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INTRODUÇÃO

(Problemática e contextualização)

O presente trabalho enfoca as representações de ludicidade dos
professores de Educação Infantil de uma escola da rede municipal de Jequié/
BA. Conhecer o que pensam os professores sobre o lúdico na educação
infantil, de que forma a ludicidade foi pensada na formação inicial/contí-
nua desses professores e como a mesma vem repercutindo em suas práticas
pedagógicas, a nosso ver, constituem um dos primeiros passos na tentativa
de melhorar a formação profissional que vem sendo oferecida aos docen-
tes dessa área. Com esse propósito, o trabalho procura contribuir para
uma re-significação do papel da ludicidade no processo de ensino/apren-
dizagem em Educação Infantil.

Consideramos a ludicidade como uma dimensão fundamental para
o ensino nas instituições educativas, principalmente para a educação in-
fantil, porque esta é também inerente às formas de pensar, sentir e agir
das crianças. E acompanhamos que tal dimensão vem aparecendo no cam-
po legal, ainda que timidamente, no Referencial curricular nacional para a
educação infantil (BRASIL, 1999, p. 23), nos quais estabelecem que as ativi-
dades lúdicas devem fazer parte das atividades permanentes dentro da
instituição de educação infantil.

Ainda assim, percebemos algumas lacunas no campo da legislação
educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
nº 9394/96, em seus artigos, não traz nenhuma referência à ludicidade na
formação docente. Para atender à norma dessa lei, foram designadas as
Diretrizes curriculares para a formação inicial de professores da educação (CON-
SELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001), que até recentemente
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norteavam os cursos de formação dos professores de Educação Infantil e
Ensino Fundamental. Vale lembrar que a ludicidade não é citada no âmbi-
to dessas diretrizes, e que temos ainda muitos currículos de cursos de Pe-
dagogia formatados de acordo com suas normas, mas que deverão se
reestruturar conforme os documentos oficiais mais recentes.

Atualmente, a ludicidade tem sido apontada pela atual Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) (CONSELHO NACIONAL DE EDUCA-
ÇÃO, 2006), em seu artigo 6º, como uma dimensão importante e necessá-
ria ao processo ensino-aprendizagem dos docentes da Educação Básica,
principalmente, em nível de Educação Infantil. Entretanto, mesmo que
tais diretrizes enfatizem a necessidade da ludicidade na formação do pro-
fessor, ainda há docentes desse segmento resistentes às práticas lúdicas ou
que trabalham esse aspecto apenas sob o ponto de vista instrumental.

Nesse sentido, Kishimoto (2001) aponta que a inserção da ludicidade
como dimensão no processo de formação e práticas dos professores vem
passando, historicamente, por modelos distintos que vieram acompanhan-
do as transformações sociais, econômicas, políticas e culturais da socieda-
de, sendo inseridos em momentos de mudanças e reformulações de pro-
postas educativas como estratégia para saída de problemas de prática pe-
dagógica.

Os modelos de ludicidade instituídos na educação infantil, ao lon-
go da história deste segmento de ensino no Brasil, bem como na formação
de professores foram marcados por três grandes vertentes: a recreação –
uma visão romântica de educação, utilizando o lúdico como artifício de
descanso; o jogo educativo e recreativo – sob a ótica cognitivista percebe o
lúdico como um recurso ou suporte didático; e jogo experiência potencializadora
e interativa – sob o olhar sociocultural e psicossocial, que concebe o lúdico
como uma ação indissociável do trabalho, um meio de construção de co-
nhecimento.

Em função do quadro que apontamos sobre dimensão lúdica na
formação do profissional de educação infantil, arquitetamos como princi-
pais pressupostos neste trabalho: a) pensar a ação da escrita biográfica na
educação como um caminho para a formação de professores. Junto a ela,
resgatar o percurso em que o lúdico foi trilhado na formação e prática dos
docentes em educação infantil, fazendo-se desvelar os “modelos” presen-
tes na pedagogia infantil; e, b) tais modelos de prática lúdica se configu-
ram como representações, que podem ser influenciadas e identificadas
nos discursos dos professores de educação infantil.
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É a partir desses pressupostos que se situam as questões da presen-
te investigação, a saber: que representações de ludicidade possuem os professores
de Educação Infantil da rede municipal de Jequié-Bahia? como essa dimensão se
fez presente em suas vidas enquanto estudantes no passado e de que forma esteve
presente em sua formação inicial/contínua? como incidem em suas práticas peda-
gógicas atuais?

Em suma, buscamos saber quem é o professor que utiliza o brincar
em sua prática, o que faz/como faz, o que pensa/como pensa, o que apren-
de e de que forma. Em outras palavras, e por reconhecer a importância
dessa dimensão na educação infantil, é que procuramos conhecer as repre-
sentações sociais sobre ludicidade de professores envolvidos no nosso estu-
do.

A presente investigação encontra sua relevância no âmbito da
formação do educador infantil, por ser uma temática ainda bastante
restrita. De acordo com Nascimento (2005, p. 107), “[...] a educação
infantil ainda tem sua especificidade pouco reconhecida, para não di-
zer que é desconsiderada”. Assim, compreendemos que este estudo pode
contribuir com reflexões acerca do lúdico como um conhecimento im-
portante e necessário na formação profissional do docente de educação
infantil.

PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
ADOTADOS NA INVESTIGAÇÃO

Esta pesquisa teve por objetivos: a) analisar o que pensam os pro-
fessores da Escola de Educação Infantil Arco-Íris1 sobre o lúdico na educa-
ção infantil, para melhor compreender os significados e as representações
do lúdico nas memórias desses professores; b) identificar de que forma a
ludicidade esteve presente em sua formação inicial/contínua, e c) refletir
sobre o modo como a ludicidade vem repercutindo em suas práticas peda-
gógicas.

Escolhemos como metodologia de pesquisa o estudo de caso numa
perspectiva qualitativa, considerando como abordagem a análise de repre-
sentações sociais num paradigma interpretativista, a partir de escritos au-

1 Utilizou-se o nome fictício, Escola de Educação Infantil Arco-Íris, para não identificar o nome
verídico da escola pesquisada.
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tobiográficos. Optamos pela pesquisa qualitativa, por se tratar de um estu-
do aberto que explora os fenômenos da educação procurando compreendê-
los e interpretá-los nos seus sentidos e significados. (MACEDO, 2004)

Para compor um corpo teórico-metodológico, que conseguisse dia-
logar com a ideia de representação de ludicidade, adotamos as ideias de
Jodelet (2001), Brito (2006) e Moscovici (2006) que por meio de suas pes-
quisas apontam que as Representações Sociais (RS) podem ser tanto um
campo teórico quanto um campo metodológico.

Para o processo de levantamentos de dados no estudo de caso, se-
guimos os princípios de Yin (2007, p. 134), “[...] que é preciso possuir uma
versatilidade metodológica e obedecer a certos procedimentos formais para
garantir o controle de qualidade durante o processo de coleta”. Como
instrumentos de coleta de dados, foram utilizados: escritas autobiográfi-
cas, entrevistas semiestruturadas e análise de documentos.

Iniciamos com as escritas autobiográficas, que, segundo Yin
(2007, p. 116), para muitos estudos de caso os registros em arquivos,
diários e anotações, também podem ser importantes. Nesse sentido,
adotamos o caderno para ser o diário das escritas autobiográficas dos
professores.

Para Zabalza (1994, p. 83), a questão conceitual dessa estratégia
metodológica consiste em analisar as experiências concretas “[...] integrando
a dupla dimensão referencial e expressiva dos fatos”. Para o autor
(ZABALZA, 2002, p. 1), escrever seu próprio diário “[...] é a experiência de
contar, de narrar que após tornará possível uma nova experiência, a de ler-
se a si mesmo com atitude benévola ou crítica, mas tendo a chance de
reconstruir a ação que foi desenvolvida e nossa forma pessoal de vivê-la”.
Assim sendo, cada informante escreveu suas experiências vividas com o
lúdico desde sua infância até os dias atuais, no horário e espaço escolhidos
por ele. Depois do recolhimento do material (diários), iniciamos o proces-
so de leitura e transcrição dos textos.

Nossa opção pela entrevista foi individual e semiestruturada, pela
qual construímos o roteiro da entrevista , estruturado a partir dos três ele-
mentos apresentados por Jodelet (2001) na Figura 1 abaixo, e que susten-
tam a investigação na RS: o sujeito, a representação e o objeto – quem sabe
e de onde sabe? – O que sabe e como sabe? – Sobre o que sabe e com que
efeitos?Assim, percorreu-se um caminho, no qual se buscou responder o
que e como sabem as professoras sobre o lúdico e o que pensam sobre
ludicidade.



61

Figura1: O que as professoras sabem e pensam sobre o lúdico e ludicidade.

Fonte: Figura baseada em Jodelet (2001) e Brito (2006).

A análise documental é considerada como uma preciosa técnica na
abordagem dos dados expressivos, ela pode complementar as informações
obtidas por outras técnicas ou mesmo desvelar aspectos novos de um tema ou
problema. (LUDKE; ANDRÉ, 1986) Para esse estudo foram levantados os
seguintes documentos: Projeto de implantação do curso de formação de professores
para educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental (UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA, 2003); Projeto político-pedagógico do
curso de licenciatura plena em educação infantil e séries iniciais do ensino fundamen-
tal (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA, 2006a);
Ementas das disciplinas Recreação (Curso de Pedagogia) e Atividades Lúdicas
(Curso de Licenciatura Plena em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental); Projeto Político-Pedagógico da Escola Arco-Íris.

Com relação aos sujeitos da pesquisa, trabalhou-se com a popula-
ção integral de professores de Educação Infantil da escola pesquisada. O
grupo era constituído por cinco professoras e uma coordenadora pedagó-
gica que já concluíram o ensino superior. Durante a pesquisa, as mesmas
encontravam-se nas faixas etárias variando entre 30 e 45 anos, e, em rela-
ção à experiência profissional, (80%) do grupo tinham uma concentração

Sobre o que sabe e
com que efeitos?

O que sabe e

como sabe?

Quem sabe e de

onde sabe?

RepresentaçãoSujeito

Experiências de
vida e profissional

Objeto

Concepção Ludicidade na
Educação Infantil

FORMAS DE SABER



62

em torno de 15 a 20 anos de profissão, sendo que, desse tempo de experi-
ência na educação, a média que correspondia à docência na educação
infantil era de três a cinco anos. Portanto, mais da metade das professoras
pesquisadas possuía pouca experiência com a Educação Infantil.

Procurando ser coerente com a proposta da pesquisa, realizamos a
análise de dados utilizando a teoria das representações sociais como abor-
dagem e a técnica de análise do conteúdo. Optamos por trabalhar com,
pelo menos, três técnicas de recolha de dados – entrevista, memorial e
análise documental. Essa opção nos ofereceu esse olhar mais focado, me-
diante o processo de triangulação dos dados, que, conforme Macedo (2004,
p.207), é “[...] um dispositivo onde o pesquisador apela na construção do
seu instrumental analítico para diversos meios, diferentes abordagens e
fontes para compreender e explicar um dado fenômeno”. Sintetizando, a
triangulação é um recurso que dá um valor de consistência e
representatividade de uma dada realidade.

Para a análise dos dados, recorremos à análise de conteúdo por ser
uma técnica largamente utilizada para o tratamento dos dados de uma
investigação qualitativa. Conforme Bardin (1977), 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. A partir desses passos, esboçamos um quadro
com as seguintes categorias: a) escolha profissional (razões); b) representa-
ções de ludicidade; c) formação inicial e formação contínua; d) condições
de trabalho; e) ambiência de educação infantil.

Utilizamos, também, para apoio à análise de conteúdo, a aborda-
gem das representações sociais, a partir de um paradigma interpretativista.
As representações sociais nos guiam no modo de nomear e definir conjun-
tamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de recons-
truir, de interpretar a nossa relação com o mundo e com os outros, e orien-
tam e organizam os procedimentos e os entendimentos, constituindo-se
numa forma de conhecimento social. (JODELET, 2001)

QUADRO REFERENCIAL

Memórias e Autobiografias: sustentáculo para a formação de professores

Quando falamos em memória, logo nos recordamos de fatos e aconte-
cimentos que foram vivenciados por pessoas, em um dado tempo e lugar, e
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que, naturalmente, ficam registrados em histórias. Essas histórias de vida dos
sujeitos são cercadas de múltiplas referências e culturas e, quando narradas,
podem ser uma presença no mundo, presença capaz de construir, reconstruir,
desconstruir imagens de homens/mulheres, enfim, toda uma sociedade.

Como afirma Pimenta (2001, p. 43), “[...] educação é móvel (é prá-
tica social histórica), que se transforma pela ação dos homens em relação”.
Igualmente, entendemos a educação como matriz de referências, pois so-
mos formados na sociedade através de vínculos (familiares, sociais, cultu-
rais, ideológicos) e percebemos a escola como um lugar privilegiado de
memórias, visto que ela é mais uma peça das múltiplas referências que
constitui o sujeito.

Benjamin (1994) apresenta-nos reflexões importantes sobre a me-
mória. Segundo ele, a memória é a mais épica de todas as faculdades –
Mnemosyne, a deusa da reminiscência, era para os gregos a musa da poesia
épica. O significado de memória para o autor está fundamentado no seu
enredo e na tessitura de sua experiência acumulada como historiador. Para
ele, a reminiscência possui qualidade de cultivar a tradição, de manter
sempre viva suas relíquias, justamente porque pode ser contada e recontada,
alcançando, com isso, ampla circulação social, pois tem uma dimensão
utilitária e uma ligação estreita com seus ouvintes. Por esse ponto de vista,
a história está articulada com a memória e com a preservação de um saber-
fazer socialmente constituído e cuidado.

A memória na escola faz-nos resgatar, na esfera cotidiana, como se
dão as práticas pedagógicas, o currículo, a formação e a profissionalização
do educador. (ALVES, 1996) Acreditamos que contar, ouvir e escrever me-
mórias sobre os saberes, as experiências e identidades dos sujeitos (alunos
e professores), ajudam-nos a entender por que o conhecimento produzido
pela contemporaneidade é visto de modo compartimentalizado, ou espe-
cializado em demasia e, talvez, nos ajude a reaver e reeditar novas histórias
em espaços/tempos diferentes das que já foram editadas.

Nos estudos de Nóvoa (1995), Alves (1996), Kramer e Souza (1996),
Larrosa (1999, 2002), Souza (2007) e outros, a memória também é com-
preendida como história de vida, narrativa ou autobiografia. Esses pesqui-
sadores estudam as memórias sob uma abordagem experiencial ou das
histórias de vida, no âmbito da pesquisa e da educação, como prática de
investigação/formação do adulto.

Ressaltamos que, para esses autores, a memória é uma construção
social e coletiva, que se vincula às aprendizagens e representações advindas
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da inserção do sujeito em seus diferentes grupos sociais. Como nos diz
Souza (2007, p. 4), “[...] as narrativas permitem lidar com dimensões
formativas entre experiências vividas e lembranças que constituem identi-
dades e subjetividades, potencializando apreensões sobre as itinerâncias e
as práticas formativas.”

Por fim, aprendemos que a abordagem experiencial por meio das
histórias de vida, narrativas ou autobiografia, tem se revelado como recur-
so metodológico por excelência na educação de adultos, pois trata-se de
um caminho imaginário, cheio de experiências, que busca o saber. Para
Morin (2007, p. 395),

[...] a história de vida pode desempenhar o seu papel de passarela entre
passado e o devir, não pela previsão do futuro, mas sim porque ela per-
mite reencontrar a via de um projeto inédito a partir de uma memória
retrabalhada.

Relembrando um pouco a história do lúdico na formação dos professores
de educação infantil

Trazer um pouco dos modelos de ludicidade instituídos na forma-
ção dos professores é fundamental para que possamos compreender o pro-
cesso histórico que envolve a prática dos professores de Educação Infantil.
Conforme Nóvoa (apud KISHIMOTO, 2002, p. 1),

[...] não é importante apenas porque nos fornece a memória dos percur-
sos educacionais, mas, sobretudo porque permite compreender que não
há determinismo na evolução dos sistemas educativos, das idéias pedagó-
gicas ou das práticas escolares: tudo é produto de uma construção social.

Recordamos que o primeiro modelo lúdico instituído na formação
e prática do professor de educação infantil foi a atividade de recreação,
baseada na concepção romântica, surgindo nas escolas maternais france-
sas, em 19052, a partir das ideias de Froebel. A concepção romântica de
formação profissional defendida por ele, estabelece a compreensão da re-
levância do lúdico, primeiro, na esfera do adulto, para depois chegar ao

2 Sobre o lúdico no modelo de recreação, ver Brougère (1998, p. 113-123).



65

universo infantil. Das matérias organizadas em sua proposta destacamos:
músicas, trabalhos manuais, fazer dobraduras, realizar trabalhos com ma-
deira, modelar argila, desenhar e pintar. (KISHIMOTO, 2007)

No Brasil, a recreação surge com a expansão dos parques infantis
criados nos anos 1920 e 19303. Esse modelo aparece nas Escolas Normais
Superiores e com as ideias da Escola Nova, na formação de professores de
educação infantil e ensino fundamental. Ressaltamos que o lúdico fazia
parte dessas discussões educacionais seguindo o método de Froebel e
Montessori, adaptadas às condições do nosso meio. Todavia, essa concep-
ção nos parece limitada ou, no mínimo, reducionista. Detrás dessa ideia
está o jogo educativo e recreativo (atividade física) – o lúdico nesse modelo é
usado como um recurso ou suporte para o desenvolvimento físico, cognitivo
e social da criança.

Uma segunda corrente defende o lúdico como uma ação interna
(seu sentido psicológico) e natural do sujeito, como uma atitude do sujeito
em relação ao objeto, tendo como função justificar o valor educativo do
jogo sem negar sua espontaneidade. Essa concepção lúdica está funda-
mentada na visão cognitivista defendida por Piaget. Embora esse teórico
tenha traçado objetivos para a educação infantil que valorizassem a crian-
ça como ser criativo, inventivo e descobridor, e sendo esses fatores impor-
tantes para formação de autonomia, algumas críticas foram levantadas
sobre sua teoria, assim como as implicações pedagógicas dela decorrentes.
Por exemplo, para Kramer (2003), em relação à teoria piagetiana, pode-se
assinalar o reducionismo da epistemologia genética, que identifica o de-
senvolvimento do homem com o desenvolvimento da inteligência e, dessa
forma, prioriza o pensamento lógico-matemático (ocidental),
desconsiderando outras “lógicas” construídas em outros contextos
socioculturais. E, em relação às implicações pedagógicas, podemos fazer
referência ao fato que é dado um destaque aos aspectos cognitivos em
detrimento dos domínios social, afetivo e linguístico. Desse modo, as ativi-
dades lúdicas são o centro, e não a criança histórica e socialmente situada.

No terceiro modelo, temos os teóricos que defendem o lúdico como
uma atividade dotada de significação social – cultura lúdica. Nessa con-
cepção, o lúdico é qualificado como um espaço social, um lugar de experiên-
cia, uma atividade potencializadora e interativa para que a criança possa

3 Segundo Kishimoto (1993, p. 104), a penetração dos jogos de recreação foi iniciada no período
imperial, com a instalação das primeiras escolas infantis. Porém, só foi ter seu ponto alto nos anos
1920 e 1930.
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descobrir, criar e pensar , assim como um elo para as relações sociais.
(BROUGÈRE, 1998; KISHIMOTO, 2001)

Em relação ao enfoque dado ao lúdico na formação dos professo-
res, podemos dizer que se trata de uma dimensão social e cultural, ou seja,
o brincar é uma atividade humana na qual as crianças são introduzidas
constituindo-se em modo de assimilar e recriar a experiência sociocultural
dos adultos. (BROUGÈRE, 2004) Nessa direção, na década de 1990 surgi-
ram nas universidades, e, em outros espaços de pesquisas, muitos estudos
sobre a importância da ludicidade para a qualidade de vida dos sujeitos,
sejam eles crianças ou adultos.

Desse ponto de vista partilham estudiosos como Maturana e Verden-
Zoller (2004), Luckesi (2005), que compreendem o lúdico numa perspecti-
va mais psicológica, de ordem atitudinal e, embora essa concepção inclua
a importância das raízes culturais do jogo, enaltece a ação do indivíduo
como aquele que sente e vivencia internamente a experiência lúdica como
plena ou inteira. Nessa perspectiva, o lúdico pode proporcionar às crian-
ças, jovens e adultos experiências de autoformação, caracterizando-se como
autoatividade envolvendo descoberta, criação e pensamento, assim como
um elo para as relações sociais entre os sujeitos.

Assim, trabalhar com a formação de professores de educação infan-
til, seja ela inicial ou contínua, nos leva a refletir sobre os saberes desses
profissionais, sobre o lúdico, o corpo, a linguagem, a estética, etc. Esta
pode ser uma possibilidade de re-significar as práticas pedagógicas que
foram construídas ao longo das histórias desses sujeitos.

ALGUNS RESULTADOS ENCONTRADOS:
REPRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE
LUDICIDADE

Ao buscarmos o significado da palavra representação, os termos
“criação, entendimento, ideia, imagem e percepção” vêm à tona. (HOUAISS,
2005, p. 153) Esses termos consistem em algo construído e representado
num processo simultaneamente individual (como resultado da elaboração
sobre a nossa experiência) e social (como resultado do confronto das nos-
sas elaborações com as dos outros). Desse modo, a representação inclui
uma rede de relações que o indivíduo e os grupos estabelecem entre signi-
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ficados e situações que lhes interessam para sua sobrevivência ou sua
hegemonia e/ou reprodução da situação.

Para Moscovici (2006), as representações são concepções porque se
trata de um fenômeno de natureza essencialmente cognitiva. A concepção
é fruto da vivência coletiva – envolvendo o sujeito, sua pertença social com
as implicações afetivas e normativas, com a interiorização de experiências,
práticas, modelos de condutas e pensamentos, socialmente transmitidos
pela comunicação social. Ao representar alguma coisa ou uma noção, “[...]
não produzimos unicamente nossas próprias idéias e imagens: criamos e
transmitimos um produto gradativamente elaborado em inúmeros luga-
res, segundo regras variadas”. (MOSCOVICI, 2006, p. 63)

Dessa forma, a representação que se adquire sobre alguma coisa
está composta por percepções individuais e coletivas, com perspectivas
sociais, convencionais, simbólicas, carregadas de dimensões históricas, cul-
turais e políticas. Detectar a representação de um grupo significa ter um
caminho de compreensão do processo histórico desse grupo. (REDIN, 2004)

No caso desta pesquisa, entendemos que as representações sobre
ludicidade das professoras são influenciadas pelas experiências que se ha-
bituaram a reconhecer como tal (formação inicial) e também pelas repre-
sentações sociais dominantes transmitidas sobre os modelos de educação
mais acentuados na história da educação da criança, seguindo as tendên-
cias: romântica, cognitivista e a sociocultural. Partindo dessa compreen-
são, afirma-se que as vozes dos sujeitos não podem ser descontextualizadas
dessa história, que traduz representações cristalizadas pelo processo histó-
rico e que reflete em suas práticas recentes.

Apresentamos, abaixo, estratos dos discursos das professoras
pesquisadas, emitidos durante a entrevista e em seus relatos escritos sobre
a “representação de ludicidade”, diante da pergunta: O que pensam sobre
a ludicidade na educação infantil? Nos depoimentos, as seis professoras
apontaram visões diferentes de ludicidade: recreativa e/ou jogo educativo,
o lúdico como experiência interna (vivência interna) e o lúdico como expe-
riência externa.

Na primeira representação, as professoras Sandra, Alzira e Nair4

pensam o lúdico como “Brincar é ensinar brincando”, ou seja, elas conce-
bem-no como um recurso ou suporte para seduzir a criança. O brincar

4 Optamos por não utilizar os nomes verdadeiros das professoras envolvidas nesta pesquisa. Assim,
criamos nomes fictícios para identificá-las.
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aqui segue o exemplo da tendência (romântica) na qual o brincar é conce-
bido como uma atividade livre, de recreação – ou como recurso pedagógico.
Nesse modelo, o lúdico é utilizado como meio para introduzir uma ativi-
dade física e trabalhar com o corpo; além disso, ele tem o sentido de levar
a criança a atingir os objetivos estabelecidos pelo professor. (BROUGÈRE,
1998) Para as professoras Sandra e Alzira, o lúdico na educação infantil

É ensinar brincando, tem a parte teórica e a parte lúdica. A parte lúdica
é mais contar história, dançar brincar é deitar para assistir um filme.
Hoje eu tenho consciência que ludicidade proporciona para criança mais
interesse, mais facilidade. Eu achei que com o lúdico se tornaram mais
fácil o que a gente quer passar para elas. (Professora Sandra)

Pra começar a gente vai brincar com as crianças de amarelinha. Tem
coisa melhor de aprender os números, entendeu? Agora com o lúdico
eles não cansam. Faz com que a criança desperte o raciocínio e o gosto
pelo estudar. Quando se trabalha de forma lúdica, há um aproveitamen-
to maior das aulas e um maior aprendizado por parte dos alunos. (Pro-
fessora Alzira)

Esses relatos apontam, também, que o brincar é pensado de forma
dicotomizada (uma parte teórica, uma parte de lazer). Nessa mesma linha
de pensamento percebe-se o relato da professora Nair, que pensa o lúdico
como um caminho para “ajudar a criança aprender e desenvolver o raciocí-
nio”. Ela relata o seguinte:

[...] antes de aplicar a atividade, a gente tem que estar usando o lúdico
para chegar à atividade. Eu uso lúdico com os materiais. Eu faço assim,
se é matemática, se é quantidade, aí eu uso dados e aí nós vamos brincar
e jogar no grupo, depois eu coloco no quadro os pontos do grupo tal, e
outro grupo. (Professora Nair)

Ao analisarmos os relatos das docentes Sandra, Alzira e Nair, perce-
bemos que suas práticas se constituem num pensamento voltado para o
ensino e não para a educação infantil, ou seja, suas concepções de
ludicidade, de crianças e de educação infantil determinam marcas de uma
educação de cunho compensatório. Isso reflete o problema da centraliza-
ção da figura do professor em promover atividade educativa lúdica
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direcionada para toda a classe. Compreendemos, portanto, que a repre-
sentação de ludicidade dessas professoras ainda está carregada de ima-
gens de educação de infância que supõe um “modelo único de criança”
(KRAMER, 1995), sendo este, uma produção social e cultural que vem de
longe e da qual a pedagogia e a docência se alimentam. (ARROYO, 2004)

Caminhando por outra ótica, a segunda representação é apontada
nos relatos da professora Aline. As ideias e opiniões da mesma expressam
o lúdico como uma atividade que propicia a plenitude e a experiência.
Nesse entendimento, o lúdico é caracterizado como uma atividade livre e
espontânea pela criança. O brincar é nomeado como um ato que dá prazer
a quem se dispõe a vivenciar essa experiência. (LUCKESI, 2000)

A ludicidade é a plenitude. O fazer plenamente é se envolver. Esquecer
da hora de ir para casa. É não querer ir [...] é quero ficar aqui fazendo
[...] é fazer de novo e continuar fazendo, [...] é interação e envolvimento.
É alegria, é o brilho nos olhos [...] Hoje, posso ver o lúdico como uma
forma prazerosa para o educando. Vejo, também, que a criança se desen-
volve melhor brincando. (Professora Eti)

Nessa representação, o brincar é visto como uma dinâmica interna
do indivíduo, concebendo a criança como um sujeito natural com caracte-
rísticas genéticas, que está em constante interação com o meio, se
estruturando a partir do processo de desenvolvimento integral e pleno.
Embora os relatos da professora Eti apontem para a ludicidade numa pers-
pectiva de vivência interna, definida por Luckesi (2000), a mesma defende
que a ludicidade também pode ser uma experiência social. Ou seja, a pro-
fessora compreende o lúdico como uma experiência social, cultural e his-
tórica. Nesse sentido, a terceira representação de ludicidade é relatada
pelas professoras Ana, Márcia e Eti, como sendo partilha, aprendizagem e
descoberta, conforme proclamam em seus relatos:

A ludicidade pra mim é uma grande descoberta, porque o lúdico pra
mim é aprendizagem, interação com as crianças. Porque sem a ludicidade
pra mim é uma grande integração, relação com meus alunos e entre
eles, através do brincar, jogar, falar, tocar, sentir. Agora, que estou na
educação infantil que eu fui descobrir o que é ludicidade. (Professora
Márcia)
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Trabalhamos com o lúdico para que os alunos tenham uma aprendiza-
gem significativa. Mas tenho aprendido novas músicas e brincadeiras;
assim, há uma grande troca de aprendizagem. (Professora Ana)

O lúdico possibilita a criança interagir com outras crianças, e possibilita a
construção de sua autonomia. Levando a criança entrar num mundo da
imaginação, magia, prazer e alegria. Olha, acredito que o lúdico possibi-
lita a aprendizagem e também a partilha; o professor é o mediador, por
isso, há essa troca. A gente vai aprendendo, e cada dia é uma experiência
nova. (Professora Eti)

O lúdico nessa concepção é qualificado como um espaço social, um
lugar de experiência, uma autoatividade envolvendo experiência, descober-
ta, criação e pensamento, assim como um elo para as relações sociais entre
crianças, ou entre crianças e adultos. (BROUGÈRE, 2004; KISHIMOTO,
2007)

Segundo Kishimoto (2008), a educação dos sujeitos ocorre no coti-
diano, nas redes de relações (conversas em família, na escola, nos círculos
de amigos). “Tais espaços devem se tornar locais de aprendizagem e parti-
lha de conhecimentos”. Por esses relatos, podemos perceber que as profes-
soras veem a ludicidade como agente potencializador de aprendizagem
de seus atores, e acreditam que a ação lúdica integra-se ao mais alto espíri-
to de uma prática pedagógica, pois elas investem na capacidade de inicia-
ção e na ação ativa e motivadora.

Portanto, interpreta-se que das seis professoras investigadas, as re-
presentações de ludicidade podem ser classificadas em dois grupos de
pensamento diferentes:

a) Sobre o primeiro grupo (professoras Sandra, Alzira e Nair), pode-
se dizer que suas representações acerca da ludicidade revelam o
brincar como uma atividade recreação e/ou como artifício peda-
gógico: é ensinar brincando; é tornar mais fácil o que a gente
quer passar; é auxílio para o raciocínio; é despertar o gosto pelo
estudo; é um bom emprego às aulas; é um caminho para ativida-
de.

b) Quanto ao segundo grupo (professoras Márcia, Ana, Aline, Eti), as
professoras pensam o lúdico como partilha e descoberta. Suas repre-



71

sentações de ludicidade desvelam: é plenamente se envolver; é tra-
balhar com o concreto; é um maior aprendizado; é uma grande
descoberta; é uma aprendizagem significativa; é a construção de
autonomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS EM ABERTO

Com base nos dados levantados nas análises de entrevistas e escri-
tas autobiográficas, foi possível destacar que

a) as narrativas dos professores enriquecem e reforçam as transforma-
ções desencadeadas na interação social. Considera-se, ainda, que na
busca de um enredo para suas histórias, as narradoras selecionam,
estabelecem relações, organizam os fatos, encontram justificativas e
clarificam suas representações sobre a ludicidade em suas práticas;

b) as representações sobre ludicidade das professoras são influenciadas
por suas experiências pregressas e também pelas representações soci-
ais dominantes transmitidas sobre os modelos de educação mais acen-
tuados na história da educação infantil: tendências romântica,
cognitivista e a psicossocial;

c) das representações de ludicidade das professoras destacamos: Brin-
car é ensinar brincando; Brincar é plenamente se envolver; Brincar
é trabalhar com o concreto; Brincar é um maior aprendizado; Brin-
car é uma grande descoberta; Brincar é uma aprendizagem signifi-
cativa; Brincar é a construção de autonomia.

Destacamos, também, que mesmo com o enriquecimento e desen-
volvimento no campo pedagógico da educação infantil, percebemos que o
último modelo, que aponta o brincar como espaço social, ainda não está
sendo, efetivamente, colocado em prática pelos professores pesquisados.
Sendo assim, entendemos que estes professores necessitam refletir e dialo-
gar mais com seus pares acerca de suas ideias e representações de ludicidade
na educação infantil, a fim de que possam re-significar suas práticas peda-
gógicas. Como ainda se encontra muito presente a ideia do lúdico como
suporte pedagógico (visão instrumentalizadora) e o aprender brincando
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visto sob o prisma espontaneista (visão romântica), nas representações de
metade das professoras investigadas neste estudo, indagamos a respeito
de sua formação. O que disseram as professoras acerca de seu processo de
formação inicial e continuada a esse respeito? Como o lúdico se fez pre-
sente?

Entendemos que o lúdico foi uma dimensão praticamente
inexistente nesses contextos formativos. Através das falas das professoras e
a partir dos documentos (Ementa das disciplinas de Recreação e Ativida-
des lúdicas no Processo Ensino – Aprendizagem), pudemos perceber que o
enfoque dado à ludicidade nos cursos de formação inicial dos professores
está dentro do modelo de recreação e do jogo educativo, ou seja, é visto
como artifício para desenvolver os objetivos educativos propostos pelo pro-
fessor. Contudo, o embasamento teórico e metodológico que as professo-
ras tiveram sobre lúdico em suas formações (inicial e contínua) foi sob o
enfoque sociocultural e psicossocial, ou seja, o lúdico como uma atividade
que tem o valor educativo inseparável entre trabalho.

Por fim, verificamos, pelas narrativas das professoras, que a ludicidade
vem sendo re-significada durante os seus processos de formação (inicial e
contínua), através de algumas experiências com jogos e brincadeiras. No
entanto, a nosso ver, as Ementas das disciplinas (Recreação e Atividades
lúdicas no Processo Ensino – Aprendizagem), necessitam ser repensadas, ou
seja, precisam ser (re) construídas sob um enfoque mais crítico, no qual o
lúdico se revela segundo uma concepção sociocultural e psicossocial.

Finalmente, compreendemos que a pesquisa parece indicar a falta
de implantação de uma política voltada à educação infantil na rede muni-
cipal de Jequié, para que a mesma fortaleça o espaço infantil e a formação
contínua dos professores. Portanto, é importante ressaltar que as institui-
ções de ensino superior juntamente com as escolas necessitam intensificar
a dimensão lúdica na formação inicial e continuada de seus professores,
no sentido de trazer o rigor teórico-metodológico da ludicidade para as
práticas educativas, e também reconhecer essa dimensão como um aspec-
to basilar para a qualidade da educação infantil.
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