 

professora ruim. Que ouvir e deixar estar perto de mim, não cria uma relação 

de posse ou de desrespeito do aluno comigo. Não sei se estou certa quanto ao 

saber lúdico, mas faço uso da sensibilidade, da escuta do outro. Eu faço desta 

forma. (PROFESSORA JASMIN, 2019) 

 

A fala da professora Jasmim nos confirma sobre a necessidade de pensar a prática 

a partir de um olhar mais sensível e lúdico, pois o que vemos é justamente o oposto, ou seja, 

um crescente individualismo em nossa sociedade e, em consequência disso, a diminuição da 

sensibilidade para com o outro, para com o ambiente, num crescente de conflitos políticos, 

sociais, psicológicos.  

A fim de corroborar a minha compreensão, trago a seguir fragmentos do texto/Tese 

Didática do Sensível: uma inspiração raciovitalista, da Prof.ª Dra. Cristina D’Ávila 

apresentados como defesa à banca examinadora para fins de promoção funcional da Classe de 

Professora Associada Nível 4 para a Classe E, denominação Professora Titular da Carreira do 

Magistério Superior da Universidade Federal da Bahia, em abril de 2018.  

Uma educação do sensível é aquela que pode fornecer aos educandos, o 

enfrentamento do cotidiano sem perda de visão de globalidade, de 

completude, para além do que pode apreender o intelecto. Uma vivência plena, 

em que as pequenas grandes coisas da vida estejam presentes e conscientes no 

nosso fazer diário, incluindo, os processos educacionais, mesmo os formais, 

acadêmicos. Advogamos, pois, uma educação que traga no seu bojo formas de 

intervenção didática sensíveis, aguçando a sensibilidade, a estética, o lúdico e 

a inteligibilidade. (D’ÁVILA, 2018, p. 40). 

  

Para a referida autora, o ensino e o conhecimento não podem mais ser vistos e 

sentidos de maneira fragmentada e separada do mundo social, cultural e político. Não cabe mais 

esse tipo de prática pedagógica. Sendo assim, urge uma formação docente que dê conta desse 

novo contexto histórico, cultural, social e político. 

Nesse sentido, a visão de sujeito se estende para além da intelectualidade, 

passando a inserir, nessa visão, o sujeito pleno e capaz de captar sensivelmente 

o mundo a sua volta, buscando a união indissociável entre o saber global – a 

razão abstrata sobre as coisas – e o saber local pleno de significações 

concretas. O sujeito sensível, a um só tempo, particularista e generalista em 
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sua capacidade racional, compreendido em toda sua subjetividade. 

(D’ÁVILA, 2018, p. 41). 
 

Defende-se aqui que uma formação pautada pelo viés da ludicidade e da 

sensibilidade pode ser um importante passo para lidar com a fragmentação das relações e do 

conhecimento, bem como todo o seu potencial sensibilizador para com o outro, o ambiente e 

para consigo mesmo, fazendo-nos compreender que somos partes de um complexo interligado.  

Corroborando essas reflexões teóricas trazidas pela autora D’Ávila, trago duas falas 

das professoras colaboradoras, a primeira, a da professora Empatia, em que ela nos diz muito 

da sua trajetória formativa pelo viés da sensibilidade, e a segunda, a da professora Maçã Verde, 

que teve um percurso pessoal e profissional balizado recorrentemente pela ludicidade e o 

brincar: 

Como eu disse que eu não sei o que é o saber lúdico. Então, eu estou 

caminhando num lugar que eu não tenho familiaridade, um lugar entranho 

pra mim. Mas, do lugar que estou e do pertencimento teórico que eu tenho, 

para mim a afetividade é uma dimensão importante do processo de 

aprendizagem. [...] Assim, na minha condição de estudante agora como 

professora, eu sei a importância do afeto para que as pessoas aprendam. 

Importante que a gente cuide do afeto, que as pessoas se sintam respeitadas, 

ouvidas apoiadas. [...] Então, o afeto vai perpassar justamente por essa 

questão, de você apoiar um sujeito que não conhece [...] Nesse sentido, o meu 

papel político profissional e ético, é apoiar esse sujeito para que ele vá 

fazendo esse movimento, na perspectiva da apropriação do conhecimento da 

síncrese, análise e síntese e, é o meu papel como professor apoiar esse sujeito 

para que ele avance no processo do conhecimento e pra mim, o afeto é um 

lugar primordial para que essas pessoas se sintam apoiadas, validadas, 

reconhecidas e que a partir desse terreno fértil, elas aprendam. De grande 

relevância, tendo em vista, as outras dimensões do ser humano. 

(PROFESSORA EMPATIA, 2019). 

 
[...] a minha compreensão é o ludo-sensível é que ele é essencial na nossa 

prática. No entanto, esse jogo, essa atividade vai, além disso, uma porque faz 

a gente ficar ali naquele momento inteiro na atividade, faz a gente retomar 

um aspecto que vem a sensibilidade da nossa infância, ativa a memória da 

gente, acorda isso e faz trabalhar o imaginário. Por tanto, quando levamos 

uma prática, aí vou usar uma fala de Luckesi e que Cristina D’Ávila usa como 

referência, é que o lúdico não precisa ter um jogo.  Nesse sentido, entra o 

lúdico-sensível, eu posso está ministrando a minha aula sem recurso nenhum 

e ser lúdica, ser sensível com eles na forma de entonação de voz, quando faz 

uma pergunta e se gente responde em forma de uma brincadeira ou mesmo 

sério, mas também de uma forma sensível. (PROFESSORA MAÇÃ VERDE, 

2019). 

 

Essas falas, juntamente com as ideias defendidas pelos autores até aqui 

mencionados – tais como Duarte Júnior (2006), Luckesi (2002) e, especialmente, D’Ávila 

(2018) – permitem-me defender a tese que para tornar criativos tanto o cientista, o acadêmico 
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e/ou o professor, só é possível se deixarmos a porta da sensibilidade aberta, ou melhor, dizendo, 

escancarada. 

Não basta pensar para existir. Como afirmou Leo Szilard citado por Duarte Júnior 

(2006, p. 168), “o cientista criador tem muito em comum com o artista e o poeta”. Estão aí, 

conjugadas, a lógica, a sensibilidade e a educação do inteligível deve equivaler, em igual 

proporção, a educação do sensível. 

Temos abaixo a fala da professora Empatia que me ajuda a compreender melhor e 

ratificar a tese de um que uma formação sensível deve, sim, fazer parte do processo formativo 

docente, para tanto, é necessária a mobilização do saber ludo-sensível: 

(...) quais os saberes que eu preciso ter para ser formador de professores. [...] 

São saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes da tradição 

pedagógica, o saber da experiência, o saber do contexto escolar, essa 

realidade da escola que eu não posso perder de vista, uma vez que é o meu 

campo profissional no qual eu irei atuara no futuro próximo. São esses 

saberes todos e que eu ousaria, inclusive em dizer que não quantificáveis ou 

mensuráveis, e eu não correria o risco de fazer uma classificação, do que é 

mais importante ou do que é menos importante. Mas, é esse conjunto de coisas 

que vai de fato dá ao sujeito a condição de estar em sala de aula, 

compreendendo o papel dele com professor, como sujeito crítico, como um 

sujeito social, como uma mulher no meu caso. Então, esse investimento todo 

sintetizado, produz um conjunto de saberes que é plural, é heterogêneo, que 

vai se constituindo e nos fazendo nessa trajetória, a força do saber da 

experiência que é esse sujeito que se inicia e inaugura o magistério, ele vai 

sendo modificado ao longo da trajetória dele profissional. Essas duas 

dimensões: a pessoa e o profissional, vão afetando uma a outra e vai 

sintetizando,conspirando, concorrendo e colaborando para que o sujeito seja 

uma metamorfose ambulante, considerando que a realidade é diversa e 

plural. [...] Com relação ao saber ludo ou lúdico-sensível, eu nunca li nada 

sobre isso [...]. (PROFESSORA EMPATIA, 2019). 

 

Fica evidenciado nessa fala que precisamos, sim, dar voz e lugar aos saberes que 

compõem a nossa inteireza de ser, em que as formas sensíveis e inteligentes de interpretar o 

mundo as quais foram, e ainda, são renegadas ou até mesmo, desqualificadas no processo 

formativo acadêmico, saber genérico e universalizante, ou seja, em prol de uma razão abstrata 

e instrumentalizadora. Isso afasta os sujeitos de seu próprio mundo e anestesia suas mentes e 

corpos em relação às singularidades de suas existências enraizadas cultural e socialmente. 

Ademais, essa prática acadêmica tem gerado um ensino no qual são “transmitidas” 

súmulas de conhecimentos provindos de uma razão abstrata sobre o mundo que, no máximo, 

permitirão uma visão desconectada das particularidades locais, individuais e das subjetividades 

dos sujeitos do processo educativo. 

Sem dúvida nenhuma, sentir-me eu mesmo revela-se anterior e determinante 

de qualquer “pensar em mim” subseqüente. O que aponta novamente para essa 

missão básica da educação nos dias presentes: estimular o sentimento de si 
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mesmo, incentivar esse sentir-se humano de modo integral, numa ocorrência 

paralela aos processos intelectuais e reflexivos acerca de sua própria condição 

humana. (DUARTE JÚNIOR, 2006, p. 175). 

 

Assim, trabalhar a escuta e o olhar sob o prisma da sensibilidade junto aos docentes 

e discentes é, a meu ver, passo fundamental no caminho da ruptura com as anestesias sociais, 

estéticas e dos sentidos (DUARTE JÚNIOR, 2006), conceitos que serão trabalhados 

posteriormente nesta subseção. 

Comungo com D’Ávila (2007, p. 34) quando afirma que o saber sensível (artístico 

e lúdico) nasce, primeiramente, do saber ouvir, do desenvolvimento de uma escuta sensível 

para, então, construir-se uma práxis refletida. Trata-se de captar o desejo e, então, agir 

competente e artisticamente. 

Nesse sentido, posso dizer que para aprendermos, todos os nossos sentidos são 

postos à prova, tais como ouvir, ver, cheirar, tocar, sentir o sabor, poetizando o sabor do saber. 

Com efeito, o termo saber vem do latim – sapere – na origem, significa ter gosto, sabor 

(D’ÁVILA, 2007, p. 37). 

O saber sensível está no nosso cotidiano, no senso comum, faz parte das nossas 

tradições, é dado pela percepção corporal do mundo, pelo sentimento que as coisas nos 

despertam. Denomina o inteligível de conhecimento e o sensível de saber, pois o saber tem a 

ver com o sabor. Ao saber o mundo, o nosso corpo o saboreia. 

Nessas proposições, D’Ávila (2014) concorda com Duarte Júnior (2006) ao 

defender que o saber possui uma conotação que vai além da noção de conhecimento, pois esse 

diz respeito à dimensão cognitiva, ao emocional (intuição) e a corporal (sensoriais). Destaca-se 

ainda o perigo dos extremos tanto da sensibilidade/saber quanto do 

inteligível/intelectual/conhecimento, pois a busca deve ser justamente no equilíbrio entre a 

compreensão do saber racional e o saber com o corpo para o entendimento mais amplo da vida 

e da reorientação do estar-no-mundo. 

Observo aqui que juntamente com esses saberes, os docentes trazem suas 

expectativas e visão de mundo. Esse é um processo complexo, antagônico à visão conservadora 

e mecanicista do processo de ensino e aprendizagem presente, em larga escala, no Ensino 

Superior, no qual o professor transmite e o aluno recebe o conhecimento. Assim, a mobilização 

desses saberes na educação superior está atrelada a um novo sentido assumido pela universidade 

na sociedade contemporânea. As mudanças paradigmáticas que implicam em uma nova visão 

do mundo convidam os educadores a repensar suas práticas pedagógicas na perspectiva do que 

eu chamo de reencantar a educação, termo que tomamos emprestado de Hugo Assmann (2007). 
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Ainda nesta dimensão, encontro ressonâncias entre as obras de Duarte Júnior (2006) 

e D’Ávila (2014, 2013), na medida em que ambos comungam ideias semelhantes na 

compreensão do saber ludo-sensível como composição de uma prática do sentir, pensar e agir, 

entendendo o ser humano como um sujeito integral. 

Com D’Ávila (2013) compreendo que o saber ludo-sensível (estado interno de 

graça) envolve o sentir, pensar e agir através da sensibilidade, afetividade e expressões 

emocionais. O lúdico é estado interno de bem-estar (subjetivo) integrado à experiência. O 

sensível como a dimensão do sentir mais ampla, integra o lúdico (inerente ao ser humano) 

presente na vida cotidiana, como a outra face da dimensão abstrata da inteligibilidade. Logo a 

dimensão sensível – sentir – estesia – está presente em tudo que fazemos e aprendemos pelos 

órgãos sensoriais (corpo), e pela emoção (intuição). A dimensão inteligível – pensar abstrato a 

lógica sobre objetos, sobre o real, etc. A dimensão sensível abrange o artístico e o lúdico e, 

consequentemente, na educação é mais ampla, o que reverbera em uma abrangência maior junto 

às linguagens artísticas para além da linguagem científica.  

Para referendar nossa assertiva, Duarte Júnior (1998) diz que a experiência que a 

arte nos proporciona está ancorada em um prazer que provém da vivência harmônica provocada 

pelas descobertas entre as formas dinâmicas de nossos sentimentos e as formas do objeto 

estético. Logo, o docente como ser humano que é, necessita de experiências plenas que ativem 

suas diversas dimensões e seus múltiplos aspectos subjetivos de maneira lúdica, sensível e 

estética.  

Então, entendo até aqui que o saber ludo-sensível, além das dimensões sensíveis e 

inteligíveis, traz marcas das relações interpessoais, subjetivas e intersubjetivas e, a meu ver, 

está entrelaçado entre os mais variados saberes, sendo que o sentido da intuição e da 

experiência, de alguma maneira, em dado momento, pode ser mais preponderante que os 

demais. Além disso, creio ser ele um saber teia, onde as linhas e cruzamentos surgem com o 

acionamento e mobilização que ocorrem diante das situações que emergem no seu cotidiano 

docente. 

Com isso, quero inferir que as dimensões lúdicas, sensíveis e estéticas podem 

contribuir para o processo pessoal de crescimento do docente e, portanto, para seu trabalho 

pedagógico, pois acredito que o educador que se sente pleno e envolvido na realização do seu 

trabalho docente terá, a meu ver, condições de acionar e mobilizar o saber ludo-sensível.  

Logo, o conceito de saber ludo-sensível perpassa pelo reconhecimento da soma 

inelutável entre o que as dimensões lúdicas e sensíveis desenvolvem no humano, tais como 

atividades das mais simples como andar, cozinhar, ler um livro, cantar, e exigem saberes 
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corporais, artísticos, estéticos, sensoriais, intuitivos, ou seja, ludo-sensíveis. Portanto, esse 

saber ludo-sensível vai permitir ao docente enxergar as possibilidades de momentos lúdicos e 

sensíveis que outros não veem. Tal ação vai permitir ao professor perceber por meio da fala, do 

olhar, do gesto, da disposição corporal, se uma atividade está realmente fazendo sentido e tendo 

significado ou não para os sujeitos envolvidos no processo, reverberando em uma atividade de 

fato lúdica e sensível. 

Para tanto, a sensibilidade que é a capacidade de percepção e organização dos 

sentidos (DUARTE JÚNIOR, 2006), a meu ver deve ser a base para essa formação ludo-

sensível, que está vinculada à ação de saber escutar, olhar, acolher e nutrir o outro e a si mesmo 

de maneira amorosa e sensível.  

Logo, empreendo a hipótese de que uma formação docente ludo-sensível se assenta 

em princípios em que a criatividade, a imaginação, a sensibilidade, a afetividade são valorizados 

e contribuem com vivências lúdicas, experiências corporais, criativas e artísticas pautadas na 

educação do sensível. Aqui, parte-se do pressuposto de que a vida não é apenas razão, nem só 

emoção, pois conforme já apontado ao longo desta tese, a vida está repleta de tensões, 

paradoxos, pluralidades e singularidades. 

Buscando uma relação entre todos esses fatores até aqui mencionados, bem como 

estabelecer uma relação entre vida/ciência/emoção/razão, mais especificamente no contexto do 

saber ludo-sensível na formação do pedagogo, trago o Artigo 2º das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia que trata dos conhecimentos pedagógicos necessários ao 

profissional que atua na Educação Infantil e nos primeiros cinco anos do Ensino Fundamental, 

mais especificamente o §2 e o art. 3: 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. 

 

§ 2º O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, investigação 

e reflexão crítica, propiciará: 

I - o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas; 

II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 

conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-

ecológico, o psicológico, o lingüístico, o sociológico, o político, o econômico, 

o cultural. 

 

Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações 

e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 

cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, 

fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 
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democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética. (BRASIL, 2006). 

 

Nesse contexto, os princípios que regem o documento compreendem a docência 

como uma ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo 

conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, tendo como pauta uma formação 

docente que se desenvolve na construção e apropriação dos valores éticos, estéticos e políticos 

em que o conhecimento esteja pautado numa sólida formação científica e cultural do ensinar e 

aprender e, portanto, em um diálogo constante entre diferentes visões de mundo.  

Desse modo, o pedagogo3 precisa cultivar as diferenças, criar oportunidades para 

expandir os conhecimentos, ampliar a convivência, desenvolver a criticidade e a sensibilidade 

na formação do aluno de modo que o sensível e o inteligível se complementem.  

Coaduna com essa assertiva a fala da professora Jasmim:  

[...] nesse sentido o saber é que vai contribuir e possibilitar ao pedagogo um 

exercício profissional mais fundamentado e mais eficaz ou eficiente. Seria o 

saber da compreensão humana, cultural, que espaço e que sujeitos que irei 

atuar. Saber da disciplina, o saber da instrumentalização, da matéria: língua 

portuguesa, matemática e o saber instrumental ou o como ensinar. Pensar 

esse ensino também no campo da ação. Shurman utiliza o termo conhecimento 

e diz que cada pessoa utiliza de um jeito e de forma justaposta. Mas, na 

realidade é a posse dos elementos necessários para o sujeito poder 

desenvolver com competência e coerência e dizer: eu sei fazer e sei por que 

estou aqui. Não esquecendo, dos processos itinerários, da vivência, da 

experiência que vai agregando a esse fazer e possibilitando transformações. 

Esse seria o saber da dimensão humana, afetiva, cultural, instrumental e 

política: que espaço ocupa, quem é, e para quê essa escola serve. 

(PROFESSORA JASMIN, 2019). 

 

Assim, penso ser necessário que a formação do pedagogo seja voltada para uma 

educação do sensível, fornecendo bases para uma formação lúdica em que o pedagogo seja 

visto como um ser integral. Penso que tal formação deve proporcionar ao docente o 

autoconhecimento, saber das suas possibilidades e dos seus limites, onde possa quebrar suas 

resistências e ampliar a sua visão da educação, do ensino e da aprendizagem através desse novo 

olhar/reencantamento da educação (ASSMANN, 2007) e das diversas possibilidades geradas a 

partir desse “novo olhar” em torno do mundo e da educação. 

Encontrando uma nova configuração no caleidoscópio da formação ludo-sensível 

do pedagogo, elenco a partir de então, três autores já mencionados em capítulo anterior nesse 

texto no âmbito do saber docente, para aqui fazer uma breve relação entre o conceito de 

                                                             
3 A tese está centrada no Curso de Pedagogia da UESB – Campus Jequié, que tem como Proposta Curricular  

docência para Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 
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formação de professores e o saber ludo-sensível dentro de um contexto da dimensão do sensível 

(NÓVOA, 2000; PIMENTA, 2009; TARDIF, 2004).  

Observo que a dimensão pessoal e subjetiva na formação do professor não é algo 

novo, fato já destacado por Nóvoa (2000), onde para ele, a partir do contato com seu processo 

identitário o futuro educador adere a princípios e valores, e age de acordo com esses princípios 

e reflete sua prática.  

Tardif (2004) ressalta que o saber experiencial do professor permite que ele possa 

experimentar, avaliar e criar a partir das experiências vivenciadas e conhecimentos 

sistematizados, trazendo a esse profissional um lugar de “autoautorização”, de “autoinclusão” 

no processo de criação e relação com saberes. 

Por fim, elucido Pimenta (2009) que estrutura os saberes da docência em três 

dimensões: saber experiencial (pessoal e profissional), saber do conhecimento e saber 

pedagógico.  

A contribuição desses autores para uma formação ludo-sensível, através de uma 

dimensão inteligível e sensível, ou seja, da educação do sensível, se desvela pelo diálogo dessas 

diversas dimensões entre si, e com um descentramento de um foco apenas intelectual de 

formação, passando a reconhecer aspectos que não podemos excluir da vida humana e sua 

“dinâmica orgânica” (MAFFESOLI, 1998), como nossa história de vida, nossas relações 

sociais, nosso contexto sociocultural, presentes ao conhecimento construído e em constante 

construção. Os docentes como seres humanos que são, trazem consigo conhecimentos que não 

transformam, onde eles recriam, vivenciando-os de maneira integral, inventiva, intuitiva e, 

portanto, orgânica. 

A meu ver esse tipo de formação fortalece a experiência do sentir, do experimentar 

aliado ao pensar e refletir; une sabor e saber; além disso, promove relações consigo e com o 

outro de forma mais saudável, mais orgânica, com complexidade inerente à vida (SOBRAL, 

2017, p. 98). 

A respeito da vida na dimensão orgânica, Maffesoli (2005) reconhece uma dinâmica 

orgânica presente na lógica do vivente, em que a intuição – “visão do interior” – compreende 

todos os elementos da realidade, do macroscópico ao microscópico. Ele percebe suas numerosas 

interações, a lógica interna e suas constantes metamorfoses. Assim, conclui que “a sensibilidade 

intuitiva assenta na lógica do vivente e sua dinâmica orgânica” (MAFFESOLI, 2005, p. 135).  

A partir das concepções de ludicidade como envolvimento pleno, inteireza e de 

sensibilidade, como saberes corporais, emocionais, estéticos, defendo a necessidade de nutrir 

uma formação ludo-sensível desse pedagogo e pedagoga, na qual aspectos subjetivos e 
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objetivos não sejam dicotomizados, mas, sim integrados. Uma educação do sensível só tem a 

favorecer a necessária abertura de pedagogos para dialogar consigo e com o outro. 

Dito isso, trago aqui algumas das inferências vistas e lidas ao longo deste estudo e 

pesquisa, usando a metáfora das linhas e dos fios, vou tecendo com eles essa grande Teia do 

saber ludo-sensível na formação do pedagogo.  

Acredito que a pouca ausência dessa formação ludo-sensível no campo da formação 

do pedagogo, tem contribuído para uma prática fortemente voltada para a cognição em que se 

percebe a tendência de separar a participação do corpo, da emoção no processo de 

aprendizagem. Ora, não concordo que seja saudável e viável uma formação concentrada apenas 

na cognição e, por isso, reconheço que essa busca ilusória da quebra da integralidade dos 

sujeitos gera perda de autonomia, de criatividade e de potencial crítico.  

Duarte Júnior (2006) complementa essa visão quando menciona:  

(...) uma educação do sensível só pode ser levada a efeito por meio de 

educadores cujas sensibilidades tenham sido desenvolvidas e cuidadas, 

tenham sido trabalhadas como fonte primeira dos saberes e conhecimentos 

que se pode obter acerca do mundo. (DUARTE JÚNIOR, 2006, p. 166) 
 

Para materializar tal assertiva de Duarte Júnior (2006), uso os fios e linhas aqui da 

fala da professora Maçã Verde:  

(...) para mim, a ludicidade vem sempre com a infância, sempre trabalhei, 

brinquei muito com os jogos imaginários. Meu pai compartilhou muito isso 

comigo. Era um inventor, ele dizia ser o professor Pardal, inventava quadros, 

inventava brinquedos. Não tinha condições de comprar e por isso ele criava 

os brinquedos. Assim, eu cresci numa cultura lúdica com a minha família. 

Eles tinham os momentos te ter a cobrança, estudar, mas nós tínhamos aquele 

momento de lazer, da brincadeira e isso sustentou o que é a ludicidade. Outro 

fator também que veio pra mim, de modo que pudesse acessar a questão da 

ludicidade foi ter sido uma pessoa que tinha que criar brincadeiras, pela 

minha condição e limitação física, brincar em cadeiras e presa em rodas. Por 

conta da minha limitação, eu brincava muito com meu imaginário, e fui 

crescendo e quando cheguei ao magistério, eu vi a arte, vi o lúdico dentro da 

formação, sem ninguém comentar “isso é lúdico, isso não é”. (PROESSORA 

MAÇÃ VERDE, 2019) 

 

Dessa forma, entendo que o saber sensível está no cotidiano, no senso comum, e 

faz parte das tradições, assim como a ludicidade. Tomo emprestado de Lima (2014) a 

terminologia saber lúdico-sensível que é a junção do saber lúdico com o saber sensível, por 

concordar com a autora que quando se vivencia uma experiência lúdica, experimenta-se uma 

experiência que é também sensível, que envolve aspectos sensíveis do nosso ser, pois o estado 

de ludicidade é uma condição de integração das diversas dimensões do indivíduo – sentir, 

pensar e agir. 
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Para dar voz à minha tese do saber ludo-sensível, uso o hífen como uma maneira 

de ratificar e legitimar esse saber não como melhor ou maior, mas sim como um Saber Teia – 

aquele que vai sendo tecido com o saber – conhecimento, didático, pedagógico, experiencial, 

curricular, ou seja, uma teia forte, viva, firme, coerente, que entrelaça o docente a se conhecer 

melhor. Inclusive saber de suas possibilidades e limitações, trabalhar melhor suas emoções, a 

fim de derrubar resistências e construir uma visão clara sobre a importância da sensibilidade, 

da escuta, do olhar, do afeto e da ludicidade no processo de aprendizagem e formação docente.  

Ao longo da minha trajetória e itinerância formativa docente, especialmente no 

Ensino Superior, tenho tido experiências e vivências formativas no Curso de Pedagogia, tanto 

com os meus pares – os docentes –, quanto com os discentes que me remetem a inferir que 

pedagogos (as) que vivenciam um processo formativo através da dimensão ludo-sensível, 

dando vez e voz à sua própria ludicidade, desenvolvem com mais autonomia sua sensibilidade, 

construindo percepções e ações mais sensíveis e sensatas diante de tantos desafios que se 

apresentam no cotidiano da profissão docente. 

Trago para ilustrar esses desafios a fala da professora Resiliência: 

 

(...) Eu sou licenciada em Geografia, trabalho na instituição há dezenove anos 

e desde que cheguei, tem se constituído um desafio pra mim e eu acho que, o 

que respondi a sua pergunta é o esforço que todo profissional tem que fazer, 

e que na minha formação foi bastante deficitário, de pedagogizar o 

conhecimento educacional. Engraçado que eu caminhava no inverso disso, 

como licenciada em Geografia eu até brinco com os meus alunos, que eu me 

constranjo da professora que eu era antigamente, mas eu fui me refazendo, 

fui ressignificando a minha prática coma Pedagogia gosta de dizer à medida 

que você vai experimentando a sala de aula, o processo de educar o outro, é 

bem nessa toada que caminhamos. (PROFESSORA RESILIÊNCIA, 2019). 

 

A fala da docente nos desperta também para o caráter essencial do processo criativo 

na construção do conhecimento e das relações com o saber, promovendo a autonomia, dando 

espaço para a ousadia, para a criação e o improviso rápido e coerente, para uma prática docente 

mais leve, integradora e, portanto, mais libertadora. 

O que quero dizer, com isso, justamente é que uma formação ou prática docente, 

focada somente na técnica, desperdiça o potencial criativo que uma formação sensível pode 

proporcionar. Como afirma Duarte Júnior (2006): 

[...] esta espécie de ‘técnico em ciência’ parece ser o que atualmente vem 

sendo formado por nossas universidades, preocupadas apenas com a 

instrumentalidade do conhecimento e a mensuração de sua eficiência, em 

detrimento da formação de cientistas cuja sensibilidade e ampla visão de 

mundo provavelmente os tornariam dotadas de personalidades mais íntegras 

e até de maior capacidade criativa. Tomar o sensível (e a percepção do belo a 

ele associada) como fundamento de um processo educacional, portanto, não 
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tem a ver apenas com os níveis elementares da educação, com a formação da 

criança e do jovem exclusivamente, mas pode se estender ao longo de toda a 

vida adulta, com significativo incremento na qualidade de vida dos indivíduos 

e da sociedade como um todo. (DUARTE JÚNIOR, 2006, p.157). 
 

Estabelecendo relações entre o conhecimento pedagógico, o pensamento complexo 

(MORIN, 2011) e os conhecimentos específicos da área que irá trabalhar dentro de um 

posicionamento político-filosófico ludo-sensível, o pedagogo pode exaltar o prazer de aprender 

e ensinar a partir de um processo que envolve as múltiplas dimensões do ser.  

Com essa perspectiva, podemos dizer que é possível romper com uma técnica a 

meu ver fragmentada de uma formação docente pautada na relação apenas no sistema Teoria e 

Prática que ainda vigora em nossas instituições formais de ensino. 

Por compreendermos a ludicidade como fundamental no desenvolvimento humano 

e não aceitarmos a dicotomia entre cognição e emoção, o pensar/sentir são indissociáveis da 

constituição humana, não consideramos coerente falar em formação do pedagogo no sentido 

amplo, sem considerar a dimensão ludo-sensível como integrante desse processo.  

Para tanto, a seguir deslindo sobre os primeiros fios da nossa teia, desvelando os 

achados sobre os conceitos que fazem parte do seu constructo, a partir das categorias 

estabelecidas e encontradas.   

 

4.2 O saber sensível – Uma teia de sentidos 

 

Atualmente, o curso de Pedagogia é regulamentado pela Resolução CNE nº 1, de 

15 de maio de 2006 e Resolução de nº 2, de 01 de julho de 2015, que estabelecem, 

respectivamente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, Licenciatura, 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em nível Superior (cursos de 

licenciatura, de formação pedagógica para graduandos e de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada. A resolução supracitada define o curso de Pedagogia como o lócus de 

formação dos professores para a educação infantil e primeiro ciclo do ensino fundamental e, 

portanto, nota-se o privilégio da licenciatura em detrimento do bacharelado, como pode ser 

visto nos seguintes artigos de Brasil (2006): 

Art. 1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, definindo princípios, 

condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados 

em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas 

instituições de educação superior do país, nos termos explicitados nos 

Pareceres CP/CNE nºs 5/2005 e 3/2006. 
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Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações 

e habilidades composto por pluralidade conhecimentos teóricos e práticos, 

cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, 

fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética (BRASIL, 2006). 

 

A compreensão da licenciatura em Pedagogia nos termos das diretrizes implicará, 

pois, em uma sólida formação teórica, alicerçada no estudo de práticas educativas escolares e 

não escolares e no desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, fundamentado na 

contribuição das diferentes ciências e dos campos da Pedagogia. Essa sólida formação teórica, 

por sua vez, exigirá novas formas de se pensar o currículo e sua organização, para além de 

concepções fragmentadas, particulares e restritas a um elenco de disciplinas fechadas em seus 

campos de conhecimento. Nesse contexto, surge uma formação pautada nos princípios de 

cooperação, de solidariedade e reciprocidade (LIBÂNEO, 2006, p. 18). 

Para que essa formação atenda aos princípios citados por Libâneo, é imprescindível 

que os sujeitos vivenciem na instituição formadora – faculdades, universidades e no local de 

formação – as condições necessárias para a produção e socialização do conhecimento exigido 

pela prática social, através da organização do trabalho pedagógico, alicerçado nos princípios da 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética, 

sensibilidade afetiva e estética de cooperação.  

Nesse viés, cabe repensar a organização do trabalho pedagógico no cotidiano das 

instituições de Ensino Superior, examinando a possibilidade de incentivar a criação de 

currículos alternativos em que os sujeitos envolvidos no processo – docentes e discentes – 

possam vivenciar situações lúdicas em que a sensibilidade e a estética se integrem segundo 

áreas de confluências, conhecimentos ou interesses afins que melhor contribuiriam para 

assegurar à instituição universitária o desempenho das funções sociais pautadas na coletividade 

e integração. 

Dito isso, entendo que os docentes precisam acionar e mobilizar – nas suas práticas 

e ações pedagógicas – saberes, conhecimento e atitudes que lhes permitam atender às demandas 

da ação docente, bem como às demandas das relações interpessoais e da formação ética e 

estética docentes. 

Dessa forma, configura-se um desafio à formação do pedagogo o uso de práticas e 

metodologias cunhadas pela égide de uma educação lúdica e sensível, bem como uma formação 

em que a ludicidade seja um agente potencializador à integração desse viés mais sensível à 

formação docente. 
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Corroborando essas reflexões inicias, vejo no pensamento de Morin (2011, p. 20) 

que “não há um estágio superior da razão dominante da emoção, mas um eixo intelecto/afeto, 

e, de certa maneira, a capacidade de emoções é indispensável ao estabelecimento de 

comportamentos racionais”, uma confirmação a essa tese de que não podemos fazer separações 

entre o emocional, o cognitivo e o físico, pois somos um ser integral e, portanto, estamos 

interligados entre a nossa mente, o corpo e a emoção. A emoção não é ausente de razão nem a 

razão é ausente da emoção, mas, unidas, fazem parte do humano e consequentemente de seus 

saberes – pensar uma formação docente que possa contribuir para uma ação pedagógica mais 

humana, libertária e com um olhar sensível é possível. 

Assim, buscando um aporte teórico e prático nas áreas do conhecimento que ajude 

nessa perspectiva de formação docente mais humana, lúdica e sensível, trago a ideia de Luckesi 

(2007), quando diz que a ludicidade é um estado de consciência e acontece por meio de uma 

experiência em estado de plenitude. Sendo assim, é um estado interno do sujeito que vivencia 

a experiência lúdica. Logo, não se trata de atividades objetivas que podem ser descritas como 

atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras ou coisa semelhante. As atividades educativas, 

recreativas, psicológicas, culturais que são denominadas lúdicas somente o serão se 

proporcionarem ou estimularem um estado lúdico no sujeito. Do contrário, não são lúdicas, 

ainda que externamente, de modo histórico, sociológico ou psicológico, sejam denominadas 

como tal. O que Luckesi (2007) quer dizer é que, mesmo quando o sujeito vivencia essa 

experiência com outros, a ludicidade é interna; a partilha e a convivência poderão oferecer-lhe 

sensações de prazer e permitir uma socialização ludo-sensível – mas, ainda assim, em última 

instância, quem sente é o sujeito. 

Dito isso, posso ilustrar afirmando que a ludicidade está laureada pela imaginação 

e pela fantasia construídas pelas teias com o uso dos materiais simbólicos que habitam o 

imaginário humano. Assim, podemos compreender a ludicidade como uma ação vivida e 

sentida, onde as palavras não conseguem defini-la, mas a compreensão se dá pela fruição dos 

sentidos na ação vivenciada.  

Esses materiais simbólicos usados quando acionamos a fantasia e a imaginação ao 

manusear ou sonhar com uma determinada situação ou objeto, não se restringem apenas ao 

jogo, ao cantar, ao brincar ou brincadeira, mas implica inelutavelmente em um envolvimento 

mais profundo do sujeito com ele mesmo. De acordo com Luckesi (2000), a atividade lúdica 

propicia uma experiência de plenitude; quando nos entregamos a ela, nos envolvemos por 

completo, estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis “(...) Brincar, jogar, agir 
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ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente ao mesmo tempo” 

(LUCKESI, 2000, p. 21). 

Fica claro aqui que para o autor, brincar é acima de tudo exercer o poder criativo 

do imaginário humano, construindo o universo real de quem brinca. O mundo fantasioso do 

brincar revela a fertilidade inesgotável de simbolizar o impulso lúdico que habita o imaginário 

humano (LUCKESI, 2000, p. 28-29). 

Nessa perspectiva de Luckesi (2000), posso inferir que encontro ressonâncias de 

minha maneira de pensar e entender a ludicidade e o lúdico. Inicialmente quanto à sua vivência, 

já que “o lúdico seria fundamentalmente experienciável, vivido, e depende de como cada 

indivíduo o experiência para ser isso ou aquilo” e, por fim, diz respeito ao local/onde se encontra 

o lúdico. Ou seja, o lúdico não existe previamente na experiência do sujeito. Não existem 

atividades ou brinquedos que “magicamente” carreguem consigo uma ludicidade embutida. O 

que temos, são atitudes lúdicas, atitudes brincalhonas, fundamentalmente porque o lúdico se dá 

acima de valores que são construídos por quem livremente adere às propostas. O que quero 

dizer é que as atividades não trazem em si um saber ou uma possibilidade pronta. Eles encerram 

potencialidades que poderão ser atividades ou não por quem os vivencia. Ou seja, o sujeito 

brincante a partir de suas especificidades e as necessidades emergenciais lhes dará significados, 

criará elos de sentidos simbólicos que poderão guardar particularidades que não se relacionam 

àquelas vivenciadas por outro sujeito que compartilhe as mesmas atividades ou brinquedos. 

Vale salientar que a brincadeira, o jogo e, portanto, algumas das atividades 

sinalizadas, são eminentemente atividades lúdicas, embora possam não o ser para todos que os 

vivenciam. Muitas vezes o que ocorre são sim, “brincadeiras” maldosas, desqualificadas, ou até 

mesmo, situações que por conta de outras situações vivenciadas ao longo da vida possam ter 

gerado, anteriormente, situação de mal-estar, constrangimento, medo, em que o nível de pressão 

é maior que o de prazer, enfim, experiências as quais não há entrega e, portanto, não podem ser 

consideradas lúdicas, uma vez que a ludicidade, nessa concepção, não está presente para todos 

os envolvidos. Logo, os brinquedos e as atividades lúdicas podem abrir campo para a 

exploração do momento e do espaço, para a interação, para a descoberta, para a emoção, para a 

expressão pessoal. 

É mote reconhecer que o lúdico traz em si uma relação dialética entre prazer e dor, 

alienação e emancipação, liberdade e opressão. Ao se entregar a uma atividade lúdica, o sujeito 

entre em contato consigo mesmo, com suas experiências de vida e com situações de descoberta 

do mundo. A meu ver, o lúdico é complexo e, sendo assim, para ser interpretado deve ser 

compreendido e avaliado em sua totalidade, já que ele vai além do alívio das tensões, da alegria 
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e do divertimento. Ou seja, não há um fim a ser atingido que não a própria vivência da 

experiência lúdica.  

Assim, entendo que as atividades lúdicas permitem que a pessoa vivencie sua 

inteireza e sua autonomia em um tempo espaço próprio e particular. Logo, esse momento de 

inteireza e encontro consigo mesmo gera possibilidades de autoconhecimento e de maior 

consciência de si. A caracterização desse encontro se dá pela sensação de bem-estar que 

sentimos por estarmos conosco mesmos. Para entender e vivenciar esta experiência é 

imprescindível a nossa inteireza e entrega na ação, diferentemente de estarmos na ação apenas 

na ação de fazer por fazer. 

Dessa maneira, posso inferir que ao falar de ludicidade, tenho que trazer à baila o 

prazer, a emoção, a fantasia, a imaginação, a criatividade, a inventividade, a sensibilidade, a 

corporeidade e a espiritualidade. E como bem diz Morin (2011), a emoção e a razão podem e 

devem estar unidas, porque ambas fazem parte do humano, logo, o exercício da racionalidade 

pode ser lúdico também e, portanto, esses sentidos devem compor uma formação cunhada por 

um viés da sensibilidade e da ludicidade.  

Segundo Luckesi (2000, p. 20), “uma educação lúdica tem na sua base uma 

compreensão de que o ser humano é um ser em movimento, permanentemente construtivo de 

si mesmo.” O sujeito constrói-se através de suas ações e da compreensão dessas ações. Portanto, 

uma educação lúdica reverbera para uma prática docente que esteja atenta à formação de um 

ser humano saudável para si mesmo e para a sua convivência com os outros nos diversos 

espaços que atua e ocupa. 

Assim, quando trato do lúdico, estou falando de uma postura que é base para uma 

atividade criadora, uma ação que modifica e permite que a pessoa seja sujeito e objeto de sua 

ação. Ou seja, falo de uma atividade que permite apreender o mundo, a liberdade, a 

espontaneidade, a presença integral entre corpo, mente e espírito. Isso suscita uma reflexão de 

que toda atividade/situação criativa gera transformação, afeta o sujeito em sua personalidade e 

contribui para a sua formação. 

Nesse viés, para se promover uma formação docente sensível e lúdica faz-se 

necessário compreender o que é ludicidade, como ela influencia a vida humana, quais relações 

podem ser estabelecidas entre a mesma e a educação do sensível, e quais os caminhos que 

podem ser experimentados para que o saber ludo-sensível se efetive e tenha ressonâncias na sua 

prática docente.  

O que é mesmo que se considera como lúdico? As primeiras conexões são 

possivelmente brincadeiras e jogos, mas diante do exposto até aqui, percebe-se que, vai, além 
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disso. Partimos da etimologia da palavra latina ludus (que significa brincar e engloba também 

aquele que brinca). Logo, posso dizer que somos seres lúdicos, ou seja, que brincam e que 

jogam independentemente da idade cronológica? Então, para um adulto, como seria o lúdico? 

Já que brincar e jogar, talvez não sejam atividades que caibam na sua rotina, daí, posso inferir 

que ler um livro, escrever uma tese poderia também ser lúdico? Huizinga (2008, p. 6), cunha 

em sua obra Homo Ludens que o lúdico é um termo considerado como uma das necessidades 

básicas do ser humano, o que significa dizer que a vivência do lúdico é significativa, 

independentemente da idade, ou seja, o ser humano é um ser lúdico e que essa é uma das 

características inerentes ao mesmo, umas das dimensões de seu ser. 

Vale destacar que esse é um termo que vem ganhando força e atenção há algumas 

décadas, especialmente no meio educacional, mais recentemente em outras áreas e até mesmo 

no mundo do trabalho, com variadas apropriações e aplicações. Tem quem considere o lúdico 

como meio para se atingir determinados fins como, por exemplo, a utilização de atividades que 

animem, ou relaxem, ou motivem para algo mais; outros que o vêem como um fim em si, como 

uma proposta de conduta e não apenas como recurso, trazendo assim, contribuições mais 

ampliadas na sua aplicação. Para Luckesi (2002), nem sempre uma atividade lúdica é uma 

experiência divertida. Ou seja, poderá ser ou não, ele assevera que o que de fato caracteriza a 

ludicidade é a experiência de plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos 

(LUCKESI, 2002, p. 96). Isso significa, então que, sim, ao escrever uma tese e/ou ler um livro 

posso estar em um estado lúdico, já que a experiência lúdica é uma experiência interna ao 

sujeito, e só pode ser percebida e expressada pelo sujeito que a vivencia. 

Mesmo diante da crescente atenção dada ao tema lúdico/ludicidade, nos deparamos 

com situações de revés no que tange às exigências e transformações das sociedades 

contemporâneas que vão, progressivamente, afastando os sujeitos das atividades lúdicas, 

criando formas de lazer estereotipadas, como as oferecidas pela televisão fechada, instituições 

corporativas de multimídias, computadores, smartphones, que os colocam muitas das vezes em 

uma postura passiva, solitária, alienada, repetitiva e inexpressiva. Fora isso ainda tem a 

separação do corpo e da mente, onde a afetividade e criatividade são pouco trabalhadas pela 

escola, assim como a arte, o prazer e o lúdico. A mente/inteligível e corpo/sensível constituem 

a meu ver um todo inseparável e que as instituições de ensino, da forma como vêm sendo 

constituídas, insistem em separar. Há uma preocupação exacerbada com a formação intelectual 

num viés extremante racionalista quanto à formação dos sujeitos nesses espaços, onde o 

desenvolvimento das sensações, a percepção corporal, artística e visual, tais como o 
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movimento, a fantasia, a brincadeira, o enlevo, os sentidos estão sendo relegados, quando não 

totalmente esquecidos, ou mesmo apartados, assim como fizeram com a razão e a emoção. 

Contudo, intento que o lúdico e a ludicidade são muito mais que momentos 

divertidos e/ou simples passatempos/atividades e, sim, momentos de descobertas, construções 

e compreensão de si e do outro. Nessa perspectiva, contribuem para o desenvolvimento da 

autonomia, da criatividade, da inventividade e da livre expressão pessoal. O que a meu ver 

propicia a aquisição e o desenvolvimento de aspectos importantes para o processo de ensino e 

aprendizagem dos atores sociais envolvidos, reverbera em uma prática docente que integra de 

maneira mais sensível e integral, em uma tríplice relação entre o sentir, pensar e agir/cognitivo, 

físico, sensível e espiritual, os sujeitos ali presentes. O que a meu ver deve gerar uma formação 

humana onde sentir, pensar e agir estejam entrelaçados de modo a quebrar padrões autoritários 

e verticalizados do contexto histórico e, portanto, a vida poderá ser vivida com mais significado 

e sentido. 

Após refletir sobre a separação entre mente e corpo, brincadeira, atividades lúdicas, 

jogos e o lúdico para, então, chegar até ludicidade, inicio compartilhando o conceito erigido por 

Luckesi: “a ludicidade [...] é um fenômeno interno do sujeito, que possui manifestação no 

exterior” (LUCKESI, 2002, p. 26). 

Em concordância com essa concepção, vejo que a ludicidade pode manifestar-se 

em toda e qualquer ação do ser humano em que ele se sinta inteiro, presente, em contato consigo 

mesmo, e que esse contato seja capaz de expressar sua verdadeira essência, ou seja, sua 

verdadeira forma de ser, sentir, pensar e agir.  

A partir dessa perspectiva, considero a ludicidade como uma das potencialidades 

inerentes ao ser humano de expressar por si mesmo através do contato com ele mesmo e com o 

que está fora de si, além de um fenômeno mais amplo que o lúdico, ao envolver as dimensões 

internas e externas desse ser.  

Dito isso, propiciar condições para uma formação ludo-sensível de pedagogos e 

pedagogas, erigidas pelo entrelaçamento dos fios da ludicidade, da sensibilidade e do saber 

ludo-sensível, é um desafio que requer estar aberto a experimentar novos caminhos, abrindo-se 

para desafios internos e externos às vivências da ludicidade, da sensibilidade, partilhando e 

compartilhando das suas memórias/histórias de vidas, dos seus saberes conectados com uma 

visão de formação mais orgânica e integral.  

A seguir, a fala da professora Empatia que coaduna com esse entrelaçamento da 

ludicidade, da sensibilidade e do saber ludo-sensível e a formação do pedagogo: 
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(...) Eu vejo que eles dão mais sentido ao conhecimento que está sendo ou que 

vai ser ali conduzido, quando eles se sentem percebidos, se sentem parte desse 

processo e, além disso, de você tentar aproximar esse conhecimento, ao 

contexto da vida, do conteúdo que se está tentando trabalhar. Além disso, 

aproximar esse conteúdo e também sensibilizar o aluno pra esse 

conhecimento, ele precisa ser mobilizado pra essa aprendizagem acontecer. 

Eu vejo que precisamos atingir, tem que tocar o outro, tem que fazer essa 

sensibilidade acontecer pra que essa aprendizagem flua de uma forma plena. 

(PROESSORA EMPATIA, 2019). 

 

Em seguida, trazemos a fala da professora Resiliência: 

(...) à época de aula com a transparência e os meus alunos me tomaram de 

curiosidade, aquele planejamento já muda, você vai para o quadro, tem que 

dar suas “cabriolas”, por que eles têm o direito de não quererem escutar o 

que você planejou. Outro momento que eu me lembro, Jequié é uma cidade 

muito quente e de vez em quando, tem uns redemoinhos, mas por que ter 

redemoinhos? Aquela risada boa gostosa que lhe desarma no momento, 

porque você não tem nada, só tem sua voz e a sua possibilidade de 

convencimento. Mas, você se joga na aula e isso que é bom, um professor que 

eu conheço inclusive orientador, professor Manoel Fernandes, eu gosto muito 

de um conceito que ele diz que a aula é uma dança de um casal ou de pares, 

em que você tem que ter muita provocação para chamar para essa dança e, é 

assim que gostamos de fazer. (PROFESSORA RESILIÊNCIA, 2019). 

 

O que percebi de comum nessas duas falas é justamente o uso da metáfora como 

exemplo de jogo; o jogo de palavras nitidamente põe o sensível e o inteligível sem hierarquias, 

reconhecendo, dentro da história do pensamento, este equilíbrio como intelectual, estético, 

cultural. Coloca-se, assim, o sensível como integrante da natureza humana e, com isso, os 

consequentes efeitos sociais (MAFFESOLI, 1998, p. 55).  

Assim, inicialmente, defendo que o saber ludo-sensível está ancorado na 

sensibilidade do olhar e da escuta, na mobilização dos sentidos humanos através das diversas 

linguagens e são construídos a partir das experiências lúdicas, estéticas, sensíveis e intuitivas. 

Mobilizados quase sempre quando usamos de maneira concisa todos os nossos sentidos físicos 

e emocionais, pois ao contemplar a beleza de uma poesia, de uma música ou de um filme, 

acionamos imediatamente de maneira instintiva a visão e a audição, por exemplo, o que nos 

remete normalmente a um sentimento de prazer, leveza e entrega. Maffesoli (1998) assevera 

que  

[...] Totalmente outro é o caminhar incerto do imaginário. Isso culmina num 

saber raro; um saber que, ao mesmo tempo, revela e oculta à própria coisa 

descrita por ele; um saber que encerra, para os espíritos finos, verdades 

múltiplas sob os arabescos das metáforas; um saber que deixa a cada um o 

cuidado de desvelar, isto é, de compreender por si mesmo e para si mesmo o 

que convém descobrir; um saber, de certa forma iniciático. (MAFFESOLI, 

1998, p. 21). 
. 
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Entende-se aqui que as metáforas têm sim, um papel privilegiado, já que elas 

integram todos os sentidos do ser humano, ou seja, que a metáfora está situada exatamente a 

meio caminho entre o lugar ocupado pelo sentido na vida social e a sua integração no ato do 

conhecimento (MAFFESOLI, 1998). Assim, o uso das metáforas impõe a elevação do sensível 

ao inteligível, o que gera o reconhecimento do sensível como parte integrante da natureza 

humana e, portanto, os efeitos sociais que isso reverbera. Logo, essas reverberações ocorrem 

em todos os domínios sociais em que os sujeitos estão inseridos e ativos, seja do mais sério, ao 

mais fútil dos diversos jogos, brincadeiras e fantasias, ou até mesmo os jogos políticos, ou seja, 

tanto faz que seja nos espaços e/ou nas instituições formativas educacionais ou de trabalho, 

onde sentimentos tais como, a paixão, a emoção o afeto estejam sendo sempre executados como 

uma ferramenta diferenciada e, portanto, privilegiados. 

Assim, o saber ludo-sensível seria o equilíbrio entre o intelecto e o afeto, e quando 

acionado na ação docente, mobilizaria os diversos sentimentos que compõem o sujeito dessa 

ação, o que vai permitir a integração entre o aspecto cientifico, afetivo e espiritual. 

Do mesmo modo, lidar com as diferenças, com a diversidade, de forma sensível, 

harmoniosa, também requer saber ludo-sensível. Assim sendo, é um saber produzido de maneira 

interna no sujeito, mas sempre pela relação deste com seu meio e com outro, com isso ele vai 

religar, contextualizar, globalizar e entrecruzar as informações, o conhecimento, para que o 

docente possa fazer a interconexão, tecendo o inteligível, o sensível, o espiritual juntamente 

com a estética, a ética, a intuição como peça preponderante para uma formação docente com 

base na educação sensível, mais solidária e humana.  

Ainda, nessa perspectiva de uma formação sensível para o pedagogo, venho 

dialogar aqui com Duarte Júnior (2006) que nos diz que com os nossos órgãos sensoriais 

vivenciamos nossos primeiros contatos com o mundo e com tudo que nos rodeia. Antes, 

captamos pelo corpo, de maneira sensível, já de imediato carregando uma organização, um 

sentido, um significado. Para tomar o mundo como matéria inteligível, primeiro ele nos surge 

como objeto sensível (DUARTE JÚNIOR, 2006). 

[...] há um saber sensível, inelutável, primitivo, fundador de todos os demais 

conhecimentos, por mais abstratos que estes sejam; um saber direto, corporal, 

anterior às representações simbólicas que permitem os nossos processos de 

raciocínio e reflexão. E será para essa sabedoria primordial que deveremos 

voltar à atenção se quisermos refletir acerca das bases sobre as quais repousam 

todo e qualquer processo educacional, por mais especializado que ele se 

mostre. (DUARTE JÚNIOR, 2006, p. 12). 
 

A dimensão humana sensível nunca chegou a ser admitida como saber pela atitude 

filosófico-científica que definiu os tempos modernos, sendo considerada inferior por não 
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permitir padronização e confiabilidade devido ao seu grau de subjetivismo (DUARTE JÚNIOR, 

2006, p. 13). 

A modernidade perdeu a confiança em si mesma e o que está em estado nascente 

não pode ser medido de acordo com o padrão antes estabelecido. Não defendo aqui a abdicação 

do intelecto, mas sim a elaboração de um saber “dionisíaco4”, mais próximo de seu objeto, que 

saiba “estabelecer a topografia da incerteza e do imprevisível, da desordem e da efervescência, 

do trágico e do não-racional. [...] Coisas, portanto, que constituem a via crucis do ato de 

conhecimento” (MAFFESOLI, 1998, p. 13). 

Coadunando com os princípios tratados acima por Duarte Júnior (2006) e Maffesoli 

(1998), trago as linhas e os fios da narrativa da professora Resiliência: 

Não sou pedagoga, mas lido com a pedagogia há 19 anos. Não sei dos outros, 

mas na minha experiência - exclusivamente desenvolvida na universidade -, 

fui me fazendo docente experimentando a sala de aula, a pesquisa e a 

extensão. Talvez eu seja bastante genérica pela própria dificuldade de 

responder essa pergunta, mas eu acho que fundamentalmente como em toda 

profissão precisamos da sensibilidade, precisamos entender que o outro é, 

quais demandas que ele traz, que lhe parece uma ausência muito sentida não 

só nessa, mas em universidade de um modo geral.[...] precisamos enxergar 

que sujeito a gente tem na mão pra trabalhar, é claro que não é uma beleza, 

as pessoas são diferentes, tem suas dificuldades e, o que nos falta é 

sensibilidade de enxergar quem é esse outro que está se dispondo a me escuta, 

a minha orientação. (PROFESSORA RESILIÊNCIA, 2019). 

 

O ser e a organização de cada um lhes são próprios. A isto vale pensar/sentir que 

seja mais respeitoso e eficiente acompanhar a energia interna do indivíduo, em vez de forçá-la 

no conceito. Ações e pensamentos que acompanham, caminham ao lado em oposição ao 

pensamento e à ação impositivos, como que uma “sociologia da carícia, sem mais nada a ver 

com o arranhão conceptual” (MAFFESOLI, 1998, p. 19). 

O conceito de saber ludo-sensível que defendo aqui é aquele que a meu ver perpassa 

pelo reconhecimento da soma inevitável entre a dimensão dos aspectos físicos, biológicos, 

cognitivos, emocionais e espirituais, ou seja, que considere o sujeito em todas as suas dimensões 

de ser humano. Assim, compreender o ser humano nessas dimensões, a meu ver, é também ter 

a concepção de que ele é capaz de atender a um processo de desenvolvimento seja regida por 

                                                             
4 O Apolíneo e o Dionisíaco é um conceito filosófico e literário ou dicotomia com base em certas características 

da antiga mitologia grega. Muitos filósofos ocidentais e autores literários têm utilizado esta dicotomia em 

trabalhos críticos e criativos. Na mitologia grega, Apolo e Dionísio são ambos filhos de Zeus. Apolo é o deus 

da razão e do racional, enquanto que Dionísio é o deus da loucura e do caos. Os gregos não consideravam os 

dois deuses como opostos ou rivais, embora, muitas vezes, as duas divindades fossem entrelaçadas por natureza. 

O Apolíneo é o lado da razão e do raciocínio lógico. Por outro lado, o Dionisíaco é o lado do caos e apela para 

as emoções e instintos. O conteúdo de todas as grandes tragédias é baseado na tensão criada pela interação entre 

esses dois. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicotomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dioniso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filho_de_Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loucura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polite%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
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interesses e sistemas que extrapolem a área educacional. O respeito, o cuidado, a apreciação 

artística e estética baseados nos estudos de Duarte Júnior (2006) e a criatividade são exemplos. 

Até mesmo caminhar, praticar um esporte ou tocar um instrumento exige saber corporal, ludo-

sensível. Defendo e assumo a ludicidade e a sensibilidade como capacidades do 

intelecto/corpo/emoção, somando-se na inteireza de um ser.  

Continuando nesse entrecruzamento entre fios e linhas, trago aqui, a fala da 

professora Maçã Verde que – além de corroborar a assertiva acima – ajuda a materializar as 

ideias de Luckesi (2007), quando afirma que: 

Primeiro eu achava que o lúdico era uma estratégia, era ensinar por meio do 

jogo e isso começou a se desconstruir, quando eu compreendi o que Luckesi 

trás, que o lúdico é uma coisa interna, que parte do nosso princípio, nosso 

desenvolvimento na nossa formação, um estado de plenitude. Nesse sentido, 

quando eu vejo o histórico, ela vem de uma cultura e por esse motivo, eu não 

compreendo lúdico, só de uma forma teórica interna, mas eu também a 

compreendo de uma forma também cultural. [...] ele vem com o princípio 

formativo, porque ele vem dentro de uma questão interna da gente, tem que 

ter essa bagagem de sentir isso, é um motivador principal. Mas, se eu não 

tiver vivenciado isso ou uma ambiência que traz isso em uma cultura, ele pode 

também sim, não evoluir, não crescer ou não tornar persistente. Assim, na 

minha compreensão o lúcido é um princípio formativo que tem tanto o fator 

biológico interno, como o fator externo. (PROFESSORA MAÇÃ VERDE, 

2019) 

 

Desse modo, estou concordando com os estudos de Luckesi (2007) quando 

compreendo a ludicidade como estado de plenitude, atitude de inteireza, de prazer no que se faz 

– a inteligência sensível, indo além do racional, estendendo-se às inteligências corporais e 

emocionais integradamente. Tenho assim uma soma de formas de apreender e interpretar o 

mundo unindo sentidos do corpo, da razão e da emoção. Claro, vale ressaltar, que nem todos os 

desejos serão contemplados pela imaginação, mas acreditamos que uma atividade e vivência 

lúdica podem ser definidas como uma busca satisfatória ou como uma fuga ilusória de modo a 

inverter situações negativas.  

Nesse sentido, comungo também da ideia de Luckesi (2007, p. 15) quando diz que 

enquanto estamos participando verdadeiramente de uma atividade lúdica, não há lugar na nossa 

experiência, para qualquer outra coisa além dessa própria atividade. Isso nos leva a defender 

que uma formação cunhada pela égide da ludicidade e de uma educação da sensibilidade tem 

como fator especial de que o ser humano, quando age ludicamente, vivencia uma experiência 

plena.  

Portanto, não há divisão, pois – se esta ocorre –, a experiência pode ser prazerosa, 

divertida, mas não é lúdica. Brincar, jogar, encantar-se por um conhecimento, deleitar-se com a 
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leitura de um livro, poema, assistir um filme, um quadro ou escultura, agir ludicamente, exige 

uma entrega total do ser humano, e independe da idade cronológica (LUCKESI, 2007, p. 16). 

Logo, a divisão entre corpo e mente se torna totalmente sem nexo nessa perspectiva. Assim 

sendo, acredito que – em uma vivência formativa ludo-sensível – cada um de nós mergulha em 

estado de plenitude, de inteireza no momento, entregue a essa vivência, de uma relação 

profunda, cheia de sentido e significado com o saber. Isso me faz a ratificar o meu pensamento 

do desenvolvimento integral humano como um objetivo formativo educacional e, assim, 

entender que relações de saber não podem ser estabelecidas na fragilidade, carregadas de pouco 

sentido ou descontextualizadas. Compreendendo, portanto, que construir relações com os 

saberes de maneira sólida requer um envolvimento do sujeito com estes saberes – do sentir, do 

olhar, do tocar, escutar, da ludicidade, do conhecimento, da experiência que vamos tecendo ao 

longo da nossa itinerância formativa.  

Para isso, atividades ludo-sensíveis propiciam um estado de consciência livre dos 

controles do ego e, por isso, libertário, criativo. Mesmo a experiência sendo subjetiva, o 

importante é a vivência que cada um vai ter, de forma coletiva e individual também. A 

experiência lúdica põe o sujeito em conexão com o mundo, com seu cognitivo, com suas 

emoções, tudo em um só tempo e, por isso, esses aspectos não se separam, não se distinguem, 

são um só. Uma educação centrada em atividades em que o sujeito se sinta inteira e plenamente, 

tais como o uso da música, jogos, poesia, dança e leituras têm a possibilidade de um lado, de 

construir um Eu (não um ego) saudável em cada um de nós, e de outro, auxiliar num caminho 

em direção à qualidade, proporcionando uma formação integral do indivíduo (LUCKESI, 2009, 

p. 47). 

A meu ver, essa prática docente mais sensível pode sim dar mais sentido à educação 

como meio para a formação de sujeitos plenos, livres, socialmente participativos e saudáveis 

emocionalmente. Assim, consequentemente, pode-se construir uma sociedade mais saudável, 

do ponto de vista das suas relações. Na seção a seguir, vou deslindar as linhas e fios que 

compõem essa teia entre a ludicidade e a sensibilidade, tendo o saber ludo-sensível como mote 

dessa Teia. 
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5 ENTRELAÇANDO OS PRIMEIROS FIOS DA NOSSA TEIA: DESVELANDO 

SOBRE AS IDEIAS ENCONTRADAS NAS NARRATIVAS 

 

As palavras me antecedem e ultrapassam, elas me tentam e me modificam, e se não 

tomo cuidado será tarde demais: as coisas serão ditas sem eu ter dito [...]. Meu enleio 

vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio 

só; meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias. E nem todas 

posso contar – uma palavra mais verdadeira poderia de eco em eco fazer desabar pelo 

despenhadeiro as minhas altas galeria.  (Clarice Lispector, 1971). 

 

A reflexão de Clarice Lispector que retomo na epígrafe, sintetiza o movimento de 

busca inquieta que nos envolve ao brincar com os fios dessa teia, e como Clarice não posso 

tecer apenas com um fio, mas sim, entrelaçar os fios nos enredos das narrativas durante o 

processo que compõe a análise e interpretação dos dados.  

Dito isso, prossigo, neste momento, com a análise das categorias empíricas, isto é, 

aquelas provenientes das entrevistas realizadas com as professoras. O que as narrativas docentes 

nos revelaram? É o que irei mostrar agora.  Cada objetivo da pesquisa corresponde a uma ou 

mais categorias.  

 

5.1 Ludicidade 

  

Segundo Luckesi (2018), ludicidade é um substantivo abstrato, um fenômeno que 

não se dá na realidade, mas que efetivamente ocorre dentro do sujeito, como se fosse para ele 

uma experiência interna em sua relação com o mundo, “com as marcas de sua biografia e das 

suas variadas experiências no presente que vive” (LUCKESI, 2018, p. 141).  

Pensar o ser humano dessa forma implica compreendê-lo como ser passível de 

mudança que possui potencial de assenhorear-se de si, e não como um ser impotente a ser 

modelado pela escola e a quem será dito o que fazer. 

A ludicidade permite flexibilizar o comando do racional e, ao mesmo tempo, 

expandir nossa consciência para uma dimensão que, usualmente, no cotidiano, não acessamos 

(LUCKESI, 2002). Isso nos integra ao grupo, conecta-nos com nossa emoção, deixa que o 

movimento flua, mobiliza nossa energia e gera uma nova vibração interna. São momentos em 

que pensamento, sentimento e ação se integram, possibilitando a inteireza do ser humano e a 

expansão de sua consciência. 
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Para desvelar as concepções e crenças sobre ludicidade (anunciadas na entrevista e 

no Ateliê), estamos trilhando um percurso no qual busco responder o que pensam as professoras 

colaboradoras sobre ludicidade e qual sua importância na formação e prática docente.  

No caso dessa pesquisa, entendo que as concepções/crenças sobre ludicidade das 

professoras colaboradoras e suas interfaces são influenciadas pelas experiências flutuantes que 

compõem a vida de todas as pessoas, seja nos espaços institucionais ou não, e que, portanto, 

instituem a dimensão e a conceitualização cristalizadas pelo processo histórico, pelos conceitos 

dominantes transmitidos sobre os modelos de educação que se refletem constantemente em 

nossas práticas recentes. Apresento abaixo os relatos das colaboradoras, emitidos durante a 

coleta de dados, sobre a “concepção de ludicidade”. 

As respostas das seis professoras apontaram mais semelhanças do que diferenças 

sobre visões de ludicidade: prazer, recreação, técnica para o trabalho pedagógico, 

autoconhecimento do lúdico como experiência interna (vivência interna) e o lúdico como 

experiência externa – jogar e brincar.  

[...] Para mim a ludicidade tem a ver com um estado de satisfação, de prazer, 

para realizarmos tarefas. É um estado de espírito, que deve ser trabalhado e 

estimulado. Em se tratando da educação, a ludicidade é um aspecto que deve 

estar presente na prática dos professores. (PROFESSORA ESPERANÇA, 

2019). 

  

[...] Ludicidade é encontrar prazer no que se faz. (PROFESSORA 

SENSIBILIDADE, 2019). 

 

No relato das professoras Esperança e Sensibilidade, ambas creditam à ludicidade 

uma ação pedagógica focada em atividades de prazer e bem-estar, ou seja, que traz essa 

diversão, essa alegria e esse prazer como potências de aprendizagem.  

Configura-se, assim, como um elo para as relações sociais entre crianças, ou entre 

crianças e adultos (BROUGÈRE, 1998). Segundo Kishimoto (2008), a educação dos sujeitos 

ocorre no cotidiano, nas relações (conversas na escola, em casa, etc.). “Tais espaços devem se 

tornar locais de aprendizagem e partilha de conhecimentos” (KISHIMOTO, 2008, p. 208). 

Desse modo, o professor precisa transformar o espaço educacional repleto de 

possibilidades, onde a imaginação humana possa ampliar a sua inventividade e criatividade, em 

busca de superar a visão instrumental da ludicidade que muitos ainda têm. 

Veja a seguir, um pouco desse olhar sobre o conceito de ludicidade com as 

professoras Empatia e Resiliência: 
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[...] São as atividades que proporcionam momentos de lazer, prazer, bem estar, 

aprendizagem e interação, além também de ações de brincadeiras, jogos e 

recreação. (PROFESSORA EMPATIA, 2019). 

 
[...] Ludicidade é uma técnica de trabalho pedagógico pensada para 

proporcionar a quem a vivencia, momentos de encontro consigo, e com o 

outro, momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação e percepção, 

momentos de autoconhecimento e conhecimento do outro, de cuidar de si e 

olhar para o outro, momentos de vida, de expressividade. (PROFESSORA 

RESILIÊNCIA, 2019). 

 

Os dois relatos evidenciam que as professoras comungam de conceitos semelhantes 

acerca da ludicidade e suas interfaces. O uso das palavras “técnica de trabalho” e “ações de 

brincadeira, jogos e recreação”, demonstra o entendimento de ambas acerca da ludicidade como 

um momento de recreação, lazer, jogos e bem-estar. Seguem os relatos sinalizando que o 

brincar, no que se refere à ludicidade, tem a ver com foco/propósito em busca de ser atrativo, 

incentivador, ou seja, trazem esse prazer, essa diversão e alegria, como potências de 

aprendizagem e de autoconhecimento, mas ainda com um viés instrumental e pedagógico. 

Aqui fica evidenciada uma tensão entre o conceito de ludicidade que se expande 

para além da ideia de lazer/jogar restrito à experiência externa, ampliando a compreensão para 

um estado de consciência pleno e experiência interna (LUCKESI, 2007) que engendra esse 

trabalho, e o viés instrumental denotado nas narrativas das professoras Resiliência e Empatia, 

ainda muito vistas em algumas práticas e concepções equivocadas por parte de professores que 

imputam à ludicidade uma ação exclusivamente instrumental e didática para fins pontuais à sua 

ação docente. 

Nesse sentido, cito Luckesi (2007), quando declara que: 

[...] O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela 

possibilita a quem a vivencia em seus atos. É uma atividade onde o sujeito 

entrega-se à experiência sem restrições, de qualquer tipo, especialmente as 

mentais, que usualmente, tem por base, juízos pré-concebidos sobre as coisas 

e práticas humanas. (LUCKESI, 2007, p. 222). 

 

Vale aqui discorrer um pouco sobre essa tensão acerca da visão instrumental da 

ludicidade. Entendo que a ludicidade é muito complexa para ser interpretada e deve ser 

compreendida e avaliada em sua totalidade, já que ela vai além do alívio de tensões, da alegria 

e do divertimento. Não há um fim a ser atingido que não a própria vivência da experiência 

lúdica. Através da ludicidade, o sujeito pode assumir-se como ser social criador em posição de 

não-alienação, ressaltando a significação desse processo de formação integral. 

As atividades e vivências balizadas pela ludicidade permitem ao sujeito vivenciar 

sua inteireza e autonomia em um tempo e espaço próprio particular. Esse momento de inteireza 
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e de encontro consigo mesma gera possibilidades de autoconhecimento e de maior consciência 

de si. Esse encontro não se caracteriza necessariamente pela alegria com a carga significativa 

que geralmente lhe atribuímos, mas pela sensação de bem-estar por estarmos conosco. Logo, 

entender e vivenciar esta experiência exige a entrega de cada um, o que se torna inviável no 

fazer mecânico, ou seja, no fazer exclusivamente instrumental didático que, muitas vezes, é 

dado a ludicidade.  

Através desses relatos, mesmo que de maneira sutil, constata-se que as professoras 

colaboradoras veem a ludicidade, como agente potencializador de aprendizagem de seus atores 

e creem que a ação lúdica integra-se ao mais alto espírito de uma prática pedagógica 

mobilizadora de ações que possam ressignificar a percepção do outro e das coisas através de 

atividades e vivências entre si.   

Por fim, trago as professoras Jasmim e Maçã Verde. Não obstante percebermos que 

elas foram às únicas que escolherem seus pseudônimos vinculados aos sentidos do olfato e 

paladar, trago isso, pois, de fato, percebo até o momento que há certo entrelaçamento nas suas 

crenças e conceitos: 

[...] A ludicidade se apresenta para mim como prazer, um sentimento que 

surge mediante a realização de ações que imprimam alegria, amor, paz, e 

felicidade. (PROFESSORA JASMIN, 2019). 

 
[...] Então hoje pra mim, o conceito do lúdico, ele vem com o princípio 

formativo, porque ele vem dentro de uma questão interna da gente, tem que 

ter essa bagagem de sentir isso, é um motivador principal. Mas, se eu não 

tiver vivenciado isso ou uma ambiência que traz isso em uma cultura, ele pode 

também sim, não evoluir, não crescer ou não tornar persistente. Assim, na 

minha compreensão o lúdico é um princípio formativo que tem tanto o fator 

biológico interno, como o fator externo. (PROFESSORA MAÇÃ VERDE, 

2019). 

 

Compartilhando não só dos registros das professoras colaboradoras, mas também 

nas suas falas durante toda a entrevista, percebo que elas concebem o lúdico não só de forma 

teórica interna, mas também de forma cultural e que, portanto, propicia a plenitude e a 

experiência.   

Então, cabe destacar que as atividades e vivências vividas pelos sujeitos que podem 

gerar ou não um estado lúdico. Ou seja, mesmo que se tenha preparado um ambiente recheado 

de situações educativas, recreativas, de diversão e prazer, somente será lúdico se proporcionar 

um estado lúdico interno no sujeito. Caso não desperte esse estado de plenitude e inteireza 

efetivamente não é lúdico, mesmo que externamente eles possam de modo histórico, 

sociológico e psicológico, ser denominados de lúdicos.  
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Nesse entendimento, o lúdico é caracterizado como uma atividade interna, livre e 

espontânea. Segundo Luckesi (2004, p. 15), que “Lúdico é um estado interno do sujeito, e 

ludicidade é uma denominação geral para esse estado – estado de ludicidade.” Essa é uma 

qualidade de quem está lúdico por dentro de si mesmo.   

Infere-se a partir dessa assertiva que não basta apenas dizer que ludicidade é um 

espaço que possibilita a imaginação e a criatividade. É necessário utilizar e acreditar no enlevo 

de ensinar e aprender, cunhado na concepção da ludicidade como uma experiência interna. O 

sujeito precisa estar por inteiro na ação.  

 

5.1.1 Ludicidade na Prática Pedagógica 

 

Pensar as conceituações e os enfoques que são imputados à ludicidade na prática 

pedagógica nos revela que são múltiplos como um grande caleidoscópio que compõe o conceito 

de ludicidade. Assim, nessa subcategoria venho traçar os contornos apresentados nas narrativas 

das professoras colaboradoras quanto à importância e a maneira como a ludicidade pode e é 

mobilizada por elas nas suas práticas pedagógicas. 

É importante destacar aqui, a meu ver, que as atividades lúdicas têm espaço em 

qualquer fase da vida profissional e escolar, independentemente do segmento educacional ao 

que esteja inserido. Claro que cabe aos professores fazer as devidas adequações aos seus 

interesses e no momento de aprendizagem dos estudantes envolvidos no processo. 

Inicialmente, o contorno dado por algumas delas me parece ser muito mais pautado 

numa perspectiva de ludicidade como um artefato didático pedagógico ao considerar as 

atividades lúdicas como recursos aliados para uma preparação do conteúdo a ser trabalhado, ou 

seja, ainda uma visão muito centralizada no viés – o lúdico como recurso para preencher o 

“tempo livre” (o tempo dado ao acolhimento dos estudantes na aula/os famosos quinze minutos 

de tolerância, a fim de contribuir para sua interação com o ambiente e os sujeitos envolvidos), 

e também como uma maneira de iniciar de maneira mais “descontraída” os trabalhos didáticos 

pedagógicos.  

Observe na fala das professoras Empatia e Esperança como esse ‘tempo livre’ está 

implícito na maneira como utilizam a ludicidade na sua prática pedagógica: 

Sim. Procuro sempre ter momentos de lazer e vivenciar situações lúdicas, pois 

revigoram a alma. A ludicidade alimenta a alma e trás bem estar. Nas minhas aulas 

sempre início com momentos lúdicos ou de reflexão, para energizar os alunos, que 

chegam para as aulas, muitas vezes, cansados e fadigados ou com problemas que 

interferem na concentração. (PROFESSORA EMPATIA, 2020). 
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[...] esta proposta didática é muito interessante, pois é através dela que os 

estudantes partem dos elementos da arte, no caso uma película, para iniciar e 

aprofundar conhecimentos teóricos. [...] (PROFESSORA ESPERANÇA, 2020). 

 

Ter uma prática cunhada pela ludicidade exige que o professor conviva com o 

inesperado, com a imprevisibilidade, que abra mão do controle absoluto de sua onipotência, 

que abra espaço para autoexpressão e criatividade de seus estudantes, estimulando sua 

participação efetiva no processo ensino-aprendizagem, trazendo aos estudantes a possibilidade 

de autoconhecimento e autodesenvolvimento. 

Temos nas falas das professoras Resiliência e Sensibilidade uma reflexão do uso da 

metáfora como um dos contornos dado ao sentido e significado da ludicidade e da prática 

pedagógica como uma grande potência criativa e recurso do desenvolvimento humano integral: 

Eu escolho as situações didáticas lendo, ouvindo os meus pares e observando 

a vida cotidiana. Meus alunos sabem, porque eu costumo repetir isso o tempo 

todo: reitero que a observação da vida é o ‘combustível’ para as minhas 

aulas. Talvez por essa razão eu aprecie tanto as aulas de campo que costumo 

realizar uma vez a cada semestre. Sobre as minhas inovações didáticas, eu 

rio, eu conto piada, eu peço para fazerem tarefas, a gente lê junto, discute o 

texto, eu desenho no quadro, peço para os alunos desenham-se [...] Gosto 

muito da fala do Prof. Manoel Fernandes (USP) quando ele diz que a aula é 

uma dança [...] e eu, modéstia as favas, adoro “dançar” com meus alunos. 

(PROFESSOA RESILIÊNCIA, 2020). 

 

A melhor aula que já dei é aquela que não queria que acabasse [...] que via 

pessoas compreendendo o que estava dizendo, que sentiam que tem forças 

para mudar o mundo e, principalmente, para mudar a si mesmo. Lógico que 

isso tem a ver com a pedagogia, com a boniteza de descobrir que ser gente é 

relacionar-se, é encontrar-se consigo e com o outro, é dialogar [...] Contagiei 

pessoas com essa felicidade. (PROFESSORA SENSIBILIDADE, 2020). 

 

Aqui, cabe inferir que as atividades lúdicas permitem vivenciarmos com inteireza 

um tempo-espaço próprio, e que assim cada um esteja e se sinta envolvido na experiência, se 

entregando de maneira plena e sem julgamento. O que parece é que as professoras consideram 

como lúdica, não apenas as atividades que envolvem jogos e/ou brincadeiras, mas também 

aquelas que possibilitam que se instaure esse estado de inteireza e entrega: uma aula de campo, 

a energia contida na ação e entrega poética da professora e, especificamente, o uso da metáfora 

como a ‘dança’ e a boniteza do autoconhecimento.  

Porém, nas falas das duas professoras acima fica claro que mais importante do que 

o tipo de atividade é a forma como é orientada e experienciada. Deve permitir que cada um 

possa se expressar livre e solidariamente, sem constrangimentos, cobranças ou pressões. 

Segundo Luckesi (2002), pela vivência da experiência plena, os sentimentos mais 

profundos podem ser acessados, “o que, por sua vez, possibilita o contato com forças criativas 
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e restauradoras muito profundas que existem em nosso ser” (LUCKESI, 2002, p. 50). Entender 

o ser humano desta forma implica compreendê-lo como um ser passível de mudança e não 

alguém impotente a ser modelado pelo sistema e a quem será dito o que fazer. 

Ou seja, a ludicidade permite uma maleabilidade do racional e, ao mesmo tempo, 

expandir nossa consciência para uma dimensão que, usualmente, no cotidiano, não acessamos. 

São momentos em que nos libertamos das defesas do ego, tão exigente e “estruturado”, nos 

envolvemos com o que fazemos e nos deixamos absorver por este fazer, nos integrando ao 

grupo, conectando-nos como nossa emoção e deixando que o movimento flua, mobilizando 

nossa energia, gerando uma nova vibração interna. São momentos em que pensamento, 

sentimento e ação se integram, possibilitando a inteireza do ser humano e a expansão de sua 

consciência. 

Considerar as atividades lúdicas como recursos que possibilitam a expansão da 

consciência e o desenvolvimento do ser humano, abrindo espaço para novos níveis de percepção 

de si e do seu entorno é um dos múltiplos contornos que estruturam a conceituação e o enfoque 

dado a ludicidade e a prática pedagógica. 

Para dar maior ênfase a essa inferência, trago as falas das professoras Jasmim e 

Maçã Verde:  

[...] as melhores aulas são as que consigo fomentar nos alunos a participação, 

que o vejo inquieto, produzindo e questionando, as minhas melhores aulas, 

são as que eu saio com a sensação de que o tempo foi aproveitado, isso tem 

relação direta com a Pedagogia, o fato de ter o conhecimento pedagógico, 

me permite pensar e refletir sobre o fazer docente. (PROFESSORA JASMIM, 

2020). 

 

Em geral, busco desenvolver uma metodologia ativa. Levo propostas práticas 

e, também, aulas expositivas, leitura e análise de textos; reflexão escrita por 

imagens e textos.  Iniciamos com uma “rodinha” – a ideia é colocar o grupo 

em roda sentado no chão para eles compreenderem a importância dessa 

atividade para educação infantil. Levo tapete e outros materiais que posso 

necessitar para abordarmos o conteúdo daquela aula. Também, para este 

momento, muitas vezes os alunos levam uma atividade como contação de 

história ou jogos e brincadeiras para desenvolver com as crianças. 

Aproveitamos mito esse momento para analisarmos a intencionalidade de 

cada história e brincadeiras que foram levadas. Além disso, busco 

desenvolver muitos jogos e atividades lúdicas para trabalhar com os 

conteúdos das disciplinas (Trilha da história das instituições infantis no 

Brasil; quebra cabeça – com os textos que discutimos; massinha de modelar 

para trabalhar construção e definição de conceitos – piquenique com frutas 

na creche da UESB – atividade corporal na grama da creche – aula nas 

dependências da creche da UESB). (PROFESSORA MAÇÃ VERDE, 2020). 

 

Considero que uma prática docente lúdica promove aos sujeitos envolvidos 

vivenciar com alegria, as experiências de aprender e escolher conscientemente como 
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incorporar, ou não, a ludicidade na construção e reconstrução de sua identidade, de sua conduta 

ética, de seus saberes, de suas relações. Como bem diz o grande Paulo Freire (1996), quando 

afirma que ensinar exige alegria e esperança, pois a esperança faz parte da natureza do ser 

humano que está em constante busca de si mesmo, pelo seu inacabamento, estando para ela a 

alegria relacionada com a esperança. Esse sentimento de ensinar com alegria, esperança e 

inteireza fica evidenciado nas falas das professoras Jasmim e Maçã Verde, quando trazem à 

baila essa visão da integração necessária entre o sentir, pensar e agir, ou seja, têm uma prática 

pedagógica ludo-sensível. 

Corroborando com essa perspectiva, trago Luckesi (2004), quando ele assevera: 

Uma ação educativa lúdica, dentro de uma visão integral, requer como atitude 

básica e primordial do educador buscar incluir e transcender o nível de 

consciência, predominantemente nos sujeitos do processo educativo [...] O 

processo de aprendizagem coletivo passa pela dimensão ética, que regula as 

relações entre os sujeitos, e pelas estruturas sociais, requerendo um exercício 

constante de ampliação e redução do foco de visão, de forma a não perder de 

vista nem os sujeitos com seus aspectos particulares, nem o contexto maior 

em que todos estão inseridos, com todas as suas contradições e complexidade. 

(LUCKESI, 2004, p. 39). 
 

Isso me diz que o potencial transformador da inclusão da ludicidade na prática 

pedagógica dos professores deve-se, prioritariamente, ao fato desta constituir uma experiência 

individual e interna, o que inclui e valoriza o sujeito como centro do processo educativo, 

estimulando a vivência de um processo de autoconhecimento de forma acessível a qualquer 

pessoa, em qualquer idade, com qualquer nível cultural. Para desenvolver uma prática 

pedagógica cunhada pelo lúdico, é primordial que o professor compreenda teoricamente o 

desenvolvimento do ser humano, bem como o papel da atividade lúdica e da ludicidade no 

processo educativo, bem como o papel da educação para além da mera transmissão de 

conteúdos e, portanto, a ludicidade e as atividades lúdicas vão além desse lugar de artefato 

pedagógico para cumprir ‘tempo livre’ ou ampliar o recurso didático. 

Constitui-se um grande desafio para o professor na conjuntura sociocultural atual, 

a urgência em construir uma prática pedagógica que integre inteligência e intelecto, 

racionalidade e sensibilidade, enfim, que considere o ser humano em sua totalidade. Nesse 

contexto, as atividades lúdicas se mostram como um valioso recurso integrando mente, corpo e 

espírito. Para tanto, o campo da ludicidade atravessa as dimensões da vida pessoal e 

profissional, que é o que vamos discorrer na subcategoria a seguir. 
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5.1.2 Ludicidade na Vida Pessoal e na Formação Acadêmica 

 

Como sintetiza Leonardo Boff, “a física quântica demonstrou a profunda 

interconexão de tudo com tudo e a ligação indestrutível entre a realidade e observador, não há 

realidade em si, desconectada da mente que a pensa; ambas são dimensões de uma mesma 

realidade complexa. O universo é consciente” (BOFF, 1999, p. 24). 

Como apontam as pesquisas, o ser humano e o mundo em que vive o social e o 

natural, o que inclui seus relacionamentos, estão entrelaçados. Pautada nessa visão, trago nessa 

subcategoria as narrativas das professoras colaboradoras sobre o que pensam e o que sentem, 

bem como o seu olhar acerca dessa perspectiva.   

 Como sinaliza Luckesi (2002, p. 96) ludicidade “é um fenômeno interno do sujeito, 

que possui manifestações no seu exterior”, portanto, “a ludicidade vem a ser uma possibilidade 

de experiência plena interna e consequentemente, essa experiência pode nos tornar criadores e 

recriadores de nossa vida” (LUCKESI, 2002, p. 55). Ainda nessa mesma direção, temos Lúcia 

Helena Pena Pereira ao atestar que “as atividades lúdicas permitem que o indivíduo vivencie 

sua inteireza e autonomia em um tempo-espaço próprio, particular” (Pereira, 2002, p. 17) 

proporcionando uma experiência singular a nós mesmos e criando a oportunidade de trilharmos 

nossa vida centrada na autonomia, na autoridade interna, o que nos leva à experiência de sermos 

livres, de termos as rédeas de nossa vida. 

Corroborando com as assertivas acima, é necessário reafirmar que “quando nos 

tornamos capazes de agir reelaborando nossa experiência, abrimos um canal de autonomia 

diante do universo em que vivemos junto aos nossos pares e, neste momento, nos tornamos 

sujeitos de nossa história, de nossa vida, de nossos sonhos, de nosso chão” (PORTO E CRUZ, 

2002, p. 153). Assim, fica claro que a ludicidade contribui para formação da cidadania, através 

da integração do ser humano com ele próprio, seu meio e com o outro. A ludicidade pode 

contribuir para uma maior consciência dos acontecimentos da vida, permitindo outras 

possibilidades de existir, reexistindo dentro dos poderes imbricados na nossa vivência que estão 

sempre a nos colocar em condições de desigualdade que “é geradora de submissão e de 

covardia” (GALEFFI, 2003, p. 135). 

Nesse caminho de pensar que tudo está interligado, vou discorrer nessa 

subcategoria a relação dialógica entre a ludicidade na vida pessoal e acadêmica e, como isso 

pode ecoar em uma prática pedagógica cunhada pelo saber ludo-sensível que é o objeto dessa 

tese. Vale sinalizar que das seis professoras colaboradoras, apenas duas delas sinalizaram que 

a ludicidade esteve presente em sua vida pessoal, e as outras quatro narram apenas o que pensam 
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sobre a ludicidade na formação humana. Já em relação à ludicidade na formação acadêmica, o 

cenário é um pouco diferente e nas narrativas registradas através das entrevistas, questionário 

e Ateliê, temos das seis professoras colaboradoras, cinco delas registrando um pouco desses 

momentos vividos no seu processo de formação acadêmico.  

Trago a seguir as falas das duas professoras Maçã Verde e Empatia que afirmam 

ter vivenciado a ludicidade na sua vida pessoal:  

Ludicidade sempre fez parte da minha vida. Desde infância, tanto que a minha 

tese o memorial, eu resgato ser uma catadora lúdica, catadora do brincar e a 

banca me diz: “Você é uma catadora do brincar”! Para mim, a ludicidade 

vem sempre infância, sempre trabalhei, brinquei muito com os jogos 

imaginários. Meu pai compartilhou muito isso comigo. Era um inventor, ele 

dizia ser o era o professor Pardal, inventava quadros, inventava brinquedos. 

Não tinha condições de comprar e por isso ele criava os brinquedos. Assim, 

eu cresci numa cultura lúdica com a minha família. Eles tinham os momentos 

te ter a cobrança, estudar, mas nós tínhamos aquele momento de lazer, da 

brincadeira e isso sustentou o que é a ludicidade. Outro fator também que 

veio pra mim, de modo que pudesse acessar a questão da ludicidade foi, ter 

sido uma pessoa que eu tinha que criar brincadeiras, pela minha condição e 

limitação física, brincar em cadeiras e presos em rodas. Por conta da minha 

limitação, eu brincava muito com meu imaginário e fui crescendo e quando 

cheguei ao magistério, eu vi a arte, vi o lúdico dentro da formação, sem 

ninguém comentar “isso é lúdico, isso não é”. (PROFSSORA MAÇÃ VERDE, 

2019). 

 

A minha infância na roça de meus avôs era recheada de momentos de prazer, 

de alegria, de sabor e aprendizagens para a vida toda. Posso inferir que isso 

foi um momento muito importante na minha formação como pessoa, mulher, 

mãe e profissional [...] me deu um olhar mais leve e alegre para o outro. 

(PROFESSORA EMPATIA, 2020). 

 

Nessas duas falas, posso inferir sobre a importância de se criar uma atmosfera 

propícia às atividades lúdicas, um “lugar lúdico” que proporcione essa entrega ao desconhecido, 

à imprevisibilidade, ao jogo da vida, ressaltando também que a ludicidade depende de cada 

sujeito, pois como já foi dito, é uma reação interna. Logo, no sentindo que estou assumindo, a 

atividade terá um caráter lúdico, se a pessoa que participa se entrega a ela e deixa que a 

ludicidade aconteça com isso, é necessário ter consciência de que o que pode ser lúdico para 

uns, pode não ser para outros. 

É o que fica evidenciado nas falas das professoras Maçã Verde e Empatia, o quanto 

elas se entregaram naqueles momentos, permitindo viver de maneira plena, inteira e criativa e 

mesmo pelo autoconhecimento e transformações de uma atividade que aos olhos de outros não 

tenha muito sentido e significado, mas que para cada uma delas trouxe uma experiência singular 

e que vem ecoando até hoje nas suas vidas. 
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Para tanto, trago Pereira (2002) quando assevera que uma atividade lúdica é aquela 

que proporciona “momentos de inteireza e encontro consigo mesmo e gera possibilidades de 

autoconhecimento e de maior consciência de si” (PEREIRA, 2002, p. 17). É um momento 

único, singular, particular, em que “não há divisão. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, 

saudáveis” (PEREIRA, 2002, p. 24). 

Sendo assim, as atividades lúdicas podem se transformar em caminhos internos que 

colocam o ser humano em contato com o próprio âmago, expandindo a consciência para a 

dimensão externa. Ao sentir-se inteiro e integrado ao meio ambiente, o homem educa-se em 

interação com outros homens, com a natureza e com a cultura. 

Nas palavras de Luckesi (2002), “a educação é um lugar muito especial, através do 

qual nós nos auto-organizamos, em nossas interações com as múltiplas dimensões da vida, 

tendo em vista manifestar o nosso ser” (LUCKESI, 2002, p. 100). Este “educar-se” que 

transcende os limites políticos e culturais vivenciados em diferentes momentos, principalmente 

na formação acadêmica, é o que vamos trazer a seguir.   

Vejo nas falas das Professoras Jasmim, Esperança e Resiliência essa possibilidade 

de múltiplas interações que a experiência da ludicidade na formação acadêmica pode conceder 

aos sujeitos quando os mesmos estão abertos para isso: 

Sim, eu tinha certeza da escolha do Curso de Pedagogia e na maioria das 

vezes era lúdico para mim, fazer parte daquele espaço. [...] uma espécie de 

excitação, uma sensação de felicidade e leveza. (PROFESSORA JASMIM, 

2019). 

 

Fiz uma vivência com os índios da etnia pataxó. Foi um momento de conexão 

com a natureza, com o universo, com a espiritualidade. Guardo em mim 

imagens, cheiros e cores daqueles momentos. [...] (PROFESSORA 

ESPERANÇA, 2020). 

 

Sim, muitas vezes, nas aulas de campo, meu curso tinha muitas aulas práticas 

[...] muita descontração, risadas largas e o tempo da aula correndo muito 

rápido. (PROFESSORA RESILIÊNCIA, 2019). 

 

Percebo nessas narrativas das professoras Jasmim e Esperança que a experiência 

vivenciada na formação acadêmica com ludicidade, as remeteu a sentimentos formativos 

nutritivos e saborosos quanto à possibilidade de rever a sua história, ver o mundo e a educação 

com outros olhos, onde ecoam sentimentos como prazer, sensibilidade, espiritualidade, leveza 

e felicidade no seu fazer docente. 

Vejo as atividades lúdicas que envolvem o ser que a elas se entregam, 

sensibilizando, trazendo uma nova consciência de si, propiciando participação afetiva e efetiva 
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nas propostas do processo pedagógico, estimulando a participação na construção do 

conhecimento e maior apreensão do que está sendo vivenciado.  

Corroborando com essa questão, trago Luckesi (2000) quando afirma que uma 

educação lúdica “é uma orientação adequada para uma prática educativa que esteja atenta à 

formação de um ser humano ou de um cidadão saudável para si mesmo e para sua convivência 

com os outros, seja na vida privada ou pública” (LUCKESI, 2000, p. 20). Em relação a uma 

educação lúdica no processo de formação acadêmica, assim se manifestaram as professoras 

Empatia e Maçã Verde:  

[...] A imagem dessa foto representa muito na minha trajetória profissional, 

das minhas escolhas, do meu fazer pedagógico. A professora Iara Damiana 

era uma referência de docente no Magistério. Suas aulas eram de uma 

estética fabulosa. Ministrava aulas de Práticas de Ensino usando sucata, 

jogos e tudo produzido com um rigor estético, mesmo sendo uma instituição 

pública apresentava tudo tão bonito, feito com tanto esmero, o seu jeito de 

falar, seu acolhimento. Estava sempre radiante, bonita, cuidava da 

aparência, estava sempre muito bonita e fazia questão de suas aulas serem 

riquíssimas de materiais lúdicos. [...] Sinto que não havia percebido o quanto 

essas pessoas compuseram meu jeito de serem, minhas escolhas, minha 

preocupação com o belo, com a ludicidade das aulas, com o acolhimento ao 

outro, com o meu caminhar na docência. (PROFESSORA EMPATIA, 2020). 

 

[...] Na questão de formação docente dentro do meu percurso formativo, eu 

não tive disciplinas específicas pra falar de lúdico, mas eu vivi experiência 

sim, primeira no magistério, uma professora de didática da matemática pedia 

para fazer materiais, que a chamamos de contagens e aquilo ali pra mim foi 

lúdico. Eu tive também teatro de apresentação cultural, pra mim aquilo era 

lúdico, então não que eles viam com olhar: “vocês vão fazer porque é lúdico”, 

mas eu vivia como experiências lúdicas. Quando saiu do magistério e vou pra 

graduação, eu senti um corte, mas eu já estava trabalhando, já que no 

magistério já começava a trabalhar. Então nos ambientes em que eu atuava, 

por exemplo, eu trabalhei em uma escola de grande porte em Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul, em que nós tivemos experiência de orquestra tocando no 

meio da escola, embaixo das árvores. Era um ambiente rico de pessoas ricas 

e que levavam também muita experiência cultural, lúdico e ludicidade é isso. 

Então, eu vivi na prática, não uma formação teórica, mas eu vivia muita 

formação lúdica na prática. (PROFESSORA MAÇÃ VERDE, 2019). 

 

Nessa narrativa fica claro que a professora Empatia não tinha se dado conta até o 

momento do papel da sua professora do magistério em seu processo formativo e que resgatou 

na sua memória, através da vivência lúdica a qual ela se entregou em um dos Ateliês da referida 

pesquisa. A professora trás que a atividade lúdica não é apenas um divertimento ou simples 

passatempo, mas sim, momentos de descoberta, de construção e compreensão de si. Ou seja, o 
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sentimento nos mobiliza para as decisões, só nos envolvemos realmente quando nos colocamos 

por inteiro naquilo que fazemos, portanto, decidir e concretizar exige mais do que pensamento, 

exige sentimento e ação. E, é esta possibilidade de ser e estar inteiro que a ludicidade propicia.  

 A possibilidade de compartilhar, de se entregar e de se integrar, de fertilizar a 

expressão de pensamentos, sentimentos e movimentos fica evidenciado na fala da professora 

Maçã Verde, já que fica claro que ela foi criando uma ambiência desde o início do seu processo 

formativo profissional já no magistério, ou seja, para ela o ambiente lúdico quando 

oportunizado pelo sujeito de maneira aberta e inteira cria um campo de subjetividade, de 

sensibilidade, mais próximo da compreensão, da formação do campo subjetivo da pessoa.  

Encerro essa subseção com a certeza de que na atividade lúdica, o que importa não 

é somente o produto da atividade, o que dela resulta, mas a própria ação, o momento vivido. 

Ela possibilita a quem a vivencia um momento de encontro consigo mesmo, e com o outro, 

momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação e percepção, momentos de 

autoconhecimento e conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos de 

vida, de expressividade, o que se manifesta nas narrativas trazidas nessa subcategoria, e mostra 

a importância e o lugar de excelência da ludicidade na formação docente pautada por uma visão 

de mundo e de humano, ética, sensível, estética e com alta capacidade de escuta e acolhimento 

do outro. 

 

5.2 Saber ludo-sensível - Conceito 

 

Como já afirmava D’Ávila (2007), precisamos aprender a acionar todos os nossos 

sentidos, como ouvir, tocar, ver, cheirar, sentir o sabor. O sabor vem da etimologia da palavra 

latina sapere, que significa sabor. Assim, buscamos o sabor de trabalhar, vivenciar e interagir 

com o sabor da ludicidade, no estado lúdico, que é a entrega, a plenitude e, portanto, o prazer 

no que se faz e como se faz. 

Através dos fios da nossa teia, buscamos identificar junto às professoras 

colaboradoras que conceitos possuem do saber ludo-sensível, assim como descrever os 

indicadores que compõem o saber ludo-sensível das suas práticas, e as possíveis reverberações 

na formação ludo-sensível dos pedagogos e pedagogas.  

Nesse emaranhado de ações, concepções e crenças, o saber ludo-sensível não se 

reduz apenas a um sistema afetivo ou corporal, mas compartilha de fontes de aquisição e modos 

de integrar heterogêneos e subjetivos. 
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Acredito que o saber ludo-sensível é tecido dentro dessa teia, através das estruturas 

e das referências que são entrelaçadas entre e com as memórias, as lembranças, os sentidos e 

significados que vamos dando às situações, vivências e crenças ao longo da nossa caminhada 

formativa pessoal e profissional. Sendo assim, temos a compreensão de que a criatividade e a 

intuição estão atreladas ao lúdico e que todo mundo tem esses sentidos, mas nem todos os 

acionam ou os mobilizam. Logo, é o saber ludo-sensível através das suas teias, ligações, tranças 

e cruzamentos que vai fazer emergir em cada um de nós essa escuta, esse olhar que possa de 

fato, fazer com que cada um possa assim enxergar, perceber e compreender o outro na sua 

subjetividade e nas suas idiossicracias. 

Digo que o saber ludo-sensível como uma boa teia, vai lançar seus fios mobilizando 

todos os nossos sentidos humanos, tais como ouvir, sentir, cheirar, ver e tocar, entrelaçando os 

saberes essenciais para uma formação e prática docente que acentue de maneira potente uma 

aprendizagem aos jovens e adultos que estão na escola e na universidade, reverberando um 

grande enlevo entre todos na busca não só da aprendizagem, mas da plenitude do ser e estar no 

mundo. 

Nos extratos dos relatos a seguir, posso evidenciar e comprovar as assertivas feitas 

anteriormente para identificar o conceito do saber ludo-sensível das professoras colaboradoras. 

[...] é um saber que ajuda na compreensão da ludicidade e sua importância 

na nossa prática, e a compreensão que é preciso ter outros conhecimentos, 

além do conteúdo e do didático [...] tem que tocar o outro. (PROFESSORA 

EMPATIA, 2019). 

 

[...] Um saber que permite ao sujeito ter consciência da experiência que vive 

e sua importância na docência e no lidar com saberes e fazeres educacionais. 

(PROFESSORA SENSIBILIDADE, 2019). 

 

As duas professoras têm conceitos semelhantes para definir o saber ludo-sensível. 

Para ambas, ele é importante e compõe o conjunto das ações que são mobilizadas no contexto 

do cotidiano educacional. 

Trago D’Ávila (2016) quando ela diz que no cotidiano escolar, o saber sensível é 

mobilizado mesmo que alguns professores não tenham consciência deles. Tanto o saber sensível 

quanto o saber didático-pedagógico são lastro das práticas pedagógicas no cotidiano escolar. 

Ainda de acordo com a autora, o sensível não se opõe ao inteligível, eles se complementam. 

Dito isso, posso inferir que grande parte da rotina está baseada no saber ludo-

sensível unindo o intuitivo e o inteligível que nominamos corpo e mente. 

Continuando sobre o saber ludo-sensível 

[...] A capacidade de compreender as interrelações humanas dentro da sala 

de aula, a percepção que somos todos sujeitos com a mesma perspectiva e 
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com mesmo objetivo e, é também a percepção de que o ser humano não é uma 

máquina. (PROFESSORA JASMIM, 2019). 

 

[...] Imagino que sejam saberes que trabalham outras áreas do cérebro, na 

direção da autoformação, da formação integral, da formação para a vida. 

(PROFESSORA ESPERANÇA, 2019). 

 

Para corroborar junto às falas das professoras Jasmim e Esperança, trago Maturana 

e Varela (2000) que dizem que educar é um fenômeno psicossocial e biológico, envolvendo 

todas as dimensões do ser humano, em total integração do corpo, da mente e do espírito, ou 

seja, o sentir, pensar e agir. Dito isso, o que perscrutamos das falas das professoras Jasmim e 

Esperança é justamente a percepção de que, como educadoras, temos que pensar seriamente a 

restauração da inteireza humana em que pensamentos de toda ordem, sejam biológico e/ou 

emocional, estejam constantemente em conexão e em prol da evolução da consciência humana.  

Encerro essa subcategoria com as seguintes falas:  

[...] É a sensibilidade que a gente deixa entrecortar pelas coisas do mundo. 

(PROFESSORA RESILIÊNCIA, 2019). 

 

[...] A minha compreensão do saber ludo sensível é que ele é essencial na 

nossa prática. [...] faz a gente retomar um aspecto que vem a sensibilidade da 

nossa infância ativa a memória da gente, acorda isso, e faz trabalhar o 

imaginário. (PROFESSORA MAÇÃ VERDE, 2019). 

 

Aqui, faço uma análise individual, mesmo entendendo que as falas se coadunam. 

Na fala da professora Resiliência, mesmo tendo alegado que não entende e nunca ouviu falar 

do saber ludo-sensível, até antes de ser convidada para participar da pesquisa, ela nos traz uma 

definição curta, mas ao mesmo tempo profunda, pois aprender a se colocar no lugar do outro 

não é tarefa fácil, mas sim, pode ser tocada pela sensibilidade exercida na escuta e no olhar, 

promovendo uma atmosfera de empatia, troca e alegria. 

Maçã Verde defende que o saber ludo-sensível é essencial à prática docente e vai 

além quando sinaliza que ele está ancorado na sensibilidade e no resgate das memórias, o que 

nos leva a identificar a mobilização de um prazer em estar na sala de aula e compartilhar e 

interagir consigo mesma e com os outros.  

Encontro em Duarte Júnior (2006) um dos fios dessa teia do saber ludo-sensível 

para coadunar com a fala de Maçã Verde, quando ele menciona: 

[...] uma educação do sensível só pode ser levada a efeito por meio de 

educadores cujas sensibilidades tenham sido desenvolvidas e cuidadas, 

tenham sido trabalhadas como fonte primeira dos saberes e conhecimentos 

que se pode obter acerca do mundo. (DUARTE JÚNIOR, 2006, p. 166). 
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O autor dá, assim, uma percepção de que o saber ludo-sensível desenhado a partir 

dessas duas falas, está ancorado na necessidade de reintegração das dimensões sensório-

corporal, emocional, estética e intuitiva à sua dimensão cognitiva, criando pontes entre a 

educação e a organicidade da vida vivente. 

Aqui, percebe-se uma visão do saber ludo-sensível que extrapola o espaço escolar, 

tendo em vista que pudemos perceber, tanto pelos registros, como na observação da sua prática 

que ela busca o tempo todo acionar os seus sentidos, mobilizando as dimensões físicas e 

cognitivas. 

Figura 2 – Nuvem de palavras – Saber ludo-sensível 

 

                Fonte: Elaborado pela autora.      
 

5.2.1 O saber ludo sensível na prática docente 

 

Nesta subcategoria darei continuidade à análise do saber ludo-sensível e sua relação 

com a prática docente, em que as professoras colaboradoras buscam o tempo todo estabelecer 

um entrelaçamento entre o saber ludo-sensível ancorado com a sensibilidade, a afetividade, a 

escuta, a alegria e a docência. 

Desse modo, esse entrelaçamento entre o saber ludo-sensível e a prática docente 

reverbera possivelmente em uma ação docente com autonomia, criticidade, autenticidade, 

estabelecendo uma interação de forma que se possa compartilhar e vivenciar uma aprendizagem 

mais significativa e, em especial, permitir conhecer-se melhor.  

A seguir, têm-se os relatos que comprovam um pouco do explicitado acima sobre o 

saber ludo-sensível e a docência:  

[...] O exercício da docência demanda saberes muito mais amplos do que os 

técnicos. Trata-se de lidar com pessoas e ter uma perspectiva de gostar de 
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lidar com gente, portanto, gostar de problemas. Ser sensível aos problemas e 

ter empatia ao lidar com o outro envolve a docência e acrescentar a isso a 

perspectiva lúdica é essencial, afinal se aprende o que se sente, o que é 

significativo e a ludicidade proporciona isso. (PROFESSORA 

SENSIBILIADE, 2019). 

 

[...] Importante que a gente cuide do afeto, que as pessoas se sintam 

respeitadas, ouvidas apoiadas. Eu não acho justo, não acho ético abandonar 

os alunos, a própria sorte pra que eles aprendam sozinhos se o papel do 

professor é a mediação. (PROFESSORA ESPERANÇA, 2019). 

 

[...] é a prática com prazer, é a prática com sensibilidade e penso que essa é 

uma aproximação possível de quem a despeito não conhecer conceitualmente, 

também enquanto a professora, mas que faz os seus manejos vai ali, vem aqui, 

para tentar compreender e construir alguma coisa que tenha sentido. 

(PROFESSORA RESILIÊNCIA, 2019). 

 

[...] Eu vejo que eles dão mais sentido ao conhecimento que está sendo ou que 

vai ser ali conduzido, quando eles se sentem percebidos, se sentem parte desse 

processo e, além disso, de você tentar aproximar esse conhecimento, ao 

contexto da vida, do conteúdo que se está tentando trabalhar. Além disso, 

aproximar esse conteúdo e também sensibilizar o aluno pra esse 

conhecimento, ele precisa ser mobilizado pra essa aprendizagem acontecer. 

Eu vejo que precisamos atingir, tem que tocar o outro, tem que fazer essa 

sensibilidade acontecer pra que essa aprendizagem flua de uma forma plena. 

(PROFESSORA EMPATIA, 2019). 

  

[...] Embora não trabalhemos com a sensibilidade e na maioria das vezes não 

sabemos constituir movimentos e espaços lúdicos em nossas aulas, é urgente 

que possamos incluir esses sentimentos na concretização da docência, olhar 

os nossos alunos e a nossa ação com mais amorosidade e sensibilidade, 

mudará a forma como a formação desses alunos acontece. (PROFESSORA 

JASMIM, 2019). 

 

[...] Nós professores, carregamos uma sensibilidade muito forte para sala de 

aula. Exemplo disso, eu vou dizer na aula de química. Na saída de alguns 

colegas para o doutorado, teve um semestre que eu peguei quatro disciplinas 

foi o punk eu também saí para o doutorado, mas ainda estava com as 

disciplinas e eu fui para o curso de química. Eu amo dar aula para curso que 

não seja Pedagogia porque eles compreendem a nossa linguagem. Quando eu 

fui ministrar aula no curso de química, eu levei uma estratégica de um projeto 

para trabalhar com embalagens, para que eles fizessem um projeto de 

química em cima das embalagens que eles estavam lendo. Eu levei até comida 

de cachorro: o que tem aqui de substância nisso? Eles falaram: “professora, 

que dinâmica essa aula”. (PROFESSORA MAÇÃ VERDE, 2019). 

 

Quando leio a expressão “eu levei até comida de cachorro”, entendo que a 

professora está aqui criando uma situação didática em que os sentidos dos alunos mobilizam de 

maneira alegre e prazerosa o uso da criatividade, inventividade, saindo da “caixinha” do senso 

comum, para abrir fronteiras e, portanto, tecer com os fios desse saber ludo-sensível uma 
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aprendizagem pulsante e que vai dialogar de maneira criativa com o conhecimento 

sistematizado, podendo com isso ressignificá-lo. 

Logo, posso inferir diante dessa fala, que a professora Maçã Verde acredita e coteja 

a importância de entrelaçar o saber ludo-sensível com a prática docente, tecendo assim junto 

com seus pares, uma docência confiante, alegre, sensível e – por que não dizer – 

transformadora.   

A partir desses primeiros e emaranhados conceitos tecidos aqui pelas seis 

professoras colaboradoras, ressalvando suas singularidades sobre o saber ludo-sensível e a 

docência, pude perceber um primeiro desenho dessa teia, na qual há evidências de que todas as 

professoras colaboradoras – mesmo que de maneira subjetiva – compreendem e creditam a 

importância de uma relação dialógica entre o saber ludo-sensível e a prática docente no processo 

de ensino e aprendizagem dos sujeitos envolvidos nessa trama. 

Trago aqui trechos das narrativas das professoras colaboradoras construídos nos 

três últimos Ateliês, onde vejo com maior nitidez a visão delas sobre o saber ludo-sensível e as 

possíveis reverberações na sua prática docente.  

Vale resgatar aqui, que o Ateliê Biográfico de Projetos é um espaço de formação e 

autoformação por meio das narrativas das histórias de vida (DELORY-MOMBERGER, 2008) 

dos sujeitos envolvidos, lembrando que ao narrar a sua história o sujeito passa por uma 

experiência transformadora, fato que ficou muito claro nas narrativas produzidas pelas 

professoras colaboradoras nos últimos Ateliês. Para ilustrar, trago as falas das professoras 

Jasmim e Sensibilidade: 

[...] A sensação que eu tô tendo agora a tarde é de generosidade com as 

minhas dificuldades e com as minhas falhas. Eu sou humana, sou pessoa, sou 

gente, sou profissional, mas por isso tudo eu tenho dificuldade e eu tenho 

falhas. E hoje de tarde, aqui nesse momento o que eu tenho é generosidade 

com as minhas falhas, com as minhas dificuldades, com o meu percurso que 

foi o que eu pude fazer de melhor [...] foi como seu eu tivesse tido uma 

sensação boa, eu fui e eu estou em um lugar que eu deveria estar que eu gosto 

de estar, que é a sala de aula, que é o encontro com os meus alunos 

(PROFESSORA JASMIM, 2020). 

 

Sensação de acolhida, sensação de que a gente pôde se reinventar a cada dia, 

que a gente pode fazer diferente, que é possível. [...] viajar pela vida 

acadêmica e pela infância, pela descoberta do eu [...] então essa ideia de que 

nada é impossível, e que sempre é tempo de se reinventar [...] (PROFESSORA 

SENSIBILIDADE, 2020).  

 

Na fala da professora Jasmim o acolhimento que ela faz ao seu processo formativo, 

a sua itinerância como docente universitária, as suas falhas, as suas crenças e seus fazeres são 

de uma sensibilidade ímpar, com um olhar e uma escuta sensível ao fazer docente e, 
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especialmente, estendido aos seus alunos. Isso me toca e me diz muito do seu processo de 

reflexão, de autoconhecimento e que mostra nas demais narrativas suas, o quanto ela ecoa isso 

na sua relação com seus alunos e, especialmente, na sua prática pedagógica. 

Na mesma direção, a professora Sensibilidade trás na sua fala o quanto o uso da 

acolhida e da sensibilidade no seu percurso formativo fez grande diferença, e vai além, quando 

afirma que tudo isso contribuiu para a possibilidade de se reinventar como pessoa e como 

profissional, e ainda como tem sentido os Ateliês como um recurso de autoformação e de 

autoconhecimento. 

Dito isso, o meu olhar ao Ateliê é como de uma grande ‘artesã’ – aquela que usa o 

seu corpo e todos os seus sentidos coletivamente para criar sua obra. Essa obra a qual me refiro 

aqui, especificamente está ancorada no desvelar da visão que essas professoras colaboradoras 

têm sobre o saber ludo-sensível na sua prática pedagógica, os seus indicadores e as possíveis 

ressonâncias disso na formação das pedagogas e pedagogos do Curso que atuam. 

A retomada do conceito do Ateliê e sua implicação para responder a questão central 

da tese estão assentadas na ideia defendida por Delory-Momberger ao afirmar que o uso da 

narrativa através do Ateliê implica “a escuta sensível que envolve tanto o pesquisado quando o 

pesquisador” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 96). Ou seja, o outro é importante, pois ele 

escuta e oferece as condições para dialogar, refletir, integrar, interpretar as situações e 

acontecimentos – as ‘historias formativas de cada um’.  

Emerge assim, em todos os envolvidos nos sentimentos, emoções e escuta que nos 

tocaram de maneira lúdica e sensível, como descreve Schiller, o ateliê é um espaço de criação 

e, também, “um lugar de liberdade de disposição lúdica em meio ao mundo sensível” 

(SCHILLER, 1995, p. 17). 

Nesta perspectiva, a sensibilidade é compreendida de forma aberta (intuitiva, 

imaginária, analógica, lúdica, artística), de ser, viver, compartilhar, dialogar e relacionar a tudo 

o que vive e existe com significação. Por isso, a dimensão sensível pode ser um caminho aberto 

entre emoção, sentimento e pensamento que surge nas relações de convivência entre as pessoas 

onde, muitas vezes, o emocionar de uma pessoa afeta o emocionar de outra.  

Não se pode esquecer de que uma das marcas da pós-modernidade é, pois, a força 

do afeto (MAFFESOLI, 2005). Essa força pode estar no olhar do professor, na forma de 

compreender seu papel de professor observador, mediador e formador. Esse afeto e esse olhar 

podem ser vistos nas falas das professoras Resiliência, Sensibilidade e Jasmim. 

Eu creio que a profissão docente cobra certa sensibilidade para a nossa 

atenção, porque se a gente não consegue ser a mesma o tempo todo, tampouco 
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eu tenho a mesma platéia o tempo todo, e assim, eu vou me compondo de 

modulações que respondem as pressões do momento que eu estou vivendo na 

experiência da sala de aula ou de realizar o meu trabalho enquanto docente. 

Para mim, me apresentar em minhas fragilidades e também, dentro daquilo 

que eu domínio, afeta a formação do pedagogo porque, sendo o professor um 

exemplo para os seus alunos e esse aluno me enxergando em minhas 

fragilidades e fortalezas, creio que ele terá condições de se conhecer como 

um profissional que não pode se dar por acabado.[...] precisamos enxergar 

que sujeito a gente tem na mão para trabalhar, é claro que não é uma beleza, 

as pessoas são diferentes, tem suas  dificuldades e, o que nos falta é 

sensibilidade de enxergar quem é esse outro que está se dispondo a me escuta,  

a minha orientação. (PROFESSORA RESILIÊNCIA, 2020). 

 

Há de ser ter muita sensibilidade e conhecer o perfil do aluno para saber 

como agir, por isso as turmas de estágio tem de ter poucos estudantes, para 

agir de acordo com cada necessidade, lembrando que sensibilidade é muito 

importante. [...] um saber que permite ao sujeito ter a consciência da 

experiência que vive e sua importância na docência e no lidar com saberes e 

fazeres educacionais. [...] Trabalhar com o cotidiano pedagógico sem dar 

espaço ao lúdico e ao saber sensível é o principio da falácia. É como o soar 

de uma campanhinha para quem é surdo. Vale muito mais o como se diz do 

que o que se diz. (PROFESSORA SENSIBILIDADE, 2020). 

 

Entendo como a capacidade de compreender as interrelações humanas dentro 

da sala de aula, a percepção de quem somos todos sujeitos com a mesma 

perspectiva e como o mesmo objetivo e, é também a percepção de que o ser 

humano não é uma máquina. [...] Nesse sentido, eu penso que devemos ter 

sensibilidade para compreender esse aluno, ouvi-lo e percebê-lo. [...] desse 

dentro modo eu compreendo que utilizo o saber ludo-sensível tenho meu 

trabalho planejado, organizo as minhas aulas, ouço meus alunos, me 

sensibilizo em perceber que, não é sempre do jeito que eu quero [...] Que ouvir 

e deixar estar perto de mim, não cria uma relação de posse ou de desrespeito 

do aluno comigo. Não sei se estou certa quanto ao saber lúdico, mas faço usa 

da sensibilidade, da escuta do outro. Eu faço desta forma. (PROFESSORA 

JASMIM, 2020). 

 

Resiliência, Sensibilidade e Jasmim revelam nas suas falas que consideram a 

sensibilidade e o afeto como elementos preponderantes a uma prática docente mobilizada pelo 

saber ludo-sensível. A sensibilidade para elas está relacionada com o saber ouvir, escutar e 

acolher os estudantes e suas subjetividades, garantindo uma relação professor-aluno mais 

próxima, afetiva e com um olhar atento ao processo de ensino/aprendizagem ancorada em um 

desenvolvimento integral. 

As narrativas das professoras Esperança e Maçã Verde a seguir, apontam indícios 

de uma prática pedagógica mais orgânica e pura. De acordo com D’Ávila (2016), uma prática 

docente mais orgânica abre canal para uma linguagem sensível, corporal, intuitiva, 

estabelecendo uma interconexão entre a relação professor-aluno e o ensino/aprendizagem.  

Esperança destaca que o saber ludo-sensível está ancorado no acionamento de 

linguagens artísticas diversas no seu fazer pedagógica que supera a racionalidade instrumental 
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em detrimento de uma racionalidade mais fluida e sensível (MAFFESOLI, 1998). Importante 

destacar que o sensível não se opõe ao inteligível, na verdade são complementares. Maçã Verde 

aponta para o saber ludo-sensível como o uso da linguagem corporal, artística e cognitivo que 

o professor usa para criar um ambiente acolhedor, inquiridor, criativo e estético. 

Assim acredito que se pretendemos mobilizar saberes ludo-sensíveis, 

necessitamos investir em diferentes linguagens, metodologias de ensino, 

vivência nos campos de atuação que os sujeitos atuarão depois de concluída 

a formação acadêmica, de maneira a superar uma concepção de formação de 

professores circunscrita à dimensão racional e técnica, incorporando 

elementos da formação pessoal. [...] imagino que sejam saberes que 

trabalham outras áreas do cérebro, na direção da autoformação integral. 

(PROFESSORA ESPERANÇA, 2020). 

 

[...] o lúdico-sensível, eu posso está ministrando a minha aula sem recurso 

nenhum e ser lúdica, ser sensível com eles na forma de entonação de voz, 

quando faz uma pergunta e se a gente responde em forma de brincadeira ou 

mesmo sério, mas também de uma forma sensível. (PROFESSORA MAÇÃ 

VERDE, 2020). 

 

Acredito assim que quando as professoras colaboradoras passaram a narrar ou 

escrever suas histórias sobre as experiências, suas reflexões e suas crenças durante o Ateliê 

pensando na sua formação humana, acadêmica e sua prática docente, essas experiências 

contribuíram para o desenvolvimento, transformação e consolidação de compreensões em 

relação aos sentidos do saber ludo-sensível na sua prática docente e as ressonâncias desse saber 

na formação dos pedagogos e pedagogas que elas formam. 

 

5.2.2 Os indicadores do saber ludo-sensível 

 

Nessa última subcategoria busco responder a um dos objetivos da tese: quais os 

indicadores do saber ludo-sensível na itinerância formativa dos docentes do Curso de Pedagogia 

da UESB – Campus Jequié. Como ele se configura, quais as sua características, como ele é 

acionado, em que momento pode inferir que está sendo mobilizado pelo professor. 

Vale destacar aqui que, a meu ver, a principal característica do saber ludo-sensível 

é a presença da escuta e do olhar carregado de sensibilidade, ludicidade e, portanto, onde o uso 

das diversas linguagens, tais como, visuais, artísticas, corporais, estéticas e poéticas se façam 

presentes.   

Logo os sujeitos envolvidos nesse processo formativo educacional devem mobilizar 

sua dimensão imaginativa, emotiva e sensível como premissa fundante à sua prática 
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pedagógica. Para Duarte Júnior (2004) a dimensão estética e artística tem grande peso nessa 

discussão: 

[...] com o objetivo de se alcançar a construção de sujeitos plenos, cujas 

relações com os objetos do mundo não se restrinjam apenas aos modos 

instrumentais e cientificistas, consoante dos descaminhos de nossa 

modernidade tardia, mas integram também os modos sensíveis (ou estéticos) 

de se captar o real. [...] a educação do olhar do ouvir, do degustar, do cheirar 

e do tatear, em níveis mais básicos, tem a sua disposição todas as maravilhas 

do mundo ao redor. (DUARTE JÚNIOR, 2004, p. 139). 

 
Fica evidenciado pelo autor acima que não se pode prescindir da arte nessa 

perspectiva. E que caminhando do estésico ao estético, os objetos artísticos constituem um 

caminho de mão dupla onde as duas dimensões podem ser trabalhadas. Cabe dizer, que a arte 

não se restringe às sensações e pressupõem as abstrações, o pensar abstrato. 

A professora Sensibilidade aponta na narrativa abaixo esse olhar atento e sensível 

quanto ao uso das diversas linguagens que compõem o cenário que vai do estésico ao estético 

(Duarte Júnior, 2004). A seguir, o trecho que reflete sobre o uso da metáfora na sua prática 

docente e o sentido/significado com o saber ludo-sensível:  

Embora já tivesse ouvido a música Relampiano de Lenine e Paulo Moska, não 

a conhecia e nem havia refletido sobre ela. A música trata da realidade de 

muitas crianças das escolas públicas que têm de se virar para sobreviver. A 

metáfora é utilizada como fio condutor para o desconhecido. Por meio das 

figuras de linguagem é possível exercitar a empatia por mecanismos de 

associação. São dispositivos muito importantes na educação, quanto mais 

quando se associa às artes, nesse caso à poesia e à musica. O uso de 

metáforas associado às diversas formas de arte nos leva a pensar o 

desconhecido e encontrar na sensibilidade e ludicidade o lugar do outro e 

isso é fundamental nas relações, sobretudo nas educacionais. (PROFESSORA 

SENSIBILIDADE, 2020). 

 

Conforme D’Ávila (2019)5, essa dimensão estésica ou sensível foi menosprezada e 

silenciada na modernidade, sendo substituída por uma onda crescente de abstração conceitual 

(pensar intelectivo). Assim, vejo nessa narrativa da professora Sensibilidade a urgência de se 

resgatar uma ação docente no olhar, onde o sujeito seja visto de maneira integral na sua 

dimensão cognitiva, afetiva, espiritual e artística.   

Entendo que o que foi vivenciado pelas professoras colaboradoras ao longo desses 

encontros, nos Ateliês Biográficos de Projeto gerou um espaço rico de autoformação, de 

                                                             
5 D´Ávila (2019) afirma que o trabalho pedagógico tecido pela junção harmoniosa entre a sensibilidade e a 

inteligibilidade faz a interligação também entre as metáforas lúdicas ou artísticas na formação de professores. 

Retirado de uma live na Youtube Live do GEPEL - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Didática e 

Ludicidade da Universidade Federal da Bahia. Palestrante: Profª. Dra. Cristina D'Ávila (UFBA/ANDIPE) 

Moderadora: Profª. Dra. Marilete dos Santos (UESB) Canal ANDIPE, em 14 ago. 2020. Disponível em: 

7h.https://bit.ly/3iFH721. 
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autoconhecimento, um lugar de criação e busca de sentidos pela via da arte e do lúdico. Pude 

ver e sentir nesse processo que as experiências sensíveis tecidas pelas professoras estão 

ancoradas numa concepção dialógica, metafórica, poética, reflexiva e continua.  

Assim, buscar os indicadores do saber ludo-sensível nesse viés está junto da alusão 

que faço do saber ludo-sensível ao saber teia, seriam esses indicadores o que é tecido junto ao 

saber ludo-sensível e a prática pedagógica que possa ressoar na formação desses futuros 

pedagogos e pedagogas por essa dimensão orgânica e pura, usando as diversas linguagens que 

compõem o contorno desse saber. 

A professora Maçã Verde aponta como indicador do saber ludo-sensível na sua 

prática pedagógica, o uso de metáfora lúdica e, ainda, o impacto disso na formação dos 

estudantes:  

Eu estou falando aqui já vai ficar gravado que relação de uma atividade 

aparentemente simples, mas como uma vivência lúdica, ela impacta na 

formação do sujeito como um todo, porque aí você vai através de uma trilha, 

de uma brincadeira, para montar, descontrair usando bem a linguagem das 

pessoas de senso comum, você vai usando metáforas, trabalhar questões de 

narrativas e memórias antigas para resgatar aquele momento, no seu 

processo formativo que era justamente a história da educação infantil. Então, 

como o processo formativo lúdico é importante na formação do ser humano. 

Ele não mexe uma coisa, ele é subjetivo. Ele mexe tudo. (PROFESSORA 

MAÇÃ VERDE, 2019). 

 

D´Ávila (2019) afirma que o trabalho pedagógico tecido pela junção harmoniosa 

entre sensibilidade e inteligibilidade faz a interligação também entre as metáforas lúdicas ou 

artísticas na formação de professores. O emaranhado composto pelas metáforas ludo-sensíveis 

como o uso de filmes, músicas, poesias, trabalhos manuais, obras de artes, manejo nas relações 

humanas tudo isso, a meu ver, faz parte da trama tecida pelo saber ludo-sensível e os seus 

indicadores que ecoam no resgate de elo entre o sensível, o estético, intuitivo e o inteligível. 

Como uma das últimas vivências do Ateliê Biográfico de Projetos, as professoras 

colaboradoras confeccionaram a sua Mandala do saber ludo-sensível, cuja a base foi as 

reflexões que emergiram após a leitura dos textos que cada uma delas produziu no segundo e 

terceiro Ateliês. Os textos denotam o que pensam sobre o seu processo formativo, o repertório 

de saberes que devem compor o seu fazer e a formação do pedagogo, além do resgate em cada 

um deles, das memórias, sentimentos e sentidos que cada uma deu e dá ao seu processo 

formativo. A Mandala foi construída usando material artístico, onde a música, as cores e a 

entrega a todo o processo foram ingredientes singulares. Durante o processo de confecção da 

Mandala, elas riam, cantavam e interagiam umas com as outras, sem se dar conta por alguns 
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momentos do distanciamento físico imputado a todas nós por conta da pandemia do COVID 

19. 

Ao socializar as Mandalas prontas e suas narrativas entre si, vem à tona um conjunto 

de palavras, algumas delas já apareciam em outros momentos quando conceituaram o saber 

ludo-sensível. Para as professoras colaboradoras dessa pesquisa os indicadores do saber ludo-

sensível estão assim dito:  

Humor, imaginação e liberdade – pensar/agir e criar – seja por parte do 

professor ou do aluno – ou ambos juntos. (PROFESSORA MAÇÃ VERDE, 

2020). 

 

Acolhimento, sensibilidade, estética, amorosidade e partilha. (PROFESSORA 

ESPERANÇA, 2020). 

 

Sensibilidade, empatia, interação, acolhimento escuta amor empatia e 

conhecimento. [...] Empatia, Afetividade (PROFESSORA EMPATIA, 2020). 

 

Prazer, emoção e agregador / Brincar com responsabilidade. (PROFESSORA 

RESILIÊNCIA, 2020). 

 

Alegria, amor, prazer, harmonia, cor, sabor, coragem e bom humor. 

(PROFESSORA JASMIM, 2020). 

 

Sensibilidade, Criatividade, Alegria. (PROFESSORA SENSIBILIDADE, 

2020). 

 

Figura 3 – Nuvem de palavras – Indicadores do saber ludo-sensível 

 

                        Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O que fica das falas dessas professoras é que os indicadores do saber ludo-sensível 

se estruturam no sujeito pelas suas referências, memórias, sentimentos, sentidos e significados. 

Os indicadores mostram o quanto o afeto, a sensibilidade, a escuta e o olhar sensível, fazem 
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parte do contexto prático formativo dessas professoras e que ao refletirem sobre todo o processo 

formativo que vivenciaram ao longo desses encontros as auxiliou, de maneira contundente, na 

construção de um novo olhar para a sua prática pedagógica. Nesse sentido, concordo com 

D’Ávila (2019) que é urgente uma educação que traga no seu bojo formas de intervenção 

didática sensíveis, aguçando a sensibilidade, a estética, o lúdico e a inteligibilidade (D’ÁVILA, 

2019, p. 40). 

Considera-se o saber ludo-sensível aquele que mobiliza todos os sentidos do 

humano, a experiência, a intuição e a razão, sendo modulados pela emoção, sentimentos e 

percurso subjetivo de cada um. É o entrelaçamento dos fios e linhas do biológico, emocional e 

fisiológico (MATURANA; VALERA, 1999), não é a razão que nos impele a agir, mas sim a 

emoção. Por isso, fica tão evidente nas falas das professoras colaboradoras, o quanto as 

emoções foram sendo jogadas entre elas como uma verdadeira teia de retalhos, onde em cada 

uma delas, os sentimentos, a memórias, as lembranças, os conceitos, as crenças e os saberes 

eram costurados entre os fios de seda dessa teia. 

Concluo essa subcategoria resgatando o conceito de saber ludo-sensível como teia 

e, assim, vou tecer com os fios e as linhas de seda, a grande teia do saber ludo-sensível 

emaranhado com seus indicadores e os demais saberes em busca de uma prática pedagógica 

orgânica onde o sentir, intuir, pensar, criar e agir estejam enredados nessa grande trama entre o 

inteligível e o sensível que é o saber ludo-sensível. 
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6 CONSIDERAÇÕES E OS FIOS DESFIADOS 

 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Tecia o dia. Tecia as 

flores. Tecia as nuvens. Tecia a chuva. Tecia o sol.  Assim passava os dias... A moça 

escolheu uma linha clara. E foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de 

luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. (A Moça Tecelã. Marina Colasanti, 

2003). 
  

Retomo novamente o conto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, para dar o 

arremate dessa teia, ressaltando que a intenção desta pesquisa não se encerra aqui nas 

considerações finais tecidas entre os fios desfiados e tecidos ao longo desses quatro anos de 

estudo e pesquisa. Construir esse texto foi um processo de construção, formação e 

autoconhecimento constante de mim, das minhas limitações e, principalmente, da força e da 

resiliência que compõem o meu ser pessoal e profissional.  

A escolha da metáfora da teia para deslindar o tema está ancorada nos seus 

sinônimos de: trama, tela, enredo; sentido figurado6. Assim, como a jovem do conto, vou 

tecendo minha pesquisa como uma aranha artesã que, com os fios e as linhas das narrativas 

autobiográficas das professoras colaboradoras desse estudo, teço uma grande teia do saber 

ludo–sensível e seus indicadores que compõem a prática pedagógica dessas professoras, 

ressoando em uma formação ludo-sensível dos pedagogos e pedagogas que formam7.   

Na tela dessa grande teia está o sabor e o saber dos corpos e da vida dessas 

professoras colaboradoras que compõem o corpo docente do Curso de Pedagogia – campus 

Jequié, do qual eu também faço parte. Foi um grande exercício de construção teórico-prática da 

nossa história, com sabor, zelo, afeto e magia.  

Ser professora de um curso de Pedagogia em uma universidade pública no interior 

do Estado da Bahia, no atual cenário político-socioeconômico implica em um exercício diário 

de constituição de força, coragem, resiliência, profissionalidade, descoberta, trabalho implicado 

para reconhecer os próprios saberes, as habilidades, as competências, os conhecimentos, e criar 

estratégias para identificar as possibilidades de fazer um trabalho comprometido, coerente com 

uma educação lúdica e sensível para o pleno desenvolvimento profissional desses pedagogos e 

pedagogas, de maneira integral e orgânica, como sugere Maffesoli (2005, p. 37), “capaz de 

ultrapassar os limites do racionalismo moderno” e, ao mesmo tempo, compreender os 

movimentos da interação, da globalidade e da subjetividade do sujeito que indicam elementos 

                                                             
6 [Figurado] Reunião de ações encadeadas como em rede; enredo, intriga. Tecido ou pano feito em tear; 

trama: A teia da aranha é capaz de conectar muitas partes que podem ser distintas. 
7 Etimologia da origem latina da palavra teia é telam. Disponível em: https://www.dicio.com.br/teia. Acesso em: 

19 nov. 2020. 

https://www.dicio.com.br/teia
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de caminhos abertos, que oferecem possibilidades para o professor empreender-se no percurso 

de autoconhecimento e autoformação.  

Resgatando o percurso metodológico, reafirmo que esta pesquisa teve como objeto  

a visão do saber ludo-sensível dos docentes do Curso de Pedagogia do Campus de Jequié/ 

UESB, e as possíveis ressonâncias na sua prática pedagógica. Foi uma pesquisa de cunho 

qualitativo, de abordagem (auto) biográfica, ancorada nas narrativas docentes; para a coleta de 

dados utilizei as análises e informações dos questionários, entrevistas, o Ateliê, as narrativas 

(auto) biográficas e a Mandala do Saber ludo-sensível. A análise foi realizada por meio da 

técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2011), usando as três técnicas de recolha de dados 

– entrevista, observação e análise documental, aqui escolhido: questionários, entrevistas e 

escritas narrativas.   

O objetivo geral da pesquisa foi analisar nas narrativas das professoras do Curso de 

Pedagogia a visão do saber ludo-sensível, descrevendo-o e refletindo sobre as possíveis 

manifestações na sua prática pedagógica.  

As seis professoras conceituam e coadunam que o saber ludo-sensível é um saber 

de escuta e visão ontológica do ser humano. Na fala de todas elas aparecem as palavras: 

amorosidade, afeto, prazer, sensibilidade e acolhimento como elementos circundantes ao seu 

acionamento e mobilização. As professoras reconhecem que uma prática docente ludo-sensível 

promove aos sujeitos envolvidos vivenciar com alegria as experiências de aprender e escolher 

de maneira consciente suas aprendizagens integradas no sentir, pensar e agir, reverberando para 

uma prática pedagógica cunhada por uma racionalidade mais fluida e sensível, onde o sensível 

não se opõe ao inteligível, mas sim, se complementam. 

O primeiro objetivo específico foi descrever os indicadores do saber ludo-sensível 

e sua caracterização produzidos pelas docentes, tendo como mediador a Mandala do Saber ludo-

sensível, atrelado ao Ateliê Biográfico de Projeto, e as escritas e narrativas sensíveis de sua 

itinerência formativa. Ao final da pesquisa pude identificar que as professoras apontam como 

indicadores: a sensibilidade, o humor, a imaginação, acolhimento, estética, amorosidade, 

partilha, empatia, interação, escuta, amor, conhecimento, prazer, emoção, alegria, harmonia, 

cor, sabor, coragem e bom humor Para além desses, afirmam que a liberdade de pensar/agir e 

criar são partes do professor ou do aluno e também um indicador potente desse saber. Isso nos 

imputa a dizer que o uso da metáfora lúdica criativa está tecido e entrelaçado pelos fios e linhas 

construídos no processo de itinerância formativo vivido por cada uma dessas professoras ao 

longo dos encontros nos Ateliês Biográficos. Vejo isso de forma contundente nas falas das 

professoras Jasmim “[...] porque quando eu li, eu não achei bom, mas você leu, e eu quero dizer 
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que foi eu que escrevi, é a minha história [...], eu achei tão lindo aquele texto [...] Obrigada, por 

você ter lido e ter me feito ouvi-lo, entendeu, às vezes, a gente escreve, e não ouve o que a gente 

escreveu, e ali eu ouvi e achei tão verdadeiro [...]”; e na professora Resiliência quando diz “[...] 

confesso a vocês eu não reifeiço no meu texto, do marxismo duro, pragmático, mas ainda assim, 

eu aprendo a desfazer alguns preconceitos que tinha... e me vi, fechando os olhos como vocês, 

me vi fazendo a minha Mandala, me vi vivenciando na roda, molhando o meu texto quando eu 

escrevi com as lágrimas que escorriam, porque lembrar da nossa historia... e tem prazeres de 

acidentes de percurso. E, é isso! Muito obrigada, por me permitir mostrar de uma forma que 

poucos conhecem, mas que estar em mim, sim!”. Por fim, afirmo que os indicadores do saber 

ludo-sensível se estruturam no sujeito pelas suas referências, memórias, sentimentos, sentidos 

e significados e que, sim, para as professoras colaboradoras esse conhecimento tecido sobre o 

saber ludo-sensível e seus indicadores ao longo desses encontros reverberou de maneira 

contundente na construção de um novo olhar para a sua prática pedagógica. 

 O segundo objetivo foi o de desvelar como as docentes se referem à proposta do 

saber ludo-sensível como um saber necessário à formação dos pedagogos e pedagogas que 

formam. Usei os achados dos questionários entrelaçados com as narrativas construídas durante 

as vivências, construções e reflexões tecidas no Ateliê. Para tanto, trago Maturana e Valera 

(1999) que nos dizem que não é a razão que nos impele a agir, mas sim a emoção. Essa assertiva 

dos autores citados está tecida de maneira inelutável nas falas e nos registros narrativos de três 

professoras especificamente, a professora Esperança “para mim, os/as pedagogos/as precisam, 

além de uma formação teórica e um compromisso ético e político com a profissão, também 

necessitam ter uma escuta sensível, uma postura de acolhimento e uma amorosidade no que 

faz”; a professora Jasmim, “[...] Nunca foi tão significativo ter em conta que a formação 

docente, no nosso caso, o pedagogo [...] permeado por saberes didáticos, curriculares, 

experiências pedagógicas, etc., mas agora, penso que a consciência humana, a empatia, a 

solidariedade, a cooperação, o que poderíamos chamar de saber ludo-sensível é prioritário e 

fundamental; e, por fim, a professora Empatia “Pensar no nosso exercício profissional, nosso 

ser, nossa trajetória, e pensar o quanto isso é importante para ser também sensibilizado no outro, 

nos nossos alunos, nos futuros professores que estamos formando.” Desvelam os sentimentos 

e os sentidos que as três docentes dão ao saber ludo-sensível ao revelar que ele é um dos saberes 

necessários à formação dos pedagogos e pedagogas que elas formam.        

Por fim, o terceiro objetivo foi especificar as manifestações na prática pedagógica 

dos professores do Curso de Pedagogia da UESB, sobre a sua visão do saber ludo-sensível e as 

possíveis ressonâncias para uma formação ludo-sensível dos pedagogos e pedagogas. 
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Para essa última questão, analiso as falas e escritas narrativas das professoras do 

Curso de Pedagogia da UESB, sujeitos deste estudo, procurando responder à seguinte questão: 

Como os professores que atuam no Curso de Pedagogia tornam-se capazes de acionar e 

mobilizar o saber ludo-sensível na sua prática, e as possíveis ressonâncias na formação de 

pedagogos e pedagogas? No levantamento deste estudo, as marcas apontadas pelas professoras 

estão relacionadas ao olhar do professor, na forma de compreender seu papel de observador e 

professor pesquisador, com destaque para: a) ampliar a compreensão da ludicidade e dos 

saberes docentes em relação a uma prática mais sensível e lúdica, suas formas de acionar e 

mobilizar os sentidos e significados do saber ludo-sensível e um possível entrelaçamento com 

sua prática pedagógica, reverberando em uma ação docente com autonomia, criticidade, 

autenticidade, estabelecendo uma interação onde se possa compartilhar e vivenciar uma 

aprendizagem de autoconhecimento.  

Ainda em relação às ressonâncias na formação de pedagogos e pedagogas acerca 

do saber ludo-sensível mobilizado e acionado pelas professoras colaboradoras na sua prática 

pedagógica, todas as seis professoras destacaram que o docente é um ser humano que é 

constituído pelas suas dimensões cognitivas, físicas e espirituais, e necessitam viver 

experiências plenas que ativem os seus múltiplos aspectos subjetivos e intersubjetivos, com 

ênfase na escuta, no olhar, acolher e no nutrir a todos os sujeitos envolvidos no processo.  

As narrativas das professoras descrevem o que pensam e sentem sobre as possíveis 

marcas das ressonâncias na formação dos pedagogos e pedagogas erigidas durante as reflexões 

das narrativas (auto) biográficas das histórias, memórias, saberes e conhecimentos que 

compõem a itinerância formativa de cada uma, apontando: autoconhecimento, sensibilidade, 

autoformação, afeto, transformação, conhecimento, alegria, ludicidade tristeza, mistura de 

sentimentos, avanço profissional, sendo significativos para a compreensão de uma formação 

ludo-sensível dos pedagogos e pedagogas.  

No levantamento realizado sobre como as professoras concebem o saber ludo-

sensível foi possível perceber que a concepção está marcada pelos estudos e pesquisas de 

Luckesi (1998, 2000, 2002, 2009, 2014); D´Ávila (2006, 2008, 2010, 2013); Maffesoli (1998, 

2005); Duarte Júnior (2006); Huizinga (2000); Lopes (2004). Tais filiações teóricas são 

refletidas especialmente nas falas de Jasmim, Maçã Verde e Sensibilidade. Entre essas 

professoras, uma delas é pesquisadora da temática ludicidade e didática sensível e realizou seus 

estudos de mestrado e de doutorado junto ao PPGE/GEPEL/FACED/UFBA. A sua contribuição 

não foi maior por conta da falta de agenda para participar dos Ateliês Biográficos de Projetos, 

especialmente o último encontro onde foi confeccionada a Mandala do Saber ludo-sensível. As 
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demais colaboradoras, apesar de nunca terem lido ou pesquisado nada da área temática, 

trouxeram também grandes contribuições epistemológicas, tendo em vista a sua entrega e prazer 

nos encontros e na realização das atividades criativas e lúdicas promovidas nos encontros dos 

Ateliês Biográficos de Projetos. 

Ao final da pesquisa pude verificar que a visão do saber ludo-sensível erigido pelas 

professoras aponta para um saber ancorado nos demais saberes docentes já mapeados 

anteriormente e descritos na literatura, a saber: saberes disciplinares, saberes experienciais, os 

saberes pedagógicos e os saberes didáticos, entrelaçados pelos fios e linhas das linguagens 

corporal, artística, cognitiva que o professor mobiliza para criar um ambiente acolhedor, 

inquiridor, criativo e estésico.  

O conceito do saber ludo-sensível das professoras está ligado à dimensão intuitiva, 

imaginária, analógica, lúdica, e artística de ser, viver, compartilhar, dialogar e relacionar a tudo 

o que vive e existe com significação. Vai além do jogar, do brincar, pode mobilizar e acioná-lo 

através do olhar, do corpo, de como se posiciona, da entonação da voz, da maneira como 

interage no espaço da sala de aula, e como lida com o rigor da ciência e do conhecimento. Ou 

seja, o saber ludo-sensível está ancorado na sensibilidade, na compreensão da situação, da 

escuta, do olhar e, principalmente, como mobiliza a aprendizagem no outro. 

Contudo, algumas professoras pontuaram que muitas vezes têm dificuldades em 

criar espaços e situações onde a ludicidade possa ser mobilizada de uma maneira mais orgânica, 

pois há indícios revelados nas narrativas e entrevistas das professoras que algumas delas, 

compreendem a ludicidade ainda pelo viés de artefato pedagógico e que, por isso, muitas vezes 

é mobilizado apenas como fruição do tempo pedagógico, e como preencher o ‘tempo livre’ 

antes dar inicio ao conteúdo programático. Fato esse que foi sendo desfiado, destecido pelos 

fios e linhas das reflexões originadas ao longo das vivências experienciadas com o uso das 

linguagens criativas e artísticas elencadas sobre o ensino e aprendizagem, a educação e 

situações do cotidiano escolar e da prática docente.  

Por outro lado, as professoras revelam a necessidade de formar um pedagogo como 

um profissional capaz de atuar em vários campos educativos para atender às demandas 

socioeducativas decorrentes de novas realidades, tais como os Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTE), pois nesse novo cenário pandêmico, há de se pensar e buscar uma nova 

perspectiva para essa formação, novos cenários, novos atores sociais, ampliação do lazer, nas 
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mudanças nos ritmos de vida e sofisticação dos meios de comunicação, principalmente nesse 

cenário atual de distanciamento social e ensino remoto8. 

Não obstante, entendo que o que foi vivenciado pelas professoras colaboradoras ao 

longo desses encontros nos Ateliês Biográficos de Projeto gerou um espaço rico de 

autoformação, de autoconhecimento, um lugar de criação e busca de sentidos, pela via da arte 

e do lúdico. Pude ver e sentir nesse processo que as experiências sensíveis tecidas pelas 

professoras estão ancoradas numa concepção dialógica, metafórica, poética, reflexiva e 

contínua.  

A partir desse estudo foi possível conceber que o saber ludo-sensível é um saber 

teia que vai dar norte para essa prática pedagógica cunhada por esse olhar mais orgânico e puro, 

onde essas dimensões humanas possam de fato ser referendadas e mobilizadas ao longo do 

processo formativo de todos os atores sociais inseridos nesse contexto.  

Para tanto busquei identificação nos indicadores que podem nos dizer sobre como 

esse saber é caracterizado e, mais ainda, um saber como uma teia de aranha que captura os 

insetos servindo-lhes de alimentos9, esses alimentos seriam aqui os indicadores conceituados 

pelas professoras: sensibilidade, imaginação, acolhimento, estética, amorosidade, empatia, 

interação, escuta, conhecimento, prazer, emoção, alegria, harmonia, cor, sabor, coragem e bom 

humor.  

A tese que defendo sobre o saber ludo-sensível é um saber teia que captura por meio 

desses indicadores encadeados pelos outros saberes, tais como o pedagógico, didático, 

experiencial e curricular, e constrói dessa maneira esse saber ludo-sensível que alimenta sua 

teia para dar contorno a uma prática pedagógica onde o inteligível e o sensível possam de fato 

seguir juntos, enredando e tecendo os conhecimentos, crenças, habilidade e virtudes. 

  As contribuições desta pesquisa para o campo de uma formação ludo-sensível de 

pedagogos e pedagogas é a defesa de que os professores dos Cursos de Pedagogia necessitam 

mobilizar e acionar o saber ludo-sensível na sua prática pedagógica. Essa defesa é feita a partir 

da constatação de que professores que acionam e mobilizam esse saber teia ludo-sensível nos 

seus processos formativos, contribuem para uma prática onde a ludicidade com viés de 

inteireza, plenitude e sensibilidade reverberem para formação de pedagogos e pedagogas mais 

ricas, prazerosas, criativas e apontem para um caminho promissor aos Cursos de Graduação 

numa aproximação entre a atuação profissional docente e a organicidade da vida, em que a 

                                                             
8 Um ponto para uma nova pesquisa. 
9 Tirado do dicio.com.br. 
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educação e a vida sejam parceiras, contribuindo para a formação de pessoas e professores com 

uma atuação mais orgânica e sistêmica, afinado com a sua dimensão ontológica de ser humano. 

Garantindo uma visão integral do homem, contribuindo para uma sociedade onde 

as pessoas sejam mais inquiridoras, empáticas, sensíveis e afetuosas, críticas, atentas e criativas. 

Estabelecendo o conhecimento necessário na produção do conhecimento científico com rigor 

entremeado pelo afeto, sensibilidade e escuta sensível.  

Todo o processo vivido ao longo desses quatros anos e, especialmente, nesses 

últimos meses dos encontros no Ateliê me fez sentir, ver, escutar, intuir e viver cada momento 

com sabores e saberes nem sempre doces, mas inelutavelmente formativos. Como diz Delory-

Momberger (2008) a formação conduzida pelos Ateliês Biográficos de Projetos registra as 

histórias de vida e, assim, emerge um projeto pessoal reflexivo que promove formação. Nesta 

experiência, trago, prementemente, como ponto de referência e reflexão, o meu crescimento 

acadêmico, profissional e humano, durante minha participação como pesquisadora.  

Não posso deixar de registrar que os fios tecidos ao longo desta pesquisa deram 

espaço para um grande entrelaçamento de oportunidades de crescimento intelectual, afetivo, 

humano e profissional de todas nós. Ademais, diante das vivências, das trocas e partilhas 

construídas ao longo desses últimos dez meses, posso empreender que, sim, é possível uma 

prática pedagógica cunhada pela ludicidade e sensibilidade, onde as linguagens e dimensões 

humanas, criativas e artísticas sejam balizadas pelo uso da metáfora lúdica, e da abordagem 

(auto) biográfica, e, sendo, possa sim, mudar a perspectiva de uma formação docente 

estritamente instrumental, para uma formação mais humana, orgânica e sistêmica, onde o sentir, 

pensar, intuir e criar sejam elementos preponderantes para uma formação ludo-sensível de 

pedagogas e pedagogas. 

Nesse momento, a partir das minhas conclusões me posiciono a fim de propor em 

termos de prática pedagógica do professor do Curso de Pedagogia e campo de pesquisa, alguns 

fios e linhas para tecer a teia do saber ludo-sensível na prática pedagógica desses docentes a 

serem tecidas com e no: ateliê formativo do saber ludo-sensível para os professores do curso de 

Pedagogia, preferencialmente os que atuam nas áreas de prática e metodologias. 

Não é o fim de um ciclo a conclusão desta tese, na verdade é um grande Recomeço, 

já que pude tecer esse texto com os fios e linhas das histórias, vivências, aprendizagens e trocas 

comigo mesma e com todas as pessoas que fizeram parte desta trajetória formativa, ampliando 

a minha capacidade de ser no mundo como pessoa, mulher, professora e pesquisadora. Um 

trabalho vivo, cheio de colaboração, trocas, olhares, escuta e diálogos que começou deste o dia 
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em que decidi me tornar professora de uma universidade pública no interior do Estado da Bahia. 

Conforme já dito por Fernando Sabino10, na leitura do Depois de Tudo:  

De tudo ficaram três coisas:  

A certeza de estamos sempre a começar... A certeza de que é preciso continuar... A 

certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos: Fazer da 

interrupção um caminho novo... Da queda, um passo de dança... Do sonho, uma ponte... Da 

procura, um encontro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10SABINO, Fernando. O escolhido. In: SABINO, Fernando. O encontro marcado. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

cap. 3 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE), 

CONFORME RESOLUÇÃO Nº 466/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

(CNS) 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa ‘’O 

SABER LUDO-SENSÍVEL NA VISÃO DE DOCENTES EM UM CURSO DE PEDAGOGIA: 

Um Estudo Exploratório na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).’’ Neste 

estudo pretendemos compreender como os professores universitários do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia da UESB constituem seus saberes, investigando o saber ludo-sensível na sua 

prática docente. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é pensar na profissão docente 

como uma tarefa criadora e transformadora das novas gerações, mesmo que por uma utopia, 

sempre esteve presente nas minhas inquietações, reflexões e desejos desde quando escolhi 

exercer a profissão do magistério, e, mais ainda, quando busquei atuar na educação superior, 

especificamente na formação de professores. Por acreditar que a docência no ensino superior é 

uma atividade complexa do ponto de vista político, social, intelectual e pedagógico, cujos 

saberes e práticas, devem estabelecer conjuntamente, uma relação mais afetiva com outro, 

defendemos uma formação docente balizada pelo viés da sensibilidade, da criatividade e da 

ludicidade reverberando em uma prática pedagógica que de fato possa contribuir no processo 

de aprendizagens mais criativas. Nessa perspectiva, volto-me para a ideia da formação como 

continuum compreendendo-a como o desenvolvimento de processos aliados a uma prática 

institucionalizada e formativa, envolvida pelas experiências e aprendizagens construídas ao 

longo da vida, envolvendo o ser em sua finitude como pessoa e profissional, visando práticas 

educativas contextualizadas, reflexivas, críticas e transformadoras. Para este estudo adotaremos 

o(s) seguinte(s) procedimento(s): A fim de abarcar as demandas aqui expostas pelo problema a 

ser pesquisado, vislumbro buscar subsídios para realizar este estudo a partir das seguintes 

possibilidades: Optamos por uma pesquisa de abordagem fenomenológica e multirreferencial, 

inserida numa abordagem (auto) biográfica, pautada na investigação-formação que visa 

compreender como os professores universitários que atuam no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UESB constituem seus saberes, investigando o saber ludo-sensível na sua prática 

docente. Para tanto, faremos o uso de questionários e entrevista semiestruturada com os sujeitos 

da pesquisa; de Ateliês biográficos de projetos: buscar nas histórias de vida e de formação, 

narrativas do saber ludo-sensível, interpretando os sentidos e significados construídos nestes 

textos quanto à dimensão formativa e à (re) significação da prática docente, usando como 

recurso as metáforas lúdicas (mandalas, exibição de filme, reflexão e análise de músicas e 

poemas) e da análise de prospecção de materiais impressos das práticas pedagógicas dos 

professores e do planejamento das suas aulas, e os dispositivos de formação docente. A proposta 

do Ateliê Biográfico de Projeto, criado por Christine Delory-Momberger, define-se como 

 
A proposta do Ateliê Biográfico de Projeto, criado por Christine Delory-

Momberger, define-se como […] um procedimento que inscreve a história de 

vida em uma dinâmica prospectiva que liga o passado, o presente e o futuro 

do sujeito e visa fazer emergir o seu projeto pessoal, considerando a dimensão 

do relato como construção da experiência do sujeito e da história de vida como 

espaço de mudança aberto ao projeto de si. (DELORY-MOMBERGER, 2008, 

p. 359) 
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O procedimento do ateliê biográfico de projeto inscreve a história de vida em uma 

dinâmica prospectiva que liga as três dimensões da temporalidade (passado, presente e futuro) 

e visa fundar um futuro do sujeito e fazer emergir seu projeto pessoal. Afirma Delory-

Momberger (2006) que esses ateliês se inscrevem em ações organizadas em um grupo que não 

exceda o número de 12 participantes. Os participantes tomam conhecimento, com antecedência, 

do tema e da sinopse da sessão. Os encontros se desenvolvem em seis etapas, segundo um ritmo 

progressivo que corresponde a uma intensificação do envolvimento que é importante para cada 

um controlar. Os encontros são organizados da seguinte maneira: o primeiro momento é o da 

informação sobre o procedimento, os objetivos e os dispositivos que serão colocados em 

prática; o segundo é a elaboração/negociação, onde se reafirma o contrato biográfico; o terceiro 

e quarto encontro se desenvolve as duas jornadas, a materialização da primeira narrativa 

autobiográfica, e sua socialização; no quinto encontro acontece a socialização da narrativa 

biográfica, e o sexto e último encontro ocorre duas semanas depois e, é um tempo de síntese. O 

projeto pessoal de cada um é coexplorado, realçado e nomeado. Em reunião coletiva, cada 

participante apresenta e argumenta seu projeto. Um último encontro, marcado para um mês 

após o fim da sessão, faz um balanço de incidência da formação no projeto profissional de cada 

um. 

Acreditamos que as experiências e vivências propostas nos ateliês se configuraram 

como momentos importantes de produção e narração das histórias de vida, como ressalta 

Moraes (2008) que ouvir a história de vida do professor é uma das possibilidades para formar 

o professor, porém, não é suficiente somente dar voz, mas fazê-lo refletir sobre as nuances que 

teceram essa formação. Nessa vertente, podemos inferir que o uso dos ateliês biográficos de 

projetos é uma prática criativa, sensível e reflexiva, e pode funcionar como uma porta para 

novas aprendizagens, novas experiências e desenvolvimento de saberes docentes numa 

perspectiva lúdica. Comungamos da ideia de D’Ávila (2012, p. 25-26) quando fala sobre a 

prática educativa lúdica remetendo a Luckesi e que esta nos ajuda a viver mais criativamente. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido(a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. Você 

poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não causará qualquer punição ou modificação 

na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo 

apresenta risco mínimo, se for o caso no momento das sessões do ateliê emergi sentimentos, 

memórias e narrativas que possam de alguma maneira suscitar uma emoção nas memórias e 

relatos pessoas, gerando talvez um certo desconforto ou sentimentos de nostalgia. No entanto, 

a fim de amenizá-los teremos um espaço de acolhimentos e escuta sensível para os relatos, bem 

como antecipadamente nossa regras e combinados estabelecidos no que se refere a discrição de 

cada participante inerente ao trabalho de narrativas e ateliê, como o termo de sigilo, local 

apropriado e de acesso apenas e exclusivamente aos participantes, uma sala aconchegante.   

Além disso, você tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso 

de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. O benefício deste estudo está na 

tese de que o saber ludo-sensível e suas possíveis relações com a formação e prática de 

professores vão contribuir sim, para uma prática docente criativa cunhada em sentimentos e 

ações pautadas, na emoção e no prazer, viabiliza uma ação docente que venha a lidar com as 

adversidades que compõem o trabalho docente no campo da docência universitária, de maneira 

muito mais eficaz e eficiente. Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu 
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nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável 

por um período de cinco anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma das vias será arquivada pelo pesquisador 

responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, __________________________________________________fui 

informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a 

decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. 

Recebi uma via deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

as minhas dúvidas. 

 

 

Jequié, ____ de ______________ de ______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

 

Pesquisadora Responsável: Conceição Maria Alves Sobral 

Endereço: Rua Dr. Augusto Lopes Pontes 357, Ed Rio de Conta, Apt. 1002, Costa Azul. 

Salvador/BA. 

Fone: (73) 988967991 / E-mail: cmaria.sobral@gmail.com 

 

CEP/UESB- Comitê de Ética em Pesquisa  

Avenida José Moreira Sobrinho, s/n, 1º andar do Centro de Aperfeiçoamento Profissional Dalva 

de Oliveira Santos (CAP). Jequiezinho. Jequié-BA. CEP 45208-091. 

Fone: (73) 3528-9600 (ramal 9727) / E-mail: cepjq@uesb.edu.br 
 

 
 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

responsável 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa 

 

 

Impressão digital (se for o caso) 
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

DEPOIMENTOS 

 
 

Eu, _____________________________________, depois de conhecer e entender 

os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar 

ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento especificado no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente Termo, os 

pesquisadores do projeto de pesquisa intitulado “(‘’O SABER LUDO-SENSÍVEL NA VISÃO 

DE DOCENTES EM UM CURSO DE PEDAGOGIA: Um Estudo Exploratório na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  UESB) ’’” a realizar as fotos que se façam 

necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das 

partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor 

dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis 

que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA, Lei N.º 8.069/1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 

com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Jequié-BA, ____ de ______ de ___. 

 

 

 

____________________________                    ______________________________  

          Participante da pesquisa                            Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO 
 

 

 
 

Linha de Pesquisa: Educação, Currículo e Ensino 

Eixo: Formação de Professores 

Orientadora: Profª Dra. Bernadete de Souza Porto  

Orientanda: Conceição Maria Alves Sobral 

  

Saudações Professor (a): 

 

Este questionário tem como principal finalidade caracterizar como o saber lúdico 

sensível aparece no Curso de Pedagogia, bem como o perfil dos sujeitos entrevistados na 

pesquisa de doutorado que tem como título “O SABER LUDO-SENSÍVEL NA VISÃO DE 

DOCENTES EM UM CURSO DE PEDAGOGIA: Um Estudo Exploratório na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia ( UESB) “, desenvolvida por Conceição Maria Alves Sobral, 

estudante do doutorado em educação da Universidade Federal do Ceará – UFC, sob a orientação 

da Prof.ª Dra. Bernadete de Souza Porto. Gostaríamos de salientar que os professores 

entrevistados não serão identificados. Agradecemos pela atenção e disponibilidade para 

participar desta pesquisa.  

 

QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Nome__________________________________________________________  

Faixa etária __________________Estado civil:_________________________ 

Instituição de trabalho_____________________________________________ 

Vínculo______________________________ Tempo de trabalho___________ 

Atua em quais cursos da UESB______________________________________ 

Carga Horária____________________________________________________ 

Formação (Graduação /Instituição/Ano)_______________________________ 

_______________________________________________________________   

Email__________________________________________________________ 

Pós Graduação (Instituição /Ano)____________________________________  

Contato (email e celular/watzap)_____________________________________ 

 

 

1. Sobre Saberes Profissionais: 

O que você entende sobre saberes profissionais e saberes docentes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Para você há uma diferença? Qual seria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Quais os saberes que você mobiliza e aciona na ação da sua prática pedagógica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Defina quais os saberes profissionais/docentes necessários a um professor que atua no curso de 

pedagogia 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

2. Sobre Ludicidade 

O que é ludicidade para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

A ludicidade está presente na sua vida? Em suas aulas? Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Qual a importância da ludicidade na vida do ser humano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Você já viveu alguma experiência lúdica durante a sua formação docente? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Como você se sentiu? Que imagens, recordação você guardou desse momento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

O que sabe sobre Ateliê Biográfico de Projeto e Narrativas (auto) biográficas? Teria interesse 

de vivenciar essa atividade? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

3. Saber ludo-sensível 

O que você entende por saber ludo- sensível 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Qual a importância do saber ludo-sensível no exercício da docência 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Dentre os saberes que você mobiliza no seu cotidiano pedagógico há espaço para o saber ludo-

sensível? Qual o saber que você utiliza com mais frequência? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Defina um perfil adequado para um professor atuar no curso de pedagogia 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Obrigada! 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Vou fazer nove perguntas e gostaria que essas perguntas fossem respondidas dentro 

da sua experiência, dos seus saberes, da sua formação como um todo. A primeira pergunta diz 

respeito ao seu pensamento como professora do curso ou qualquer outro professor precisa saber 

para ensinar o pedagogo, ou melhor, para formar o pedagogo. 

 

1. Conceição – Dentro dessas fontes de conhecimentos que percorreram, a sua trajetória 

profissional e que hoje estão almagadas na sua essência e na sua prática, quais seriam as 

fontes que embasam a sua ação docente?  

 

2. Conceição – Quais os saberes que você mobiliza e aciona na sua prática pedagógica e na 

sua ação como docente?   

 

3. Conceição – Você planeja as suas aulas professora?  

 

4. Conceição – Há uma diferença ente o que você planeja e a sua prática pedagógica? Se 

sim, como justifica isso?  

 

5. Conceição – Gostaria de saber a sua opinião quais seriam os saberes docentes necessários 

a um professor, para atuar e ensinar um pedagogo no curso de Pedagogia?  

 

6. Conceição – Quais são os saberes necessários para forma um pedagogo? 

 

7. Conceição – Quais são os saberes que você mobiliza e aciona na sua ação docente e na 

prática pedagógica? Você já ouviu falar em saberes profissionais? Em que lugar? Qual a 

fonte de conhecimento? Que autores você já trabalhou ou ouviu e que de alguma forma, 

é mobilizado ou acionado na sua prática? Paralelamente a esses saberes conhece, já ouviu 

falar, usou ou usa o saber ludo-sensível?   

 

8. Conceição – Quais são as fontes de conhecimento, que embasam a sua prática, a sua ação 

docente? 

 

9. Conceição – Em sua opinião, quais os saberes necessários para um professor ensinar e 

formar um pedagogo? 
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APÊNDICE E – PLANEJAMENTO DO PRIMEIRO ABP 

 

Pesquisadora: Doutoranda Conceição Maria Alves Sobral  

Planejamento do 1° encontro: 14 de fevereiro de 2020 - 9 às 11 horas. 

Tema: Contrato: Os saberes e sabores da roda da vida 

Objetivo: Socialização da proposta do ABP – contrato das regras e segurança da proposta, 

calendário dos encontros e iniciar as vivências lúdicas e as primeiras narrativas autobiográficas. 

 

1º momento  

 Acolhimento e boas vindas; 

 Explicação sobre a pesquisa e os ateliês biográficos de projeto; (explicar sobre as narrativas 

orais e escritas, pedir autorização para filmagem); 

 Notificação das regras de segurança (leitura e assinatura dos TCLE) 

 Distribuição dos materiais (mostrar tudo que vamos fazer);    

 Preenchimentos do questionário de perfil e escolha dos pseudônimos; 

Inferências: Que relação nós buscaremos estabelecer? Como vamos construir as narrativas 

(auto) formativas? 

 

2º momento  

 Produção da 1ª narrativa – (dimensão do sensível – experimentar sabores, cheiros, explorar 

o tato, o paladar, a visão e a audição); 

 Exploração do 1º sentido (paladar) -– caixa 01 (fruta) 

 Exploração do 2º sentido (olfato) - caixa 02 (erva)   

 Exploração do 3º sentido (visão) – (Mandala/imagens) 

 Exploração do 4º sentido (tato) - Caixa 03 – (algodão)  

 Exploração do 5º sentido (audição) - Som – Músicas de tons variados  

 

3º momento  

 Conversar na roda sobre as sensações e lembranças da vida que o sentido produz; 

 Falar sobre as sensações, a que fase de vida elas remetem e se lembra de algum fato que 

marcou; 

 Fazer relação dos sentidos com a escolha para o magistério. 

Inferências: O que sentiu? Faz tempo que sentiu isto? Gostaria de proporcionar isto aos alunos? 

Qual dos cinco sentidos tem relação com a disciplina que ensinam? Quais os saberes e os 

sabores relacionam com a formação do pedagogo. (Podem narrar ou escrever na folha). 

 

4º momento  

 Exibição do filme: “Quando sinto que já sei” ( com o educador Tião) 

Inferências: O que sentiu? Quais os sentidos que você acha que foi acionado nesse 

depoimento? O que você pensa sobre esse fato narrado? Mexeu com você? Como? Já viveu 

algo semelhante na sua vida profissional ou pessoal? Esse depoimento te tocou? Como? 

 

Agradecimento e finalização. 
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APÊNDICE F – FOTOS DO PRIMEIRO ATELIÊ 
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APÊNDICE G – PLANEJAMENTO DO SEGUNDO ABP 

 

Pesquisadora: Doutoranda Conceição Maria Alves Sobral  

Planejamento do 2° encontro: 30 de abril de 2020 – 14h às 16 horas. 

Objetivo: Conhecer e identificar as escolhas e saberes que compõem a prática docente das 

professoras colaboradas 

Tema: Caminhos e Trilhas: Escolhas e saberes da docência em Pedagogia 

(o material produzido nesse ateliê será enviado via e-mail para as professoras pela pesquisadora, 

tendo em vista a situação de pandemia). 

 

1º momento 

 Dinâmica de acolhimento: ouvir música instrumental de Enya para atividade de relaxamento: 

inspirando e expirando por 10 minutos de olhos fechados e com as câmeras abertas. 

 Perguntas: Como se sentiu? Acham que é uma atividade importante? Por quê? Quais as 

expectativas para esse encontro? Trouxeram o objeto/foto que pedimos? Foi fácil ou difícil 

escolher? O piso da sala estará dividido com vários tipos de materiais como: papel ou livros, 

pó de serra, areia, pedra, esteira, tecido.  

  

2º Momento: 

Ao som da música Tocando em Frente, cada uma vai olhar o objeto/foto por 5 minutos, em 

seguida vamos socializar a foto/objeto a ordem será feita obedecendo à vontade de cada uma. 

 Perguntas: o que sentiu? Quais as lembranças, memórias surgem nesse momento? E o que 

motivou a escolha desse (a) objeto/foto? 

  

3º Momento 

Em seguida cada professora vai construir um texto respondendo de maneira reflexiva as 

seguintes questões: 

 Perguntas: Que sensações a foto reproduz em você? Que relação tem com seu processo 

formativo? Que relação tem essa foto/objeto com a docência em Pedagogia? Qual o caminho 

que mais marcou a sua trajetória? Qual a maior dificuldade do caminho que você percorreu? O 

que você diria a essa pessoa que está olhando essa foto/objeto agora se pudesse mudar ou 

ressignificar o caminho/trila percorrida até aqui? Descreva as sensações que está sentindo com 

essa vivência nesse momento. Qual o caminho mais marcou? Qual a dificuldade dos caminhos? 

Qual o caminho que faz relação com a sua disciplina? (Podem narrar ou escrever no caderno). 

 Esse texto será socializado no próximo Ateliê. 

  

4º momento 

 Leitura coletiva do texto de Rubens Alves “A Arte de Produzir Fome”, usando a 

metodologia da exibição do texto na tela, cada professora vai ler uma parte do texto. Em seguida 

produzir um texto contemplando as inferências abaixo. 

 Perguntas: O que seria a Arte de Produzir Fome na sua prática docente atualmente no Curso 

de Pedagogia? Como você escolhe as situações didáticas que você cria na sua prática docente? 

Dessas, quais as ações que você acha que poderia mudar nas suas aulas? Você sentiu que poderia 

mudar?  Você acha que precisa acionar/mobilizar algum saber para sustentá-la, como docente 

do Curso de Pedagogia? Cite e descreva esse(s) saber (es) e como ele(s) pode(m) afetar a 
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formação do pedagogo que passa por você. O que na sua vida pessoal poderia influenciar na 

sua vida profissional? Você acredita que é cobrada a ter uma postura mais sensível ou mais dura 

por causa da disciplina que você ministra? Por quê?(esse texto também será socializado no 

próximo ateliê). 

  

Ao final do encontro 

Ouvir a música Felicidade de Marcelo Janice; comentar o sentimento que estão sentindo, e 

como saem dessa vivência. Leitura do poema de Adélia Prado, “Ensinamento” retirado do livro 

“Poemas que Escolhi para as Crianças” de Ruth Rocha.  

 

ROCHA, Rute. Poemas que escolhi para as crianças. Seleção Ruty Rocha. 1ª ed. São Paulo: 

Moderna, 2013. 

 

A arte de produzir fome 

Rubem Alves 

 

ABP da Professora Sensibilidade 

As memórias nos ajudam a ver como compomos nossa história. A escolha de um objeto 

que marcou minha trajetória acadêmica foi imediata após a provocação. Posteriormente, 

surgiram diversas outros objetos e fotos. A escolha imediata desse objeto se deu porque ele 

representou para mim o significado de que eu posso. Foi um marco para mostrar-me que eu sou 

capaz. A entrada na docência para mim foi muito difícil, é aquilo que Bourdieu denomina de 

“campo político”, no livro Homus Acadêmicos. Em um campo político geralmente os detentores 

desse lugar não permitem outras entradas, ou melhor, não aceitam pessoas de fora de seus 

grupos. 

Esse objeto foi um prêmio Academic Star e Academic Star Gold recebidos em 2016 e 

2017 da outra instituição em que leciono. Ser escolhida entre os melhores professores a nível 

Brasil fez com que muitos colegas não entendessem o porquê. Hoje compreendo o papel da 

Pedagogia e a ideia da docência com um “saber ludo-sensível”, ou seja, com a sensibilidade de 

ajudar as pessoas a serem melhores, e fazer disso uma busca constante. 

Depois disso, sigo na perspectiva de que eu posso, e traria diversas outras alegrias da 

docência, dentre elas a entrada na UESB, o reconhecimento de alguns alunos e a empatia de 

colegas... Tenho percebido avanços nessa busca do meu lugar de docência. 

“É preciso chuva para florir [...]”, ou seja, precisamos ser regados para produzirmos e 

isso é fundamental também para nossos alunos. O “saber ludo-sensível”, conheci essa expressão 

por meio de Conceição, mas já estava presente em mim: ver o aluno como individual e não 

coletivo, buscar atender as expectativas a partir do lugar do aluno e ser empática com a 

convicção de que o saber/poder somente tem sentido se for para nos tornar pessoas melhores, 

esse é o sentido da docência. 

O sentimento é de superação. “[...] Tocar em frente”, seguir, independentemente, das 

negativas e críticas. Nesse sentido, esse objeto foi um marco: a partir dele reforçar a autoestima 

e saber que o mais importante na docência é o que faz o sujeito sentir em relação ao objeto do 

conhecimento. Esse símbolo mostra que a pedagogia pode nos fazer melhores professores, 

afinal ensinar é levar em conta o sentimento e despertar a libertação que o conhecimento pode 

proporcionar. 
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A minha maior dificuldade é encontrar meu espaço, lugar de exercer em plenitude meus 

talentos, afinal como diz Paulo Freire: não há docência sem discência. Eu diria para a pessoa 

que está olhando esse objeto que ela não é fonte de ostentação, mas de afirmativa; “você pode!” 

As sensações que sinto nessa vivência são de alegria, de saber que estou no lugar certo, 

com pessoas certas e com muitas oportunidades de intervir na vida e na formação dos alunos, 

nossa razão de ser. “[...] há um lugar em que o sol brilha” para mim. 

Ao escrever esse texto senti uma oportunidade de agradecer, de saber que a busca tem 

um sentido: gratidão! 

A arte de produzir fome no curso de Pedagogia é provocar, fazer o aluno sentir desejo 

[...].  

Insisto em provocar para que os alunos vejam luz no fim do túnel, mesmo quando nem 

eu vejo [...]. Veio a minha mente, as cenas do filme: “A vida é bela”, quando o personagem 

Guido faz com que seu filho, uma criança acredite que eles estavam em um jogo, com o objetivo 

de protegê-lo dos horrores de um campo de concentração em que estavam inseridos. Tento 

provocar os alunos a buscar serem protagonistas de uma docência que promova o desejo de 

intervir no mundo. 

Estratégias/metodologias: Estudo de caso: quando visitamos escolas provoco que eles 

pensem: o que fariam no lugar da professora? Da diretora? Dos estudantes? 

Estudo de textos didáticos diferenciados: com questões que levem a pensar a realidade 

vivida: questões étnico/raciais, desigualdades, pobreza, dificuldades... relacionar sua vida e 

estudos. 

Acho que não é necessariamente mudar, mas empenhar ao máximo, dedicar-se à 

atividade em sua profundidade: marco teórico, conceitual, histórico e relacionar tudo o que é 

estudado com a vida. 

Sim, enquanto professora do curso de Pedagogia acho que preciso acionar, mobilizar 

saberes diversificados para sustentar os processos formativos com autoestima, alegrias e 

esperanças com fé na vida e nos seres humanos. Utilizo os saberes: 

 Saberes teóricos – a teoria sustenta uma prática para a concretização de uma práxis: “não 

basta compreender o mundo, mas transformá-lo” (Marx). 

 Saberes históricos – trazer saberes contextuais para compreender o tempo presente. 

 Saberes práticos – saber fazer, a ação é a atividade mais humana que conhecemos. 

 Saberes vivenciais – refletir sobre o que se vive e aproveitar os fatos vividos para canalizar 

aprendizagens. 

 Saberes emocionais – inteligência emocional, saber ver o bem onde ele está oculto e 

organizar essas emoções no cotidiano da profissão. Olhar cada pessoa com um bem – 

explícito ou implícito. 

Uma vida pessoal equilibrada é fundamental para a docência. Ou seja, a docência não é 

feita por atores que produzem um espetáculo e vão embora. A docência reflete a pessoa que 

somos em nossas vidas privadas: coerência e equilíbrio produzem boas práticas. 

Na disciplina que leciono – Estágio – acho que deve haver um equilíbrio no nível de 

exigências, se os alunos são cumpridores de suas obrigações, devo ser mais flexível, se tendem 

a abusar e usar em excesso os problemas pessoais para evitar cumprir as obrigações, ser mais 

duro. Há de ser ter muita sensibilidade e conhecer o perfil do aluno para saber como agir, por 

isso as turmas de Estágio têm de ter poucos estudantes, para agirmos de acordo com cada 

necessidade, lembrando que sensibilidade é muito importante. 

Fotos da turma 
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APÊNDICE H – PLANEJAMENTO DO TERCEIRO ABP 

 

Planejamento do 3° Encontro: 23 de julho de 2020 - 14 horas. 

Tema: Repertório do saber ludo-sensível na prática docente / Práticas e Metodologias Sensíveis 

e Lúdicas 

Objetivo: Identificar o repertório de saberes que compõem o repertório das práticas e 

metodologias das professoras colaboradoras, destacando o saber ludo-sensível. 

 

1º momento – Dinâmica de acolhimento – Relaxamento:  

Respirar e dizer a sua expectativa para o encontro com uma palavra ou frase. 

 

2º momento – Ouvindo e cantando a música Relampiano de Lenine: 

Perguntas: conhecia essa música? O que acha que ela trata? Que sentimentos, sensação te 

trouxe? O que pensa sobre o uso da metáfora na sua prática docente? E na sua vida pessoal? 

Que relação/sentido/significado você acha que tem o uso de metáforas com o saber ludo-

sensível na prática docente? (registro oral/gravação) 

 

3º momento – Socialização dos planos de aula – (por projeção):  

 Pensando nesse mesmo conteúdo, crie uma metodologia usando uma metáfora lúdica  

(registro no papel, se possível use o computador /Word). 

Perguntas: o que lhe motivou a escolher essa metáfora? Que saber docente você precisou e 

precisa mobilizar/acionar para essa metodologia? Você gostou dessa proposta didática? Por 

quê? O que você acha que deve mobilizar de conhecimentos/atitudes/habilidades e saberes para 

constituir O Repertório do Saber Ludo-sensível na Prática docente de um Pedagogo? 

 

4º momento – Exibição dos filmes de Charles e Para  Snoopy 

 Nesses filmes você consegue identificar o saber ludo-sensível? Descreve-o e ou Cite-o 

(registro no Word). 

 

Encerramento: Vídeo Poesia/Para que serve uma aula 

  

Gratidão. 
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APÊNDICE I – PLANEJAMENTO DO QUARTO E ÚLTIMO ABP (DE 

FINALIZAÇÃO) 

 

Data: 11 de Novembro de 2020 - Horário: 13h30 às 16h30 

Tema: Prática Docente e os Indicadores do Saber ludo-sensível na itinerância 

formativa/MANDALA DO SABER LUDO-SENSÍVEL 

Objetivo: Descrever os indicadores do saber ludo-sensível na itinerância formativa dos 

docentes do Curso de Pedagogia da UESB – Campus Jequié. 

 

Primeiro momento: Relaxamento com respiração e música de Enya (instrumental). 

 

Segundo Momento: Boas vindas e leitura do bilhete abaixo e a entrega do Kit/Caixa Lúdica: 

Minha querida companheira de jornada de vida profissional e pessoal é com o espírito e a alma carregada 

de emoção e gratidão que chego a finalização de um caminho percorrido há quatro anos e, que sem você, 

jamais teria conseguido. Receba esse kit e essa pequena lembrança como um gesto de carinho, afeto, 

sensibilidade e gratidão pela partilha da sua vida e do seu tempo comigo/conosco. Esse ateliê não é o fim 

de um ciclo, mas, na verdade é um grande RECOMEÇO.  

 

Gratidão, Sobral. 

   

                       

 

Terceiro Momento: Revendo os desenhos e produções narrativas que fizeram nos encontros 

passados/socialização dos sentimentos e das memórias que surgem. Olhando o desenho que 

fizeram e, após lerem o que produziram artisticamente, pensar e escrever sobre o repertório de 

saber docente que cada uma deve mobilizar e acionar para a formação dos pedagogos e 

pedagogas.  

 

Quarto momento: Leitura e socialização das narrativas autobiográfica de cada uma (textos 

produzidos no segundo e terceiro encontros). 

 

Quinto momento: Construção da Mandala do saber ludo-sensível. 

A socialização de modelos de Mandalas e o seu conceito e significados e sentidos. Construção 

da Mandala que represente os indicadores do saber ludo-sensível para cada professora 

colaboradora.  
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Sexto momento: Socialização das Mandalas, dos sentimentos e dos indicadores do saber ludo-

sensível, e como sentem e pensam sobre a sua prática docente depois desses encontros 

formativo. 

 

Finalização do Ateliê com as narrativas das professoras dos seus sentimentos e aspirações. 

Leitura do poema do Fernando Sabino. 

 

Gratidão! 

 

Mandalas 

 
Mandala da Professora Jasmim: 

 

 

Mandala da Professora Empatia: 

 

 

Mandala da Professora Esperança: 
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Mandala da Professora Sensibilidade: 

 

 

Mandala da Professora Resiliência: 

 

ABP da Professora Resiliência 

 

Bom, vamos lá, né! Minha Mandala (mostra na câmera), bem é, eu... Sobral quando me 

fez a proposta de participar, eu sempre lembrava a ela que da turma eu sou a única que não sou 

pedagoga, daí, isso tem um efeito duplo em mim, que é o medo de não corresponder as 

perguntas que ela vai fazer e, ao mesmo tempo, orgulho de poder parecer com vocês, não é?! 

Porque a gente faz as nossas avaliações internas, a gente olhando para gente, a gente olhando 

para dentro da gente, né?  

A gente sempre. Eu acho que a gente sempre se deixa afetar pelos nossos afetos. E a 

Pedagogia é um afeto! Hoje, se me perguntar o que eu sei da Geografia, sinceramente bem 

menos inicialmente do que eu sei, do que eu procurei aprender da Pedagogia. E, eu sou essa 

pessoa mesmo, eu não vou nem em comparar com a professora Jasmim, porque assim,,,          

(risos) um anjinho (coloca uns par de chifres na sua cabeça, kkkk) e a figura do chifrinho. Eu 

não quero fazer essa comparação, porque aí, será covardia, claro que eu gosto, né?! (kkk) é, eu 
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sou essa pessoa que a vida pelas... sei lá... pelas circunstâncias, algumas bastantes tristes, fez 

dura, até as minhas escolhas em termos de teoria, é são muito duras!  

Ler o Marxismo... Oh, gente! eu vou falar um palavrão: é uma desgraça!! É muito difícil, 

é muito, e aí, o meu texto que é e que não é somente um texto escrito, mais é enxergar o mundo, 

é sempre muito duro, e trabalhar com a ludicidade, e de algum modo, a negação de tudo aquilo 

que eu tenho aprendido, mas eu também eu gosto muito, eu escrevi aqui no meu papelzinho, 

uma frase do Oscar Wilde quando ele diz que “ Aprender é se dispor a levar socos no estômago” 

e as leituras que interessam, são leituras que nos provocam desconforto, desalento, desterro, 

nenhum nível de conforto, e lidar com a ludicidade é para mim o lugar de lidar com esse, com 

nenhum nível de conforto, porque, ele nega tudo que eu penso, da questão da própria construção 

do conhecimento. Eu tinha um preconceito, mas Sobral quando ela fez o primeiro encontro, ela, 

de algum modo, eu me lembro dela ter falado... que a ludicidade não é aquele brincar que não 

tenho sentido, que não é ... é uma espécie de prazer, com base naquilo que significa, que me 

emociona, me agrega, enfim, eu desfiz o preconceito. Eu não vou... confesso a vocês , eu não 

me refiz no meu texto, do marxismo duro, pragmático, mas ainda assim, eu aprendo a desfazer 

alguns preconceito que tinha... e me vi fechando os olhos como vocês, me vi fazendo a minha 

Mandala, me vi vivenciando na roda, molhando o meu texto quando eu escrevia com as 

lágrimas que escorriam, porque lembrar da nossa historia... e tem prazeres de acidentes de 

percurso. E, é isso! Muito obrigada, por me permitir mostrar de uma forma que poucos 

conhecem, mas que estar em mim, sim! Apesar da triste marca na testa... difícil! É isso... 

 

Fotos das professoras 

 

 

Usando uma das várias linguagens ludo-sensível que compõem a nossa trajetória formativa 

compartilhei com as professoras colaboradoras, uma das orações do livro de Clarissa P. Estés, 

o poema do grande Fernando Sabino, a música de Almir Sater e o texto de Rubens Braga. 

Em todas as mulheres, sobretudo quando entram na maturidade, instala-se uma força 

subterrânea e invisível que se manifesta por meio de comportamentos inesperados, 

arroubos de energia, intuições perspicazes, ímpetos apaixonados: um impulso 

arrebatador e inesgotável que as impele obstinadamente rumo à salvação, à 

reconstrução de toda e qualquer integridade despedaçada. Como uma grande árvore 

que, quando ameaçada pela doença, golpeada pela intempérie, agredida pela fúria do 

homem, se recusa a morrer e, milagrosamente e com enorme dose de paciência e 

persistência, continua a nutrir-se através das próprias raízes, restaura-se e renasce para 
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manter o próprio espírito vital de forma a poder gerar novos frutos, aos quais confiará 

esta herança inestimável (ESTÉS, 2007). 

 

 

Depois de Tudo 

Fernando Sabino 

 

De tudo ficaram três coisas: 

A certeza de estamos sempre a começar... 

A certeza de que é preciso continuar... 

A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. 

 

Por isso devemos: 

Fazer da interrupção um caminho novo... 

Da queda, um passo de dança... 

Do medo, uma escada... 

Do sonho, uma ponte... 

Da procura, um encontro. 

 

Que bom ter encontrado na grande Teia que é a vida!! 

 

 

Tocando em frente 

Almir Sater 

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte 

Mais feliz, quem sabe, 

Só levo a certeza 

De que muito pouco sei 

Ou nada sei 

 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

 

É preciso amor pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

 

Penso que cumprir a vida 

Seja simplesmente 

Compreender a marcha 

E ir tocando em frente 
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Como um velho boiadeiro 

Levando a boiada 

Eu vou tocando os dias 

Pela longa estrada, eu vou 

Estrada eu sou 

 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

 

É preciso amor pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora 

 

Um dia a gente chega 

E no outro vai embora 

Cada um de nós…  

A arte de produzir fome11 

Rubens Braga 

 

Adélia Prado me ensina pedagogia. Diz ela: “Não quero faca nem queijo; quero é fome”. O 

comer não começa com o queijo. O comer começa na fome de comer queijo. Se não tenho fome 

é inútil ter queijo. Mas se tenho fome de queijo e não tenho queijo, eu dou um jeito de arranjar 

um queijo... 

Sugeri, faz muitos anos, que, para se entrar numa escola, alunos e professores deveriam passar 

por uma cozinha. Os cozinheiros bem que podem dar lições aos professores. Foi na cozinha que 

as feiticeiras Babette e a Tita realizaram suas magias... (...) e elas sabiam que os banquetes não 

começam com a comida que se serve. Eles se iniciam com a fome. A verdadeira cozinheira é 

aquela que sabe a arte de produzir fome... 

 

Quando vivi nos Estados Unidos, minha família e eu visitávamos, vez por outra, uma parenta 

distante, nascida na Alemanha. Seus hábitos germânicos eram rígidos e implacáveis. Não 

admitia que uma criança se recusasse a comer a comida que era servida. Meus dois filhos, 

meninos, movidos pelo medo, comiam em silêncio. Mas eu me lembro de uma vez em que, 

voltando para casa, foi preciso parar o carro para que vomitassem. Sem fome, o corpo se recusa 

a comer. Forçado, ele vomita. 

 

Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome que põe em 

funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da 

fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim “affetare”, quer dizer “ir 

atrás”. É o movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o Eros platônico, a fome que 

faz a alma voar em busca do fruto sonhado. 

 

                                                             
11 ALVES, R. A arte de produzir fome. Disponível em: 

http://www6.ensp.fiocruz.br/visa/files/Texto_Rubens%20Alves_A%20arte%20de%20produzir%20fome.pdf. 

 

http://www6.ensp.fiocruz.br/visa/files/Texto_Rubens%20Alves_A%20arte%20de%20produzir%20fome.pdf
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Eu era menino. Ao lado da casa onde morava, havia uma casa com um pomar enorme que eu 

devorava com os olhos, olhando sobre o muro. Pois aconteceu que uma árvore cujos galhos 

chegavam a dois metros do muro se cobriu de frutinhas que eu não conhecia. Eram pequenas, 

redondas, vermelhas, brilhantes. A simples visão daquelas frutinhas vermelhas provocou o meu 

desejo. Eu queria comê-las. E foi então que, provocada pelo meu desejo, minha máquina de 

pensar se pôs a funcionar. Anote isso: o pensamento é a ponte que o corpo constrói a fim de 

chegar ao objeto do seu desejo. 

 

Se eu não tivesse visto e desejado as ditas frutinhas, minha máquina de pensar teria permanecido 

parada. Imagine se a vizinha, ao ver os meus olhos desejantes sobre o muro, com dó de mim, 

tivesse me dado um punhado das ditas frutinhas, as pitangas. Nesse caso, também minha 

máquina de pensar não teria funcionado. Meu desejo teria se realizado por meio de um atalho, 

sem que eu tivesse tido necessidade de pensar. Anote isso também: se o desejo for satisfeito, a 

máquina de pensar não pensa. Assim, realizando-se o desejo, o pensamento não acontece. A 

maneira mais fácil de abortar o pensamento é realizando o desejo. Esse é o pecado de muitos 

pais e professores que ensinam as respostas antes que tivesse havido perguntas. 

 

Provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar me fez uma primeira sugestão, 

criminosa. “Pule o muro à noite e roube as pitangas.” Furto, fruto, tão próximos... Sim, de fato 

era uma solução racional. O furto me levaria ao fruto desejado. Mas havia um senão: o medo. 

E se eu fosse pilhado no momento do meu furto? Assim, rejeitei o pensamento criminoso, pelo 

seu perigo. 

 

Mas o desejo continuou e minha máquina de pensar tratou de encontrar outra solução: 

“Construa uma maquineta de roubar pitangas”. McLuhan nos ensinou que todos os meios 

técnicos são extensões do corpo. Bicicletas são extensões das pernas, óculos são extensões dos 

olhos, facas são extensões das unhas. Uma maquineta de roubar pitangas teria de ser uma 

extensão do braço. Um braço comprido, com cerca de dois metros. Peguei um pedaço de bambu. 

Mas um braço comprido de bambu, sem uma mão, seria inútil: as pitangas cairiam. 

Achei uma lata de massa de tomates vazia. Amarrei-a com um arame na ponta do bambu. E lhe 

fiz um dente, que funcionasse como um dedo que segura a fruta. Feita a minha máquina, apanhei 

todas as pitangas que quis e satisfiz meu desejo. 

 

Anote isso também: conhecimentos são extensões do corpo para a realização do desejo. Imagine 

agora se eu, mudando-me para um apartamento no Rio de Janeiro, tivesse a ideia de ensinar ao 

menino meu vizinho a arte de fabricar maquinetas de roubar pitangas. Ele me olharia com 

desinteresse e pensaria que eu estava louco. No prédio, não havia pitangas para serem roubadas. 

A cabeça não pensa aquilo que o coração não pede. E anote isso também: conhecimentos que 

não são nascidos do desejo são como uma maravilhosa cozinha na casa de um homem que sofre 

de anorexia. Homem sem fome: o fogão nunca será aceso. O banquete nunca será servido. 

 

Dizia Miguel de Unamuno: “Saber por saber: isso é inumano...” A tarefa do professor é a mesma 

da cozinheira: antes de dar faca e queijo ao aluno, provocar a fome... Se ele tiver fome, mesmo 

que não haja queijo, ele acabará por fazer uma maquineta de roubá-los. Toda tese acadêmica 

deveria ser isso: uma maquineta de roubar o objeto que se deseja... 

 


