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RESUMO 

 
 

Três experiências transdisciplinares de Formação Lúdica em diálogo com uma 

formação tridimensional. Assim se configurou o foco de investigação desta pesquisa, 

em que eu integrava três espaços formativos lúdicos como formadora e/ou formanda: 

no mestrado em educação; na especialização em educação lúdica; na docência em 

cursos de formação de professores - com o objetivo de analisar e refletir sobre 
possíveis contribuições de uma formação lúdica transdisciplinar para uma educação 

atual. Alicerçada no diálogo com autores e saberes do campo da formação humana, 

formação lúdica e transdisciplinaridade, além da aprendizagem, analisei alguns 

registros meus e dos formandos destas experiências, instaurando assim um estudo de 

três casos em que o meio a ser aprofundado e pesquisado iria do meio ambiente ao 

meu meio interno/externo e às relações estabelecidas. A pesquisa revelou que uma 

formação lúdica fundada em bases transdisciplinares e pautada num processo auto, 

hetero e eco-formativo, propicia condições receptivas a uma educação mais vital e 

orgânica, capaz de estimular o desenvolvimento de seres mais relacionais, éticos, 

criativos, atuantes e lúdicos, em que formadores e formandos aprendem juntos o 

desafio de vivenciar a ludicidade na educação, na vida. 
 
Palavras-chave: Formação Humana; Formação Lúdica; Transdisciplinaridade; 

Aprendizagem. 

 
 
 
 

 



1. APRESENTANDO DESEJOS LUDOPOIÉTICOS 

 

 

Ao longo do curso de especialização em Educação Lúdica, desenvolvido no 

Instituto Superior de Educação Vera Cruz, a ludicidade se mostrou como uma 

dimensão humana capaz de nos pôr em contato com universos internos e externos 

integrados por uma outra dimensão que alguns autores denominam de ‘Sagrado’.  

O presente trabalho, fruto dessa experiência ludopoiética, em que a ludicidade 

organiza e harmoniza, não traria sentido em ser realizado caso destoasse de toda a 

formação co-desenvolvida na especialização, pautada em bases transdisciplinares que 

interagiam e iam além das dimensões do eu, do outro, de disciplinas e do meio. 

Enquanto também formadora na área lúdica e com ideais de ludicidade afins 

aos poetizados durante a especialização, a seu fim senti a necessidade de construir 

uma reflexão acerca da formação no campo lúdico. E nada melhor que realizar essa 

reflexão a partir de experiências vivenciadas nesta área.  

Depois de idas e vindas e indefinições de ‘espaços’ para a realização desta 

pesquisa, desde a investigação com formadores de formadores a formandos de cursos 

de pedagogia, dei-me conta que a minha implicação com o tema tem sido tão intensa 

que pude perceber o ‘espaço’ mais apropriado e verdadeiramente significativo para 

investigação: minhas próprias experiências formativas na área. 

Nos últimos quatro anos vivenciei experiências paralelas como formadora de 

professores no campo lúdico; mestranda em educação na área de formação lúdica de 

professores; formanda de especialização em Educação Lúdica. E diante deste quadro, 

surpresa e ao mesmo tempo grata, considero este trabalho um grande desafio em 

poder dialogar dimensões diversas presentes numa formação lúdica a partir de 

minhas próprias itinerâncias nesses ‘espaços’, como formadora e ao mesmo tempo 

formanda, a olhar a mim, ao outro, à formação, ao que transcende a mesma. 

Três experiências formativas transdisciplinares na área lúdica e um desejo em 

compreender possíveis contribuições destas experiências a uma formação lúdica, à 

educação hoje, à vida.  
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Com bases neste objetivo e alicerçada em estudos dos campos da formação 

humana; formação lúdica; transdisciplinaridade e aprendizagem, dialogo com alguns 

autores dessas áreas do saber, como: (LUCKESI, 2000; 2002; 2003; 2004); 

(GALVANI, 2002); (DELORS, 2001); (MATURANA, 2003); (CHARLOT, 2005); 

(NICOLESCU, 2000); (SOMMERMAN, 2005a; 2005b); (MORIN, 2000); (FREIRE, 

1997); (PICHON-RIVIÈRE, 2000); (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004); 

(TORRE, 2005); (SANTOS, 1997; 2001); (PORTO, 2002), (GOMES, 2008), dentre 

outros. 

Diante da necessidade urgente de um novo olhar e atitude na educação 

perante um mundo em transição que pede mais humanidade, mais ética, mais 

sustentabilidade, mais criatividade, mais coletividade, aposto numa experiência 

formadora lúdica transdisciplinar como um dentre tantos caminhos a cultivar no ser 

humano estas qualidades adormecidas. 

Assim constituo esta investigação como um estudo de três casos, cujo 

contexto a ser aprofundado não é apenas o físico, como também e principalmente a 

minha condição enquanto formadora e formanda nesses ambientes.  

E advinda de minhas incursões nestes três ‘espaços’, com a exigência de um 

maior rigor ético, além de maior humildade e abertura às emergências, esta 

investigação traz revelações importantes sobre o necessário cultivo da ludicidade em 

nós seres humanos hoje, o qual pode também passar por uma formação lúdica 

transdisciplinar, em que convido o leitor a compartilhar desta mágica aventura de 

apreciar poesias e poetisas/poetas lúdicos. 
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2. MEU FIO DOURADO NO MUNDO DA LUDICIDADE -  

 

 

Mais que memórias, essências! 

 

Para iniciar esta aventura investigativa, lanço aqui um fio dourado a se 

desenrolar por toda extensão do presente trabalho, o fio dourado que me conecta a 

todo este universo lúdico e que me possibilita hoje adentrar seus labirintos. Este fio 

dourado me conduz então por um contexto que se faz presente, pela minha presença, 

em cada um dos espaços formativos a serem visitados. O contexto aqui, para além 

dos ambientes físicos dos três espaços, passa inicialmente pelo meu próprio ambiente 

interior e exterior: mais que memórias, essências.  

Memórias... O palhaço não tem memória! Para ele tudo é novo o tempo todo. 

Se algo acontece, ele logo em seguida já esquece. Parece um tonto, mas é um sábio. 

Assim, tudo ganha novos olhares a todo o momento, sem apegos nem cristalizações. 

E há essências. Há o que o move, o que o faz caminhar pelo mundo espalhando 

alegria e encantamento. É esta essência, que também me move na ludicidade, que 

busco aqui nesse brincar com o tempo, com os registros, com o presente que é o 

presente. 

Certo dia, fui ao encontro de meu saco de fotos, diferentemente de encontros 

relâmpagos em que procurava alguma foto específica ou simplesmente em momentos 

de mudanças pessoais das mais diversas ordens, e procurei por fotos que de alguma 

forma revelassem, ao longo dos meus 34 anos, pistas da ludicidade no meu caminhar; 

desejava encontrar fotos que servissem de “prova” a algo que talvez não me desse 

conta tanto assim: o fio da ludicidade em minha vida.  

Meu sentimento diante das inúmeras fotos era de pura alegria, com a 

constatação de que estou seguindo o meu fio dourado para “sair do labirinto”.  A 

partir do contato com as imagens criei então uma seqüência de palavras-chaves a me 

aproximar da essência de tantos momentos vivenciados com a ludicidade. 1   

                                                
1 Vide fig.1  
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Até os 3 anos de idade - Filha única / eu na esteira e brinquedos espalhados na 

mesma / quintal de minha avó / “paparicação” dos tios / Escola Pimentinha 

(montessoriana) / correndo na escola com colegas / brincando de “velotrol” no 

corredor do prédio/ fazendo remédios de mentirinha como uma cientista/ desejo de 

ser médica por só querer vestir branco. 

 

Dos 4 aos 9 anos – nascimento da primeira irmã- uma boneca para mim / entro para 

uma escola de freiras / professora hippie e alegre (ela tinha pêlo nas axilas, eu 

deveria vê-los tão grande...) / elogios da minha caligrafia na alfabetização – 

professora séria / parque da escola enooooorme, com gangorras, navio pirata, 

escorregadeira, balanço / recreio gigante, escola gigante / adorava contar os números 

com os cuisinaire coloridos por casas decimais, centesimais, etc./ aniversário da 

boneca na alfabetização, com minha boneca nova que choramingava/ idas a parques 

com minha irmã e meus pais/ eu vestida de mulher maravilha / parque da cidade / 

parques de madeira e pneus / parques com roda gigante  e pula-pula- o meu predileto 

ao dar pulo e cair com sensação de frio na barriga... / bicicleta de cestinha na frente/ 

andar de bicicleta pelo bairro de paralelepípedos nas ruas – ficava tudo pulando / 

nascimento da segunda irmã, mais uma boneca para cuidar / brinquedo da amiga- 

gênius / roubo de frutinhas com primos do quintal do vizinho / ida ao cinema com 

primos e painho para ver os trapalhões... Havia uma barata no banco do cinema- 

cinema de rua – muitas risadas com os trapalhões/ ver pai e tios fazendo e empinando 

pipas / primas que dançavam – eu queria também / danças na escola, estava em todas 

/ praia como um lugar de pura alegria – biquíni como símbolo de alegria. 

 

Dos 10 aos 13 anos – brincadeiras de rua com amigos no condomínio / esconde-

esconde no condomínio inteiro! / brincando e cuidando da irmã pequenina / vídeo-

game / mais danças na escola- eu à frente de todas / muito estudo / partilhas íntimas 

com amigas da escola / professora muito chata . 

 

Dos 14 aos 18 anos - rebeldia na escola de freiras / amigos unidos e muita alegria na 

turma / começo a fazer dança em escola de dança – sinto minha alma!!! / grupos de 

amigos em carnaval / festas/ viagens curtas / escola técnica federal como quebra de 

padrões/ diversidade de mundos / questionamentos e transgressões / primeiro amor. 
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Dos 19 aos 24 anos – mais dança afro e contemporânea/ começo a dar aulas de inglês 

/ curso de ludicidade no ensino do inglês – Poços de Caldas-MG: um marco 

profissional / criatividade no ensinar o inglês / faço curso profissionalizante de teatro 

/ paixão pela literatura: descubro Octávio Paz / escrevo poemas/ busco a ludicidade 

no ensino/ auxilio casal na evangelização espírita de crianças/ descubro a natureza 

como fonte de prazer e conexão interna. 

 

Dos 25 aos 30 anos - descubro o prazer de trabalhar em educação não-formal em 

ONGs / entro para o grupo de Teatro: VIAPALCO / co-crio e enceno peça sobre 

brincadeiras infantis/  apresento peça e interajo com muitas crianças no Estado 

durante 4 anos /  inicio coleção de brinquedos/ faço palhaço - me encanto com o 

palhaço/ encontro mundial de palhaços na Paraíba/ redescubro o prazer de brincar/ 

faço projetos de ludicidade na educação- no ensino de inglês/ Conheço e ingresso no 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Ludicidade - GEPEL.  

 

Dos 31 aos 34 anos – saio do grupo de teatro/ decido levar a ludicidade a professores 

/ pesquisa sobre a ludicidade na formação de professores/ inicio formação de 

professores no ensino superior no campo da ludicidade/ curso mestrado em educação 

na Universidade Federal da Bahia (UFBA) / realizo curso de extensão em formação 

lúdica - UFBA / curso especialização em educação lúdica – ISE Vera Cruz/ encontro 

a ludicidade na espiritualidade: dança-meditação / começo a dar-me conta da minha 

ligação constante com as crianças e com as infâncias ... 

 

Nesses 34 anos percebo que as dores, as angústias, as inquietações, as 

desconstruções também presentes muitas vezes impulsionaram mudanças para que 

novos estágios chegassem. Por isso sou muito grata a estas também, não só aos 

momentos acima descritos que representam, de alguma forma, a alegria, o prazer. 

Tenho a clareza que por certos momentos foi difícil sentir essa ludicidade, e 

em outros ela estava lá plenamente vivenciada e expressa. Certa vez alguém me disse 

que trabalhamos ou temos como missão aquilo que representa nosso maior desafio 

interior.  

A partir daí percebi o quanto meu trabalho exigia de mim mudanças internas 

e externas para que a ludicidade fosse algo presente em minha vida, não somente um 



 13

tema em que me debruço a pesquisar ou desenvolver profissionalmente. Estou 

engatinhando nisso. É uma constante “des-re-construção” com todas as de/formações 

que recebemos ao longo de nossa vida, principalmente a escolar. Isto também me 

move a contribuir por mudanças. 

A sensação é de que de fato há um fio, um fio que vem interligando todas as 

experiências experimentadas ao longo desses anos. E esse fio me faz refletir sobre 

alguns marcos e suas qualidades em mim vivenciadas que reforçam esse caminhar e 

me fazem persistir no mesmo: 

 

 A natureza: liberdade / alegria 

 O trabalho corporal: poder/ transcendência  

 A arte: essência / criatividade / verdade 

 A fantasia: imaginação / criação / magia 

 A educação: caminho / transformação 

 A criança: partilha / o brincar / flexibilidade 

 

A percepção é de estar no caminho certo, de ter encontrado o meu próprio fio 

e de que estou no caminho de saída do labirinto, bem devagar, sem pressa, 

desfrutando cada experiência até chegar à sua saída, que vejo como mais um portal a 

outros estágios. 

Este fio dourado ao mesmo tempo em que me faz entrar em contato com o 

minotauro desafiador de viver a ludicidade em mim mesma, me lança a experimentar 

e propiciar isso externamente também. O minotauro não está somente lá no centro do 

labirinto, está a todo o momento comigo, e por isso penso que ele também deseja que 

eu encontre o caminho de saída, pois ele também deseja se libertar - creio que ele 

adoraria brincar de pula-pula comigo, lá fora... 

Junto a este desafiador minotauro tenho vivenciado a ludicidade, a 

compreendê-la, questioná-la, partilhá-la, como um caminho que aposto como de 

encontro com minha essência, crendo que cada vez mais atrairei pessoas e situações 

a compartilhar e fortalecer esse alimento da alma. 
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3. O ESPAÇO TRANSDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO LÚDICA- 

 

 

 A folha em branco plena de possibilidades. 

 

Hoje sabemos, através da ciência, a supremacia da inexistência de matéria 

conhecida ou desconhecida no espaço sideral em detrimento da existência do que 

conhecemos por matéria: espaço vazio e ao mesmo tempo cheio de possibilidades.  

Como uma poetisa frente a um papel em branco – mergulhada em possibilidades 

– assim, caracterizo o espaço transdisciplinar de formação: disciplinas conhecidas, 

dimensões sutilmente percebidas, espaços desconhecidos, possibilidades de relações, 

de interações. E do que conhecemos, ouso aqui expressar de quais visões me     

aproprio momentaneamente sobre conceitos de formação humana, formação 

transdisciplinar e formação lúdica. Como percebo este espaço transdisciplinar de 

formação lúdica? 

 

3.1. FORMAÇÃO HUMANA 

 

Formação: Forma? Fôrma? Um caminho que aqui proponho para refletir estas 

duas palavras são suas distintas implicações quando se pensa em formação: a fôrma a 

pressupor algo estático, pré-formatado, anti-criativo, e que por anterior molda a 

essência em nome de um padrão pré-estabelecido; a forma a incluir possibilidades de 

construção, de flexibilização, de autoria e autonomia, como algo que surge a partir da 

essência e manifestação desta. Luckesi (2008, p.2) nos traz uma valorosa reflexão a 

respeito da importância da formação enquanto ‘forma’ em nossas vidas: 

 
Do nascimento à morte, estamos diante de possibilidades de movimento e 
transformação. E, neste sentido, formação é a ação de constituir a nossa 
forma de ser, de viver, de relacionar-se, a agir. A nossa forma expressará, 
comunicará quem e o que somos. 

 
Considerando a concepção de formação enquanto espaço de trans-formação, a 

mesma vai aos poucos e ao longo do processo ganhando formas afins a cada 
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momento, fruto de uma construção que inclui a priori todos os envolvidos no 

processo: formadores e formandos. Aqui o processo de formação propõe uma 

autonomia, autoria, consciência e atitude pró-ativa desses Sujeitos. 

E em conformidade com esta concepção, centrando tais Sujeitos como co-

autores do processo formativo, dialogo com uma concepção ainda mais abrangente e 

aqui adotada como referência à reflexão deste trabalho: a Teoria Tripolar de 

Formação, estabelecida por Gaston Pineau (GALVANI, 2002). Esta teoria propõe a 

interação e integração de três pólos de formação pautados no Sujeito, em sua relação 

com o outro e com o ambiente, denominados respectivamente ‘auto, hetero e eco-

formação’.  

A formação, considerada por Galvani (2002, p.96) como: “Um processo vital 

e permanente de morfogêneses e metamorfoses emergindo das interações entre a 

pessoa e o meio ambiente físico e social.”, revela como eixo central a autoformação 

como aspecto catalisador das demais relações em um processo formativo.  

Segundo este autor, a autoformação se constitui como: “[...] um triplo 

movimento de tomada de consciência e de tomada de poder da pessoa sobre sua 

formação [...].” (GALVANI, 2002 p.97) Assim, para além de um foco isolado no 

Sujeito, este interage com outras dimensões formativas – o outro e o meio - para 

configurar então uma formação constituída de emergências (MORIN, 2000), fazendo 

surgir do processo uma tomada de consciência e postura autônoma e ao mesmo 

tempo relacional do Sujeito consigo mesmo, com o outro e com o mundo. 

A relação do Sujeito com o outro – hetero-formação – abarca num processo 

formativo o meio ambiente cultural, incluindo-se aí as influências da educação, da 

sociedade e da cultura. Já a dimensão eco-formativa envolve o meio ambiente físico 

em seus aspectos climáticos, bem como influências físico-corporais ao sujeito. Desta 

forma, o sujeito interage de forma consciente com influências físicas e sociais ao 

longo de sua formação. 

Não estariam aqui também contemplados os quatro pilares de educação para o 

século XXI segundo a UNESCO (DELORS, 2001)? Em sua concepção de 

aprendizagem que inclui o foco no aprender: a ser, a conviver, a aprender e a fazer, 

destacam-se o autoconhecimento e a convivência grupal como importantes aspectos 

num processo de existência humana em sua dimensão educacional.  
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Conhecer a nós mesmos, enquanto seres que sentem, pensam, agem, e 

também interagem com outros seres que também sentem, pensam e agem se torna 

fundamentalmente uma base para aprendizagens que envolvam a compreensão e a 

intervenção na construção das diversas realidades humanas na atualidade. 

O aprender a conhecer, então, substitui o foco até então no conhecimento, 

deslocando-o para os processos de construção deste, o que dá espaço para que o 

aspecto criativo e inovador do ser humano seja estimulado e respeitado: os caminhos 

para se chegar ao conhecimento são muitos.  

E assim também o aprender a fazer se reconecta a um sentido maior: fazer 

para quê? Com quais finalidades? Em prol da Vida? Em prol da existência 

sustentável de todos? Aí já não cabe mais pensarmos apenas individualmente como 

também coletivamente. 

Desta forma vejo que a Teoria Tripolar de Formação se coloca a par das 

orientações da UNESCO, denotando uma necessidade atual de pensarmos e agirmos 

por uma formação educacional que englobe o ser humano enquanto ser autônomo, 

relacional e ético perante si, o outro e seu meio ambiente.  

Tantos outros pensadores e educadores têm se dispostos em conformidade 

com esta concepção formativa, como Maturana (2003) que se apóia numa concepção 

de educação centrada na formação humana.  Segundo este autor, o posicionamento 

do fundamento do processo formativo na formação humana, desde que plena, 

possibilita uma capacitação como uma conseqüência decorrente daquela e não 

finalidade isolada e exclusiva.  

O autor ressalta: “Pensamos que a tarefa da formação humana é o 

fundamento de todo o processo educativo.” (MATURANA, 2003 p.11) E ao falar 

sobre educação inclui as dimensões relacionais e sociais: “Consideramos que o 

propósito da educação não é o de preparar cidadãos úteis e responsáveis; estes devem 

resultar do crescer com respeito por si mesmos e com consciência social.” 

(MATURANA, 2003 p.16) 

De forma semelhante, o sociólogo Bernard Charlot (2005) nos traz reflexões 

acerca do conceito de formação, ao expor sua visão de educação, em que o ser 

humano é o centro desta, um ser em relação e, portanto também social: 

 
[...] educação é um triplo processo de humanização (tornar-se um ser 
humano), de socialização (tornar-se membro de tal sociedade e de tal 
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cultura) e de singularização (tornar-se um sujeito original, que existe em 
um único exemplar – independentemente de sua consciência como tal).      
(CHARLOT, 2005, p.78) 
 

Ao dialogar com os autores supramencionados e suas visões afins sobre um 

processo formativo amplo e relacional, exponho a partir de então minha concepção 

de formação enquanto espaço transdisciplinar. 

 

3.2. A TRANSDISCIPLINARIDADE 

 

A transdisciplinaridade, palavra introduzida por Piaget na década de 1970 e 

ampliada por Nicolescu (2000) e tantos outros pesquisadores, é uma maneira de ver e 

inter-agir no mundo a partir da consideração da existência de diferentes níveis de 

Realidade; da complexidade inerente a esta; bem como da adoção de uma lógica 

diferenciada da lógica clássica: a lógica do “terceiro incluído”.  

A própria ciência – leia-se aqui mecânica quântica, cibernética e teoria das 

cordas - nos abre portas a reconhecermos diferentes níveis de realidade existentes, 

nos convidando a ampliarmos nossa concepção de realidade. (SOMMERMAN, 

2005b) 

O que tradições culturais antigas e também sapienciais já demonstravam 

como possível e real, a ciência desvenda hoje com a existência comprovada até então 

de pelo menos três diferentes níveis de realidade: o macrofísico, o microfísico e o 

espaço-tempo cibernético, todos regidos por leis e lógicas diferenciadas. 

(NICOLESCU, 2002) 

Sommerman (2005b, p.33) aponta a existência de pelo menos quatro 

diferentes níveis de Realidade: “o nível físico ou macroscópico (ao qual a ciência 

reduziu a realidade no século XIX)”, e mais três níveis emergindo na ciência: “o 

nível microfísico ou quântico, o nível das cordas (a ser comprovado) e o nível do 

vácuo cheio (cheio de potencialidade).”.  

Além destes níveis, é possível concebermos um outro nível que a tudo une e 

mantém em constante ponte de ligação: o Sagrado. Segundo Nicolescu (2002) este 

nível de realidade se relaciona ao religare, em que nos conectamos com o mais 

profundo em nós e à vida. 

Assim, para que possamos vivenciar as diferentes realidades existentes se faz 

necessário convivermos com diferentes níveis de percepção das mesmas, existentes 
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em nós. Poderemos então conceber que uma formação abarque apenas um nível e 

ainda cognitivo de apreensão do real? Ou será possível interagir diferentes dimensões 

existentes em nós como a corporal, emocional, psicológica, espiritual, dentre outras, 

em prol de uma diversidade de formas de se relacionar com o real? 

Sommerman (2005a) também nos apresenta diferentes níveis perceptivo-

cognitivos: sensível, racional, intuitivo, imaginativo, intelectivo, contemplativo. 

Acredito não ser possível acessar diferentes níveis de realidade com a restrição de 

dimensões humanas e níveis de percepção humanos da realidade, e assim configuro o 

espaço da formação transdisciplinar como aquele que propicia o contato dos Sujeitos 

aí presentes com essa diversidade de dimensões e percepções: uma formação que 

prima por incluir e interagir um ser humano integral. 

Ao considerar a existência de diferentes níveis de realidade, a 

transdisciplinaridade, portanto, abarca a compreensão da complexidade inerente à 

realidade. A complexidade, termo advindo das pesquisas em mecânica quântica e da 

cibernética no século XX, diz respeito aos sistemas- elementos organizados para uma 

finalidade - e características inerentes a estes: a ligação e relação entre todas as 

coisas e a imprevisibilidade oriunda do contínuo movimento de suas interações.   

A complexidade tem em Morin (2000) um dos mais respeitados pensadores 

que propõe um pensamento a unir todos os aspectos presentes no universo, considera 

a incerteza e as contradições como parte da vida e da condição humana e aponta um 

caminho para a religação dos seres e dos saberes através da ética e da solidariedade. 

Em sua base etimológica, complexus expõe o conceito de ‘tecer junto’, em que tudo 

no universo se mostra conectado, nos convidando a tecer junto com o mesmo. 

Um dos aspectos que mais me chama a atenção na teoria da complexidade são 

as ‘emergências’, como frutos da incerteza e do inesperado que advêm das relações, 

ou seja, a imprevisibilidade dos processos relacionais. Ao pensar em formação, esta 

característica de um sistema complexo nos conduz a refletir até que ponto a formação 

tal qual concebemos permite espaço a esta imprevisibilidade.  

Num sistema auto-organizativo as emergências desempenham um papel 

importante a reconduzir, a flexibilizar os caminhos que são renovados a cada 

instante, instaurando assim uma organicidade própria da vida. Desta maneira, 

concebo um espaço de formação transdisciplinar como aquele que propicia o 
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exercício das múltiplas relações e de suas emergências, a vitalizar o processo 

formativo não mais como um sistema simplificado e sim complexo. 

Completando a linha de pensamento aqui exposta sobre o espaço de formação 

como espaço transdisciplinar, reflito uma mudança de lógica necessária a nós seres 

humanos após uma longa convivência com a fragmentação da realidade em nossa 

forma de perceber e atuar na mesma: o nosso salto de uma lógica puramente clássica 

a uma lógica chamada do ‘terceiro incluído’. 

A lógica denominada clássica, formulada por Aristóteles, ainda influencia 

sobremaneira nossa forma de pensar e agir no mundo ocidental. Pautada nos 

princípios da identidade, da contradição e do terceiro excluído, esta lógica se afina a 

uma forma de ver e agir na realidade enquanto fragmentos dissociados, e ainda, com 

a impossibilidade de realizarmos conexões entre unidades e sistemas antagônicos, 

mostrando-se ao mesmo tempo em que apropriada a um conhecimento 

particularizado da realidade, incapaz de dar conta da complexidade da mesma. 

(LUCKESI, 2003) 

A lógica clássica trouxe à tona importantes avanços tecnológicos e ao mesmo 

tempo limitações à nossa forma de ver e interagir no mundo, em que não 

conseguimos lidar com o diferente, presos a conceitos de certo ou errado, de 

polarizações e assim de exclusões, o que então abre espaço a uma lógica diferenciada 

e ao mesmo tempo complementar: a lógica do terceiro incluído.   

A lógica do terceiro incluído traz uma abertura de visão da realidade para 

além de certo ou errado; inclui diversas fontes de saberes além da ciência; instaura a 

possibilidade de relações inclusive entre o que antes era considerado antagônico, 

enfim, é uma lógica a dar suporte a uma realidade complexa e composta por relações 

entre diferentes níveis desta realidade. E ainda, por não ser excludente, inclui o 

pensamento disciplinar, propiciando um olhar amplo ao ser humano e ao mundo. 

(LUCKESI, 2003) 

Torna-se óbvio que uma ampliação de lógicas a influenciar toda uma visão, 

atuação e inter-relação humana não acontece de forma instantânea. Sendo assim, 

podemos observar que um espaço de formação muitas vezes ainda enseja apenas uma 

lógica excludente e restrita, em detrimento de uma lógica mais aberta e por isso 

mesmo desafiadora. Entretanto, é no exercício desta ampliação que aposto num 

espaço a dar suporte a uma formação humana, integral e pautada no bem-comum. 
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É assim que uma formação enquanto espaço transdisciplinar enseja a 

consideração do ser humano relacional como um ser integral, composto de múltiplas 

dimensões e diferentes níveis de percepção da realidade, incluindo, portanto, a 

existência de diferentes níveis desta realidade que é inerentemente complexa, além 

de promover o exercício de uma lógica pautada na inclusão do diferente, na 

consideração e interação de diferentes saberes além-científicos. 

Aqui, vejo tal formação presente no que concebo como formação lúdica. 

 

3.3. FORMAÇÃO LÚDICA  

 

Uma Formação Lúdica pede um ambiente propício a uma educação lúdica. Assim 

exponho aqui inicialmente alguns conceitos próprios acerca dessa educação, em que 

percebo a mesma como um suporte a um desenvolvimento humano mais pleno, mais 

conectado com nossas inter-dimensões, como uma via mais próxima da 

complexidade inerente à vida humana, a qual começamos então, a considerar e 

incluir. E com essa concepção parto para uma visão de formação lúdica em 

consonância com a mesma: uma formação lúdica transdisciplinar.  

 

3.3.1. Educação Lúdica 

Constantemente me questiono para onde vai toda a alegria, vitalidade e 

mobilidade que as crianças menores em sua maioria expressam... Onde isso se perde, 

ao longo do caminhar de nosso desenvolvimento, pois me parece que à certa altura 

de nossas vidas nos tornamos robôs comandados por opiniões e direções externas a 

nós mesmos, perdendo muito de nossa capacidade inicial e vital de explorar, criar, 

experimentar e inovar.  

Creio que a Educação Lúdica passe por aí. Ao invés de podar, de reprimir, de 

excluir essa explosão de vida em nós, o que normalmente acontece nos sistemas que 

criamos para dar conta de nosso desenvolvimento - ou o que creditamos como 

desenvolvimento - esta educação promova, conscientemente, subsídios para 

fortalecer a expansão dessa vida que pulsa em nós seres humanos. 

Diante das mais variadas concepções de jogo, de brincar, considero que voltar 

nosso olhar para o campo da ludicidade, como prefiro adotar aqui, nos remete a uma 
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re-elaboração de nossos olhares perante a vida, perante nós mesmos, perante nossas 

relações com o que criamos...  

Basta olharmos ao nosso redor para constatarmos que os modelos de 

desenvolvimento que escolhemos e instauramos não dão conta da complexidade que 

envolve uma vida mais orgânica, mais conectada com necessidades simples de auto-

realização interior e conseqüentemente exterior, em que possamos nos descobrir 

como uma criança faz ao ganhar um brinquedo novo.  

Normalmente a educação, como a vimos construindo em geral, não credita 

espaço para esse auto-descobrimento, ou autoconhecimento, e simplesmente 

passamos a explorar o mundo fora de nós sem aprendermos ou exercitarmos a arte 

das relações, das conexões, da integração das unidades complexas. 

A educação lúdica, na minha concepção, credita a importância desse olhar ao 

complexo, que envolve a nós seres humanos como criadores de realidades e não 

meros executores de alguns poucos que pensam sobre essa realidade; enfim, um 

caminho para o acordar sobre a importância de cada um de nós na existência 

humana, como co-criadores de realidades em benefício do bem-comum. 

Os conflitos são aí incluídos como os desafios que uma criança também 

enfrenta ao brincar com um brinquedo novo. E as superações vêm de relações, de 

acordos, com o foco no bem–estar de todos os envolvidos. Percebo a Educação 

Lúdica, não como uma salvadora do que construímos como educação ao longo dos 

séculos, e sim como um amadurecimento e despertar nesse processo contínuo de 

construção.  

Novos desejos impulsionam novas conquistas e novas formas de olhar a realidade 

e atuar sobre esta. Sinto que o desejo de um número crescente de pessoas é o de 

poder se sentir como pessoas, e para isso uma outra educação aponta em nossos 

desejos, pedindo um olhar e atuar mais sensíveis e complexos. 

Quanto aos desafios da Educação Lúdica, estes são muito semelhantes aos 

desafios da nossa humanidade hoje: integração saudável e auto-sustentável entre nós 

seres humanos, entre nós e o meio ambiente em que vivemos. E não viriam 

justamente desses desafios a necessidade e a importância do desenvolvimento de 

uma educação lúdica?  

Mas até que ponto estamos receptivos a uma educação não mais serviçal à 

prestação de exames seletivos e excludentes, por exemplo? Até que ponto estamos 
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flexíveis a não privilegiar a metodologia A ou B, que nos dizem ser a última e mais 

avançada tecnologia educacional, em detrimento da valorização também de nossas 

próprias descobertas como educadores nos espaços de aprendizagem coletiva com 

estudantes? Até que ponto estamos abertos a revermos o que consumimos em termos 

de cotidiano, de educação, de trocas? 

Então, diante de alguns dos questionamentos que faço a mim mesma, me recordo 

que a proposta da Transdisciplinaridade é a mudança de olhar e de atitude perante os 

gritos de socorro em nós e em nosso mundo. 

Mudança de olhar e de atitude, de nós educadores, educandos, de nós pais e 

mães, de nós filhos e filhas, de nós seres humanos que percebemos a necessidade da 

ludicidade ser valorizada em nossas vidas. Considero estes alguns desafios à 

Educação Lúdica, que passam por nós, pelo que queremos e pelo que ousamos.  

A educação lúdica pode ser uma via a possibilitar a liberdade, pelo menos a 

liberdade de se criar e fazer escolhas mais conscientes, a liberdade de conhecer o 

complexo e escolher como lidar com este. Sem receitas, sem caminhos pré-

concebidos, e com a inclusão de si mesmo nessas escolhas, o que pode ser 

experimentado numa formação lúdica. 
 

3.3.2. Formação lúdica transdisciplinar 
 

Um espaço de formação voltado à inclusão da ludicidade na educação, na 

vida. É assim que defino uma formação lúdica. E diante de diversas concepções de 

ludicidade - principal objeto desta formação- vejamos então com quais concepções 

tenho dialogado atualmente e como estas concepções convergem a uma formação 

lúdica enquanto espaço transdisciplinar.  

Há alguns anos tenho cultivado uma concepção de ludicidade em 

conformidade com o conceito construído e em construção pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Educação e Ludicidade - GEPEL2 -em que a ludicidade é considerada 

uma vivência interna, externamente compartilhada, de uma experiência de entrega, 

de pleno envolvimento ao que se faz, no momento em que se faz, com a inclusão das 

diversas dimensões humanas. (LUCKESI, 2000, 2002, 2004). 

                                                
2 Grupo de pesquisa ligado à Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal da Bahia-UFBA, do qual sou pesquisadora assistente. 
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Em consonância com esta concepção, temos também a visão de ludicidade 

refletida no conceito de brincadeira trazido por Maturana e Verden-Zöller (2004, 

p.231): “Chamamos de brincadeira qualquer atividade humana [...] realizada no 

presente e com a atenção voltada para ela própria e não para seus resultados.” 

Tal concepção me leva a crer na ludicidade enquanto dimensão humana, 

capaz de nos pôr em contato conosco, com o outro e com o meio, de forma saudável 

e criativa. Para além de uma ferramenta pedagógica, de sua fixação na infância ou de 

um meio de relaxamento ou de extravaso de energia, a dimensão lúdica pode ser 

tanto cultivada como reprimida, tanto estimulada como extirpada do ser humano, 

diante da qualidade de nossas relações. 

Uma vivência lúdica pode ser experimentada tanto por jogos e brincadeiras, 

mais comumente associados à mesma, como também em qualquer outra atividade em 

que as dimensões humanas interajam e sejam contempladas com o bem-estar, com 

uma participação motivada, com a liberdade responsável e ética, com uma interação 

confiante e com ações criativas - desde que assim o seja experimentado por aquele 

que a vivencie, de forma que pensar, sentir e agir estejam interligados. 

O conceito aqui adotado de ludicidade também se coaduna com uma visão 

transdisciplinar, na medida em que uma experiência lúdica propicia uma dança entre 

estados focados e ampliados de consciência. (LUCKESI, 2004) Estados focados são 

estados ditos disciplinares, em que normalmente tomamos decisões centradas em 

especificidades, enquanto estados ampliados são propiciados por estados ampliados 

de consciência, ditos transdisciplinares. 

Ao brincar numa brincadeira, por exemplo, o brincante, em determinados e 

breves momentos, toma decisões que partem de uma ação mais focada, em resposta a 

demandas específicas surgidas durante a brincadeira, como também interage e sente 

a mesma de forma mais ampla, envolvendo suas emoções, sua alma, dimensões não 

tanto possíveis de apreensão. É possível então interagir nesta brincadeira diversas 

dimensões perceptivas e de apreensão da realidade, e o melhor: de forma integrada. 

Autores diversos dos campos sociológicos, históricos, filosóficos, 

psicológicos, pedagógicos, dentre outros, como Brougère (2004), Huizinga (2005), 

Ariés (1981), Kishimoto (2002), Friedmann (2006), Moyles (2006), Fortuna (2001), 

etc., têm atestado a ludicidade como uma dimensão presente ao longo da história da 

humanidade, a expressar-se de diversas formas, contribuindo com o desenvolvimento 
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do ser humano em suas mais variadas dimensões, e assim cada vez mais suscitando a 

curiosidade e o interesse de educadores, formadores, pais e profissionais das mais 

diferentes áreas. 

Santos (2001) atesta na obra “A Ludicidade como Ciência” que a ludicidade é 

uma ciência por se configurar um campo de estudos e pesquisa capaz de propiciar ao 

ser humano um equilíbrio advindo da interligação entre as funções dos dois 

hemisférios cerebrais via experiências lúdicas.  

E ao ganhar um reconhecimento no meio científico, a ludicidade vem 

instaurando a formação dos mais variados profissionais a lidar com esta dimensão 

humana, desde os que trabalham em hospitais, área empresarial, além de 

brinquedistas, profissionais da educação, etc. Assim vemos o despontar do 

reconhecimento e quem sabe a crescente valorização da ludicidade enquanto campo 

de exploração no ser humano e em nossa sociedade. 

A partir de minha concepção de ludicidade então dialogo com alguns autores 

da área de formação lúdica, a começar por Santos (1997, p.14), quando inclui nesta 

formação tanto o formador quanto o formando: 
 

A formação lúdica deve proporcionar ao futuro educador conhecer-se 
como pessoa, saber de suas possibilidades e limitações, desbloquear suas 
resistências e ter uma visão clara sobre a importância do jogo e do 
brinquedo para a vida da criança, do jovem e do adulto.  

 
 Em sua concepção a autora revela que a formação envolve todos os presentes 

no processo, dando ênfase à formação lúdica do próprio formador, sem a qual 

dificilmente o mesmo seria capaz de propiciar tal formação aos formandos.  

Inicio com este conceito - trazido por Santos (1997) - por relacioná-lo aqui 

com a dimensão auto-formativa da formação tripolar refletida nos subcapítulos 

anteriores. A autora aqui inclui uma autoformação do formador em âmbito pessoal, 

cognitivo e relacional. Para a mesma, um autoconhecimento se faz necessário 

durante uma formação lúdica, já que o próprio objeto da ludicidade, ao lidar com 

dimensões corporais, emotivas, sociais, psicológicas, dentre outras, sugere abertura e 

disponibilidade em lidar com estas dimensões em si próprio e no outro. 

Neste sentido, Porto (2002, p.152) também enfatiza a necessidade auto-

formativa lúdica do formador e consequentemente dos formandos: “[...] é necessário 
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que além de conhecer o significado do brinquedo para o desenvolvimento da criança, 

o professor brinque.” 

É a partir da exploração da dimensão lúdica do próprio formador que este se 

abre a conhecer a si mesmo, a experimentar seus diversos níveis de apreensão da 

realidade, desde sua dimensão corpórea até a transcendente, a compreender através 

de sua experiência vivida as influências da ludicidade na educação, na vida, a 

encontrar sentido para desenvolver uma educação lúdica.  

Através de uma formação lúdica em níveis perceptivos, cognitivos e 

transcendentes, o formador terá construído múltiplas relações com seus pares, e com 

isso, uma base de sustentação empírica e epistemologicamente fundamentada para 

sua atuação lúdica junto aos formandos, em forma de relações afins à formação 

construída com os mesmos.  

Numa auto-formação lúdica, outro aspecto a ser incluído é o aspecto 

relacional e social, levando-se em consideração que a vivência da ludicidade pode 

incluir a relação lúdica com o outro, principalmente quando pensamos que a 

ludicidade enfrenta ainda resistências de diversas ordens no campo educacional e 

social. E para tanto se faz necessária uma formação que interaja com esta dimensão. 

Estabelecendo pontes entre ludicidade e criatividade, além da rima destes dois 

vocábulos, os mesmos ensejam em suas particularidades o aspecto criativo do ser 

humano, em que a espontaneidade, a sensibilidade, a capacidade de estabelecer 

relações e construir soluções a cada demanda interna/externa se fazem presentes. 

Torre (2005, p. 17-18), ao trazer uma concepção de criatividade como 

característica inerente ao ser humano, a posiciona como um bem social, em que a 

dimensão com o outro se faz imprescindível. Segundo o autor:  

 
Um povo sem criatividade é como um grupo humano preso pela 
imobilidade, preso à escravidão e submetido a sociedades com maior 
potencial criativo. [...] A criatividade é um valor que ultrapassa as 
fronteiras do pessoal.  

 
 Assim, ao considerarmos a ludicidade como uma dimensão que se relaciona 

com nossa capacidade criativa, visualizamos a necessidade de uma hetero-formação, 

de uma formação lúdica em que o outro e o social sejam incluídos. Para o formador, 

é importante que conheça as relações entre a ludicidade e os sistemas educacionais e 

culturais e os desafios aí presentes. Basta pensarmos sobre as influências de uma 
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lógica iluminista, racionalista na educação e suas conseqüentes resistências às 

múltiplas dimensões feitas emergidas a partir do contato com a ludicidade.  

 Maturana e Verden-Zöller (2004, p.133) também nos chamam a atenção do 

aspecto social a ser estimulado por uma vivência lúdica e, portanto numa formação 

lúdica também. Os autores ressaltam: 

 
Nossa capacidade de coexistência social surge em nós somente na 
epigênese da biologia do amor, vale dizer, uma vez que crescemos na 
validação operacional da auto-aceitação na aceitação do outro, por meio 
da intimidade dos encontros corporais com nossas mães em total 
confiança. 

 
 É no contato amoroso e corpóreo do brincar da criança com mães e/ou 

tutores, tão propícios de serem estimulados pela ludicidade, que se pode desenvolver 

um ser humano saudável consigo mesmo e na relação com os demais. Ou seja, é no 

contato lúdico compartilhado com o outro que a relação de amor se enraíza e se 

expande no desenvolvimento humano. 

 Assim, Verden-Zöller (MATURANA & VERDEN-ZÖLLER, 2004 p.138) 

ressalta: “[...] para que uma criança cresça em consciência social e aceitação do 

outro, deve crescer na consciência da própria corporeidade e na auto-aceitação.” Daí 

percebermos a importância de uma formação a nível hetero-formativo, em que as 

relações com o outro, com o social se façam presentes numa formação lúdica. 

 E indo além, a autora enfoca a importância do âmbito eco-formativo nesse 

contato com a ludicidade, ao relacionar as brincadeiras espontâneas das crianças com 

uma territorialidade, como formas de conexão entre o ser humano e seu meio 

também.  Verden-Zöller (MATURANA & VERDEN-ZÖLLER, 2004 p.188) 

esclarece: 

 
As crianças do mundo inteiro vivem como jogos rituais as mesmas 
configurações de movimentos que, na origem da humanidade, foram o 
fundamento operacional do desenvolvimento da autoconsciência, da 
consciência social e da consciência do mundo.  

 
 A autora inclusive expõe que essas configurações deveriam surgir sempre em 

cada criança a cada interação sua com o meio no qual se relaciona e vive. Suas 

experiências com o brincar entre mães e crianças se mostraram de grande 

contribuição até para entendermos o papel do brincar na natureza, em espaços ao ar 
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livre, considerados pela autora tão importantes no desenvolvimento humano quanto a 

relação materno-infantil.  

Assim considero imprescindível uma dimensão eco-formativa numa formação 

lúdica, em que formador e formandos se conscientizem das influências e relações 

entre a ludicidade e o meio em que se vive. 

 Bem, poderia continuar a dialogar aqui com tantos outros autores e 

pesquisadores a respeito da importância de uma formação lúdica pautada numa 

autoformação a incluir dimensões hetero e eco-formativas, e desta forma também 

num olhar transdisciplinar, mas creio que o refletido até então possibilita 

percebermos que uma formação lúdica se faz necessária quando se acolhe a 

ludicidade na educação, por suas especificidades e, que esta formação exige hoje 

novas epistemologias, novas práxis. 

 Desta forma percebo que o espaço transdisciplinar de uma formação lúdica 

enseja novos olhares e atitudes frente a nossas formas mais resistentes de olhar a si, 

ao outro e ao mundo, constituindo-se como um espaço de experimentações, de 

inovações e de diálogos com o que trazemos e com o que podemos criar. 

 É esse olhar exposto até então sobre formação lúdica transdisciplinar que 

pude desenvolver ao longo das minhas três experiências formativas no campo da 

ludicidade, o que de alguma forma suscita um desafio pessoal e profissional em 

vivenciar esta forma de ver a formação lúdica, como formadora sempre em 

formação.   
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4. TRÊS EXPERIÊNCIAS TRANSDISCIPLINARES EM FORMAÇÃO 
LÚDICA- 
 

 

Escrevendo a poesia. 

 

Nos últimos quatro anos tenho vivenciado, em três espaços-tempo diferentes 

e ao mesmo tempo afins, experiências de uma formação lúdica transdisciplinar que 

dialogam com minhas inquietações e desafios frente à ludicidade na educação, na 

vida.  

Há quatro anos exerço a formação de professores no âmbito da ludicidade, em 

um curso de Pedagogia Social numa faculdade privada, situada numa zona periférica 

da cidade. Há alguns meses concluí uma pesquisa de mestrado na Universidade 

Federal da Bahia, com temática ligada à formação lúdica de professores em sua 

formação inicial. Também há alguns meses concluí o curso de especialização em 

Educação Lúdica realizado no ISE- Vera Cruz-SP, cujo presente trabalho se aplica à 

sua finalização. 

Três espaços-tempo em que me percebi formadora e formanda, duas 

dimensões sempre presentes e dialogadas entre si, em cada um destes lugares, a 

propiciar uma diversidade de percepções, de interações e de realizações. É sobre 

estas três experiências que desejo partilhar e ao mesmo tempo refletir e compreender 

enquanto contribuições a uma formação lúdica e desta à educação, com o suporte 

teórico-epistemológico e o advindo do campo da práxis, emergidos dos processos 

vivenciados. 

No ano de 2004 fui convidada a integrar uma equipe multidisciplinar 

responsável por elaborar uma matriz curricular para um curso de Normal Superior a 

ser implantado numa faculdade privada. Com uma matriz pautada numa base 

transdisciplinar a acolher diversas dimensões humanas, inclusive a espiritual, pude 

incluir em âmbito curricular a disciplina Ludicidade e Educação, instaurando uma 

dimensão formativa lúdica para os futuros profissionais da educação.  
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Ao longo desses quatro anos de existência do curso, já modificado para 

Pedagogia Social, com a primeira turma em preparação para a formatura neste ano de 

2008, sinto-me gratificada pela oportunidade de contribuir e aprender com tal 

dimensão neste espaço.  

Já em 2006 prestei seleção ao mestrado em educação na UFBA, diante da 

minha inquietação em compreender a formação lúdica na formação inicial de 

professores. Intitulada “Ludicidade na universidade - esta rima combina?: uma 

experiência de formação lúdica transdisciplinar na formação inicial de professores.”, 

orientada pela Profa. Dra. Cristina D’Ávila e co-orientada pelo Prof. Dr. Cipriano 

Luckesi, pude realizar uma pesquisa com características de etnopesquisa-formação 

(MACEDO, 2006) junto a 20 estudantes de diversas licenciaturas da referida 

universidade. 

Diante de tamanha diversidade de pessoas e experiências formativas destas, 

este espaço constituiu-se como rica aprendizagem para minha jornada pessoal e 

profissional no campo lúdico. 

Um ano após meu ingresso no mestrado da UFBA, deparei-me com uma 

proposta encantadora de especialização em Educação Lúdica, à qual minha alma 

sentiu-se atraída, e assim em 2007 ingressei nesta especialização no Instituto 

Superior de Educação Vera Cruz –SP, cujo ciclo formal se finda com este trabalho. 

A princípio me questionava sobre o propósito em cursar esta especialização 

frente à experiência então em andamento no mestrado, mas logo pude confirmar o 

que minha intuição já previra: um espaço de vivência lúdica ímpar, potencializador 

de experiências jamais imaginadas no âmbito formativo da ludicidade. 

 Assim se constituiu meu ingresso nas três experiências formativas lúdicas: 

caleidoscópio capaz de transformar minhas percepções e vivências da ludicidade em 

dimensões pessoais, acadêmicas, profissionais, enfim, em meu ser. 

Bem, partindo das dimensões formativas até aqui adotadas, gostaria então de 

fazer dialogar e interagir as três experiências formativas em seus aspectos auto, 

hetero e eco-formativo, refletindo também espaços transdisciplinares de formação 

lúdica, ora enfocando a formação dos formandos, ora a minha formação como 

formanda e/ou formadora, através de registros coletados ao longo das experiências. 3  

                                                
3 Os registros dos formandos da faculdade onde leciono são trechos de cartas pessoais redigidas ao 
final de cada semestre. Já os registros dos licenciandos do curso de extensão durante o mestrado são 
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4.1. EXPERIÊNCIAS LÚDICAS AUTO-FORMATIVAS  

 

Creio que de todas as dimensões aqui observadas, a dimensão auto-formativa 

possivelmente exerceu e ainda exerce maior influência sobre a formação lúdica nos 

três espaços, tanto minha enquanto formadora e formanda quanto dos demais 

formandos.  

Na faculdade onde leciono, a primeira aula-encontro da disciplina Ludicidade 

e Educação, a cada semestre, é iniciada por uma roda de olhares e sorrisos e 

posteriormente por um túnel de recepção dos aprendentes a si mesmos, com palavras 

e gestos de afeto e boas vindas. Estão então instauradas as dimensões auto e hetero-

formativas da formação lúdica na disciplina. E é a partir da percepção de cada um 

nesta roda que se mantém ao longo do semestre, que a dimensão autoformativa é 

cultivada e ampliada.  

O primeiro dos três blocos formativos da disciplina encerra, além de 

conceitos básicos oriundos de diversos saberes sobre a ludicidade, o contato do 

aprendente com sua própria ludicidade, o que mobiliza diversas dimensões nos 

mesmos, desde a corpórea, emotiva, psicológica, até a transcendente. É um espaço 

propiciador de mergulho nas memórias da infância, das resistências e desafios a este 

contato, além de uma renovação do mesmo através de atividades lúdicas das mais 

diversas.  

Aqui se pode cultivar a experiência direta dos aprendentes com a ludicidade 

no ambiente formativo, passando inicialmente por seu próprio contato com a mesma. 

É ao que Porto (2002) e Santos (1997) se referem quanto à experimentação da 

ludicidade pelos professores para então poder incorporá-la na educação. 

Ao mesmo tempo, identifico também, com a minha experimentação enquanto 

formadora, minha própria dimensão auto-formativa, em que confronto o grande 

desafio de vivenciar a co-condução da disciplina de forma lúdica, ou seja, com 

plenitude e inteireza, integrada à proposta por mim levada e articulada junto aos 

aprendentes. 

Da parte dos aprendentes, a cada semestre me emociono frente à revelação 

por muitos deles de seus contatos com a ludicidade em suas dimensões mais internas 
                                                                                                                                     
coletas de partilhas ao longo do processo e presentes em minha dissertação. Os registros da 
especialização são frutos de auto-avaliações e avaliações também realizadas ao longo do curso por 
mim. Obs. Todos os participantes autorizaram a inserção de seus nomes neste trabalho. 
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ao longo do semestre. E é através de uma carta pessoal escrita ao fim do semestre 

que posso identificar os mergulhos mais íntimos dos mesmos em sua dimensão 

pessoal lúdica. A seguir trago algumas falas representativas desta dimensão: 
 
“Ao resgatar o prazer de brincar em mim, pude observar como os meus alunos curtiam tudo que 
realizava e o brilho no olhar era inexplicável.” (Synara) 
 
“Hoje, como pedagoga social, pude observar que quanto mais eu vivenciar a ludicidade, maior será 
a minha chance de trabalhar com crianças de forma prazerosa, desbloqueando resistências e com 
uma clara visão sobre a importância do brincar na vida da criança.” (Kaliane)  
 
“Consegui perceber o que Luckesi tanto defende: ‘o brincar faz-se necessário, pois tanto a criança 
como o adulto se entregam por inteiro’. Percebi isso vivenciando as aulas e proporcionando-o aos 
meus alunos na escola que leciono.” (Luisa)  
 
“O que até então não passava de um simples ato de brincar em sala de aula com meus alunos ganhou 
uma forma e uma essência havendo em mim uma modificação interna como educadora. Hoje sei o 
valor que tem o lúdico no comportamento humano, no ato de brincar também espontâneo, mas ainda 
sinto muitas dificuldades nessas mudanças, sei o quanto é difícil quebrar paradigmas.” (Josane)  

 
“Com as experiências que fui adquirindo no dia-a-dia da disciplina fui reavaliando a minha forma de 
mediação com meus alunos em sala de aula. Agora as minhas aulas têm mais vida, os discentes 
sentem prazer em estar aprendendo, a troca de experiência com eles é muito rica. Penso que esta 
disciplina foi de grande importância não só na minha formação como pedagoga social, como também 
pessoal.” (Soraia)  

 

 “O que eu senti a cada aula fez com que eu me colocasse no lugar dos meus alunos e percebi o 
quanto eu aprendi através das brincadeiras que de certa forma já estavam caindo no meu 
esquecimento. Foi um sonho e muito emocionante reviver situações de prazer e de alegria.” 
(Nilzilande) 

 

“Confesso que no começo das minhas primeiras aulas sobre ludicidade eu me perguntava: para quê 
isso? Em que isso pode vir a acrescentar na minha formação acadêmica? Entretanto, no decorrer das 
atividades pude perceber a importância do trabalho lúdico não apenas na formação acadêmica, mas 
na vida como um todo.” (Vladislau)  

 
“Descobri nas aulas que o lúdico não está apenas nas brincadeiras, mas dentro de nós.” (Luciane)  

 

“Em síntese, desenvolvi meu potencial como educadora depois de adquirir esses conhecimentos em 
sala de aula. Voltei a ser criança, pois somente assim posso entender como funciona a mente dos 
meus alunos, sinto-me mais lúdica, por assim dizer e devo isso a essas aulas.” (Rosângela)  
 
“A ludicidade é uma magia que só fará efeito na vida se o indivíduo se entrega por inteiro e foi essa 
entrega que mudou por completo a minha maneira de enxergar as brincadeiras e brinquedos.” 
(Elisama)  
 

As falas acima, reveladoras da experiência auto-formativa lúdica dos 

aprendentes, tanto em termos de facilidades e surpresas positivas quanto de desafios 

e resistências internas, implicam também em meu próprio contato com a ludicidade 

ao longo dessas aulas-encontros. Minha percepção de contato com a ludicidade, 
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quase sempre constante ao adentrar o espaço formativo, era impregnada por uma 

forte motivação frente à minha relação amorosa e profissional com o trabalho. 

Sempre me sentia muito à vontade em criar e propiciar a criação dos 

aprendentes nas atividades tanto teóricas quanto empíricas - da práxis. Além da 

minha própria percepção, os retornos dos aprendentes confirmavam a cada semestre 

que o contato com a ludicidade também se fazia presente em mim enquanto 

formadora e desta forma perceptível e clara aos olhares dos formandos. Algumas 

falas neste sentido se mostraram a mim reveladoras, tais como:  
 
“A senhora parece que nasceu para fazer isso!” (Soraia) 
 
“Eu agradeço muito à Faculdade em ter uma disciplina como Ludicidade, também a você, por ser 
uma educadora dinâmica, criativa e atual, porque trouxe novidades para as suas aulas desconhecidas 
por mim.”(Oliacy)  

 
“A experiência que obtive superou minhas expectativas na formação como pedagoga social e com o 
método aplicado em sala de aula fez com que meu desenvolvimento ganhasse uma formação de 
prazer e satisfação para alcançar o objetivo proposto.”(Marilene) 
 
“Se já nascemos com o lúdico, a proposta é que nós educadores cutuquemos o lado adormecido, 
deixando aflorar a criança em nós. Foi exatamente isso que você trouxe na disciplina, todos ríamos, 
brincávamos, fazíamos uma ‘bagunça’ organizada e divertida na sala, esquecendo-nos muitas vezes 
da tradicional sala de aula da faculdade. Foi uma fonte de  inspiração para minha carreira 
profissional e meu lado pessoal também.”(Lílian)  
 
“A disciplina me encaminhou ao sorriso nos momentos de cansaço e preocupações, a ter alegrias 
com os meus alunos, podendo me socializar e aproximar ainda mais deles diante das nossas 
atividades lúdicas e assim melhorou a minha vida pessoal e profissional.”(Suari) 
 

A par dos meus próprios desafios internos surgidos do processo formativo, 

creio que falas como as mencionadas acima subjazem e confirmam minha própria 

percepção de que a ludicidade se fez presente na maior parte do tempo em mim 

enquanto formadora, um estado que considero natural diante da minha relação com 

este trabalho.  

 Na experiência que tive no mestrado em educação, co-construí junto a 20 

licenciandos4 da universidade um curso de formação lúdica denominado: “Formação 

Lúdica- a ludicidade na formação docente.” E mantendo a mesma atenção à esfera 

auto-formativa presente na disciplina da faculdade onde leciono, os relatos dos 

participantes do curso de extensão revelam de forma ainda mais profunda seu contato 

                                                
4 Dos 20 licenciandos selecionados via processo seletivo formal no curso de extensão, 11 provinham 
do curso de Pedagogia, 2 do curso de Educação Física, 2 de Ciências Naturais, enquanto os 5 demais 
cursavam as licenciaturas de: Letras, Matemática, Dança, Artes Visuais e História; contando com 14 
mulheres e 6 homens. 
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com a ludicidade em sua dimensão pessoal, exposto na pesquisa já concluída 

(GOMES, 2008) e aqui representado por algumas das suas falas: 
 
“Percebi o que realmente é ser lúdico. A ludicidade não consiste apenas em fazer brincadeiras em 
sala de aula. A ludicidade requer muito mais, é mais profundo, principalmente o conhecimento de nós 
mesmos, das nossas emoções, criatividades, fantasias e limites. Na postura pessoal em minha turma 
de educandos, passei a participar das brincadeiras, agora brinco junto com eles, antes só os 
mandava fazer.”(Kátia) 
 
“Nos encontros de formação lúdica foi possível experimentar a possibilidade real de uma educação 
mais humanista, ou seja, o corpo, a sensibilidade, a dimensão espiritual se fizeram presentes com 
toda força nos nossos encontros.”(Vladimir) 
 
“Evolução pessoal, era muito travada e o curso me ajudou a me expressar melhor. Tinha muita 
dificuldade em experimentar vivências corporais mais livres e espontâneas.”(Ana Caroline) 
 
“Sempre gostei de ser professora e sentia que faltava alguma coisa, animação, gostava, mas estava 
tão chato dar aula. E depois mudou. Coisa da postura mesmo, postura interna.” (Esmeralda) 
 

E aqui, da mesma forma, pude obter como retorno dos licenciandos uma constatação, 

a meu ver, da minha postura lúdica frente ao papel de formadora, o que pode ser observado 

nas falas representativas a seguir: 
 
“E para que o grupo tenha postura de abertura, de troca, de afetividade, depende muito de quem 
está mediando isso, o professor, no caso você, e isso foi muito importante para minha formação.” 
(Jacineide) 
 
 “O curso oferecido pela professora Daniela foi uma experiência única. [...] Fazendo com amor e 
cuidado tudo que programava. Acreditando em cada um [...]. Pela flexibilidade de entender a 
diversidade do grupo.” (Cicleide) 
 

Já na experiência da pós-graduação em Educação Lúdica, algo mais profundo 

aconteceu no âmbito auto-formativo em mim, desde que ali eu estava numa posição 

de formanda, ainda que estas divisões formador-formando não sejam estanques. 

Pude, a partir daquele lugar diferenciado, perceber os diversos momentos em 

que minha ludicidade era contatada, além de raros momentos em que não conseguia 

acessar a mesma. Foi uma experiência ímpar em que pude observar e compreender o 

que motivava ou não minha própria ludicidade. 

 
 “Iniciei então uma pesquisa iconográfica, etimológica, histórica, mas com grandes dificuldades de 
encontrar material disponível, em que comecei a sentir que a escolha da cabra-cega não fluía, como 
quando uma criança não deseja brincar e a brincadeira não acontece, mesmo. Perguntei-me se a 
boneca tem sido um brinquedo significativo no meu viver, e foi então que um novelo dourado 
brilhante começou a se desenrolar bem na minha frente...” 

 
“Ficou para mim a vivência gostosa de um dia que transcorreu no tempo de Kairos. Ficou uma 
experiência pessoal e grupal prazerosa, criadora. Assim, estive desde o início desta etapa do módulo 
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totalmente de ‘coração aberto’, termo utilizado pelo facilitador Luis, para vivenciar em mim mesma, 
formadora de professores, como sinto e percebo a minha própria corporeidade. Foi uma experiência 
muito feliz, em que pude me ver experimentando, refletindo, criando, e levando essas reflexões aos 
níveis pessoal e profissional.”  
 
“Tive momentos de muita resistência, e alguns em que pude interagir e ver o que poderia fazer 
daquilo que tinha acesso. Foi uma grande batalha interna, e em que preferi travar internamente, pois 
a proposta do módulo estava sendo cumprida, afinal.” 
 
“Fiquei um tanto sentida, apesar de ter realizado aprendizagens, acho que não foi lúdico para mim, 
não estava inteira.” 
 
 “Ficou o contato comigo mesma num dos jogos que me fez repensar em alguns padrões que carrego 
e que no jogo apareceram tão bem.” 
 
“Foi marcante construir meu ninho, no último sub-módulo. No processo de sua construção, tive um 
grande cuidado e carinho, como se estivesse criando um espaço para O BRINCAR! Fui tocada mais 
uma vez, pelo módulo, em aspectos importantes de uma formação lúdica.”  
 

Perante os relatos das três experiências percebo a grande influência do âmbito 

auto-formativo na formação lúdica, ainda mais evidente nos diferentes estados como 

formadora e formanda, tão preciosos para experimentar de diversas formas este 

âmbito, o qual influencia diretamente os demais - hetero e eco-formativo - como 

veremos a seguir. 

 

4.2. EXPERIÊNCIAS LÚDICAS HETERO-FORMATIVAS  

 

Maturana & Verden-Zöller (2004) e Torre (2005) expõem a importante 

dimensão social da experiência lúdica e criativa, aqui incluídas numa dimensão 

heteroformativa lúdica, em que a vivência da ludicidade se dá também em contato 

com o outro, com a influência da cultura e da sociedade. 

Nos três espaços formativos aqui explorados, esta dimensão se fez presente 

de diferentes formas. Na faculdade onde leciono as falas dos aprendentes revelam 

diferentes interações com seus pares, em seus ambientes familiares e profissionais, 

ressaltando o quanto a dimensão lúdica auto-formativa influenciava positivamente a 

hetero-formativa: 
 
“[...] contribuiu com minha concepção teórica do brincar, deu-me suporte para debater com os pais 
que realmente as crianças vão para a escola brincar (principalmente de três anos), mas que nessa 
brincadeira elas também constroem e aprendem conhecimento.”(Olisângela) 
“Com as experiências que fui adquirindo dia-a-dia com você, fizeram com que eu reavaliasse a 
minha forma de mediação com meus alunos em sala de aula. Agora as minhas aulas em sala têm mais 
vida, os discentes sentem prazer de estar aprendendo, a troca de experiência com eles é muito rica.” 
(Soraia) 
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“A ludicidade com seus teóricos e fundamentos conseguiu com que eu repensasse minhas aulas, a 
maneira como eu passava os conteúdos e meu comportamento diante das brincadeiras entre outros.” 
(Sandra)  
 
“Outro dia fui ao clube e quando percebi estava brincando na piscina e me divertindo ao ensinar 
minha filha a nadar, coisa que só o pai fazia.”(Ana Cláudia) 
 
“Passei a observar os alunos brincando, os que não se adaptavam, os líderes e os liderados e até os 
que naquele momento estavam passando por problemas. Assim pude ajudá-los e com isso me tornei 
uma professora mais amada e as minhas aulas começaram a ser esperadas com ansiedade.”(Flora ) 
 
“O trabalho de ludicidade em sala de aula resgatou os valores morais, éticos, solidários e afetivos.” 
(Jerciane) 
 
“Através dos textos que estudamos em sala pude acrescer minha base teórica e expô-la nas reuniões 
de pais. Com os pais confiantes em meu trabalho fico mais à vontade para trabalhar de forma lúdica. 
Estou muito satisfeita com a disciplina e o que ela proporcionou à minha vida, principalmente 
profissional.” (Olisângela) 
 

Pude perceber, não só através das falas dos aprendentes como também por 

minhas próprias percepções, que esta dimensão formativa esteve presente em 

diversos momentos da minha interação enquanto formadora junto aos aprendentes, 

em que uma atuação em prol de sua autonomia era, sempre que possível, por mim 

estimulada, assim como posturas mais rígidas eram exercidas quando necessárias.  

Na medida do possível primava por uma relação saudável com os formandos, 

alicerçada numa postura lúdica, com conflitos e desafios a esta inerentes. Em alguns 

momentos não sentia esse alicerce da ludicidade, em que podia perceber claramente 

as perdas que tal postura implicava no processo formativo. 

No ambiente formativo do mestrado, os participantes do curso de extensão - 

locus da pesquisa- também reconheceram e relataram o âmbito hetero-formativo 

lúdico, principalmente através do cultivo do vínculo estabelecido desde o grupo até o 

processo formativo:  
 

“[...] me deixou encantada e surpresa, nunca tinha visto alunos e professora decidirem em conjunto o 
plano de curso [...]”( Joilda) 
 
“A grande história daqui foi a importância de ouvir mesmo o outro e pensar um pouco da forma que 
a pessoa traz, ainda que você não concorde.”(Simone) 
 
“Gostei muito da apresentação do projeto de Priscila, o qual me animou bastante, pois pude refletir 
que não é impossível transformar o nosso modelo educacional.”(Daniela S.) 
 
“Sobre o grupo, teve alguns momentos que fiquei meio decepcionado, colocando desculpas na frente 
da aula, mas depois viram que estavam errados e foi melhorando, acabou tranqüilo. De positivo, 
conversas que surgiam sem um rumo, numa roda, por exemplo, ficamos um tempo discutindo sobre 
professores, recursos. Numa sala de aula é o que menos tem, o professor diz que está fugindo do 
assunto, etc.” (Wilton) 
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 “Daí eu falei que a minha preferência era em trabalhar com objetos, não criticando quem prefere 
trabalhar com o corpo. Acho que fui mal interpretada e houve discórdias sobre esse assunto. [...]” 
(Andréia) 
 
“Depois já não tinha mais um medo meu em fazer o que fosse proposto de forma muito natural, foi 
um desafio que me marcou: as coisas acontecendo e me sentindo à vontade, o vínculo ajudou muito 
nisso.” (Priscila) 
 
“Ressaiu a importância de ter um vínculo bom com alunos seus para que se sintam à vontade. Foi 
importante ter vivido e percebido isso.” (Ana Caroline) 
 

Em raros momentos eu precisei intervir no exercício da autonomia do grupo, 

pois este, de forma geral, assumiu uma postura co-construtiva da formação, e a 

minha relação com o grupo se deu em sua maior parte com uma postura que 

estimulava a ludicidade em nossas relações. 

Na experiência formativa da especialização mais uma vez pude comprovar a 

importância do vínculo e de relações saudáveis afins a uma proposta lúdica, 

envolvendo aí as contradições e os conflitos inerentes aos relacionamentos, quando 

em uma das atividades, por exemplo, houve um certo “estranhamento” entre uma 

colega e eu, e pude me posicionar de forma firme sobre meu espaço e os limites do 

interagir no grupo, em que o diálogo pôde então nutrir o conflito. Alguns dos meus 

registros auto-avaliativos reforçam as percepções vinculativas no processo: 

 
“Nesse primeiro encontro de Educação Lúdica, ouvimos, criamos, inventamos, encantamos e fomos 
encantados, julgamos e estranhamos, amamos, cansamos, retomamos, superamos, calamos, 
acreditamos e apostamos no começo de um caminho que ao ser trilhado por todos nós, está sendo 
registrado em todo o nosso Ser e para todos os Seres.”  
 
“Ficou para mim, uma alegria em ver uma mediação com princípios com os quais comungo e 
acredito, a importância da vivência pessoal e coletiva como fonte de criação de teorias e 
metodologias na área educacional.” 
 
“Muito mais que lidar com tipos de jogos, aplicações, etc., fomos levados a refletir sobre um 
padrão cooperativo de vida, sobre uma visão cooperativa de mundo. Ficou a vivência de uma 
transformação e aceitação do outro diferente de mim. Ficou a alegria de estar em grupo, de 
conviver com todos dessa turma tão especial.” 
 
“Pude interagir de forma especial neste módulo. Acho que estava um pouco mais falante e 
principalmente no último dia me via nas situações e sentia vontade de partilhar meus pontos de 
vista e minhas experiências.” 
 
 

Assim, as dimensões auto e hetero-formativas propiciaram uma base sólida 

para que a formação lúdica alcançasse dimensões além das vivenciadas em sala de 

aula, acolhendo assim o âmbito eco-formativo, em que o meio externo também 

pôde influir sobre a formação e vice-versa. 
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4.3. EXPERIÊNCIAS LÚDICAS ECO-FORMATIVAS  

 

Na posição de formadora na faculdade pude experimentar algumas situações 

de formação externas ao ambiente físico acadêmico, em locais de natureza, e desta 

forma pude perceber as influências positivas que o meio pode propiciar à formação 

lúdica. Os aprendentes aí se mostravam mais espontâneos, lúdicos, autônomos, 

assim como revelaram uma extensão em suas atuações fora da academia: 
 
“Nesse semestre estagiei numa turma de alfa, numa escola municipal. Apesar da professora ser 
jovem, é totalmente tradicional e não existe ludicidade em suas aulas. É incrível como ainda existem 
resistências.” (Elisabete)  
 
“Comecei a criar jogos para utilizar em sala de aula e auxiliar no aprendizado do aluno, 
principalmente nas matérias que os alunos mostravam mais dificuldades e comecei a observar que 
eles se desenvolviam melhor, pois ao mesmo tempo que eles estavam estudando determinado assunto 
eles estavam também se divertindo e eu também por sentir e ver a felicidade deles estampada nos 
rostos.” (Elisama) 
 
“Essa experiência está sendo prazerosa, pois estou aprendendo que não devo me deter apenas à 
realidade social em que vivemos e sim assumir meu papel de educadora social capaz de colocar mais 
cor, mais sabor, mais vida na minha vivência como pedagoga social, instigando o ato criador e re-
criador, crítico, aguçando a sensibilidade, o espírito de liberdade e a alegria de viver, pois um 
indivíduo criativo é um elemento importante na sociedade em que vivemos, pois é ele quem faz 
descobertas, cria e promove mudanças.”  (Edilce) 
 
“Não consigo imaginar o dia-a-dia das minhas crianças sem ludicidade, sem oportunidades delas 
mostrarem o que gostam, poderem se expressar livremente, criar, cantar, enfim, serem elas mesmas.” 
(Samira) 

 

Na experiência do curso de extensão no mestrado, os licenciandos 

reconheceram esta dimensão nos diversos ambientes extra-classe em que 

interagiam, representada pelas falas abaixo: 
 
“Construir a nossa própria exposição, olhar para ela depois de terminada e ver como ficou linda foi 
uma emoção tremenda. Os olhares curiosos dos passantes deixavam-me muito orgulhosa e feliz.” 
(Cicleide) 
 
“Outro desafio é transmitir o que aprendi aqui com outras pessoas. Mostrei isso a alguns colegas 
pelas fotos, explicando, e mostrando que a educação não precisa ser tradicional.” (Rodrigo G.) 
“A educação também está distanciada de nosso ser cotidiano, aí entra a transdisciplinaridade, 
ajuda a aproximar, você, um ser humano, dentro de um universo, você não é uma alma solta 
vagando...” (Vladimir) 
 
“Conflito de interesses com meus contratantes, que muitas vezes solicitam que o conteúdo seja 
passado de forma tradicional. E muitas vezes por não ter este apoio nem moral, nem financeiro, torna 
meu encanto pela ludicidade, minha vontade de fazer uma aula prazerosa e diferenciada, um trabalho 
bastante difícil de ser realizado.” (Denis) 
 
“Na Faced (Faculdade de Educação) não tem essa formação. Na disciplina ‘educação infantil’ 
vimos superficialmente. A ludicidade envolve a postura do professor, nos PCN isso já está 
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sinalizado, mas aqui não tem disciplina para essa formação.” (Michele) 
 

 Já ao longo do curso de especialização em Educação Lúdica percebo que esta 

dimensão se fez presente em diversas experiências, como a aula que tivemos na 

natureza, ao ar livre; as aulas na quadra de esportes; os encontros formativos e 

informais extra-aulas; a própria sala de aula que muitas vezes adentrava novas 

dimensões; com as possibilidades de intervenção para além da formação. O contato 

com a natureza se mostrou para mim revelador do contato com a ludicidade:  

 
“Sábado passado eu tinha terminado de dar aula pela manhã, e decidi ir a um parque que tem aqui 
em Salvador, perto da Orla, o Parque de Pituaçu. [...] Foi quando andando um pouco mais adiante 
de repente eu o vi: um parque cheinho de crianças correndo de um lado para o outro, gritos, risadas, 
sobe, desce, parecia uma miragem. [...] Aquela fora uma tarde realmente mágica... Acho que terminei 
brincando também, ao vivenciar um pouquinho das emoções e façanhas de cada criança daquelas...” 
 
“Por que será que em geral nos sentimos tão bem em locais de natureza? Quando nos entregamos, é 
como se nos carregássemos, e então imagino que essa natureza está em nós. Sempre que vou à praia 
aqui em Salvador, meu maior presente é ver como as pessoas em geral, e em especial as crianças, se 
comportam quando se banham no mar. A palavra é alegria, êxtase, algo parecido... É o encontro com 
uma essência que está em nós... Então, penso que um espaço para o brincar em que essa natureza se 
faça presente só tem a contribuir com esse ato sagrado de brincar...” 
 

Esses dois registros meus, que se deram ao longo do curso de especialização, 

indicam o quanto a formação interagia, influía e se propagava nos mais diversos 

ambientes para além do curso, mostrando uma continuidade da formação e uma 

abrangência da mesma para múltiplas realidades. 

 Bem, creio que os três espaços formativos - especialização, mestrado e 

docência- compuseram em conjunto uma intensa experiência transdisciplinar em 

minha jornada no mundo da ludicidade, como uma poesia que vai, em imagens, 

sensações e saberes, se constituindo. Fica evidente o quanto esses espaços se 

interligaram, dialogaram, conflitaram, moveram em mim como pessoa, como 

profissional, como ser humano, uma dança entre lugares internos e externos, em que 

pude vivenciar uma formação verdadeiramente lúdica e plena de aprendizagens. 

 Então, a partir das experiências formativas e suas expressões aqui expostas 

penso que posso refletir sobre algumas contribuições advindas destas aprendizagens 

para uma formação lúdica, relevantes à implantação de uma prática educacional afim 

a esta formação. 
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5. APRENDIZAGENS NAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS- 

 

 

Declamando a poesia. 

 
Muitas foram as aprendizagens realizadas ao longo das três formações lúdicas 

vivenciadas, as quais configuro aqui como possíveis contribuições a uma formação 

lúdica, à educação e à vida. Então, após refletir sobre as relações desenvolvidas, 

interagidas e integradas neste processo de aprendizagem, partilho a seguir algumas 

destas contribuições, declamando a experiência ludopoiética. 

 
5.1. APRENDIZAGEM NAS RELAÇÕES 

 

Em consonância com autores como Charlot (2005), Luckesi (2004) e Freire 

(1997), para citar apenas alguns, concebo a aprendizagem como um processo de se 

estabelecer relações, desenvolvido por ciclos que envolvem e integram passado, 

presente e futuro, de forma não linear. 

A aprendizagem também envolve o “mover-se” de um ponto de visão a outro, 

de um modo de atitude a outro, de uma forma de relação à outra; envolve um 

constante desconstruir-construir-reconstruir, fazendo com que nos desloquemos de 

um ponto mais restrito a outro mais amplo de percepção e intervenção. Creio que 

envolva assim, a idéia de expansão consciente, que se dá pela dança entre foco e 

amplidão, entre o micro e o macro. (LUCKESI, 2004) 

Considero também importante a implicação relacional da aprendizagem, pois 

que, como um grupo, não faria sentido aprendermos apenas com um propósito 

individual de obtenção de conhecimento, e sim em prol da existência sustentável da 

humanidade. 

Assim, aprender a meu ver envolve não só apenas o quê aprender, como 

também o porquê aprender e ainda, o que fazer dessa aprendizagem em benefício de 

todos. Utopia? Diriam alguns, mas creio que a partir dos aqui já mencionados quatro 

pilares lançados pela UNESCO para a Educação do Século XXI (DELORS, 2001), a 
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aprendizagem ganha mais força no que consideramos ser educação: um processo que 

ocorre durante toda a nossa vida e afeta a todos à nossa volta.  

Destaco a partir desse relatório o importante aspecto integrador dessas 

aprendizagens. Enfatizando a nossa necessidade de migrar de um foco 

exclusivamente compartimentado para um mais sistêmico, mais que aprender a ser, a 

conviver, a conhecer e a fazer, faz-se necessário integrar esses saberes no processo 

do aprender. Somos seres não apenas racionais e precisamos expandir o 

conhecimento sobre nossa capacidade de aprender e superar limites. 

Retomando aqui o conceito de aprendizagem como o de estabelecer relações, 

exponho o pensar do sociólogo Bernard Charlot (2005, p. 45) quando diz: “A relação 

com o saber é a relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo de um sujeito 

confrontado com a necessidade de aprender.” Este pensador nos traz uma visão do 

aprender como antes de tudo relações que se estabelecem nas mais diversas 

experiências.  

O aprender não é em si um objeto, senão quando visto pelas relações que se 

estabelece com esse processo. É claro que o sujeito está aí, sendo visto e considerado 

como ser de autoridade em seu próprio processo, além das mediações que 

compartilha, mas é principalmente através do significado e mobilização para além da 

motivação que estabelece com o aprender que o mesmo desenvolve diferentes níveis 

de aprendizagem.  

Desta maneira, a aprendizagem se torna muito mais propícia a compactuar 

com seres criativos, autônomos e coletivos. Daí que as relações que aprendentes 

estabelecem com o aprender se tornam algo significativo nas pesquisas sobre 

aprendizagem, quando se pensa em sair da tradicional visão da mesma como seguir 

métodos e fórmulas pré-estabelecidos. 

Uma aprendizagem sem significado, se é que pode ser chamada de 

aprendizagem, é o que nos leva à automatização de seus processos, em que apenas 

acumulamos conhecimentos, o que pode ser realizado por máquinas, como o 

computador, como os chips mais avançados criados pelo próprio ser humano. Se 

somos capazes de desenvolver máquinas que acumulam informações, porque 

insistirmos em fazer isso pelas mesmas? Não parece óbvio que podemos ir além?  

Creio que os pilares de aprendizagem levantados pelo relatório da Unesco 

(DELORS, 2001) no mínimo nos questiona sobre padrões de aprendizagem e sua 



 42

importância em nossas vidas até então. Vejo aí também a inclusão e a integração de 

nossas dimensões como seres humanos, não mais como seres racionalistas apenas, 

como também seres que sentem emoções, que possuem uma dimensão psicológica, 

social, que interagem com dimensões transcendentais, a se fazerem presentes nesse 

processo chamado aprendizagem.  

Não estaria aí então, a ludicidade, a contribuir com uma educação que leva 

em conta todas essas dimensões, que considera e inclui o sujeito não mais dissociado 

do objeto - um sujeito integral e multirelacional - como necessário a um processo de 

aprendizagem mais orgânico?  

Se a afetividade, o prazer, a alegria de criar são facilitadores do processo de 

aprendizagem, como atestam estudos neurocientíficos (SANTOS, 2001), então creio 

que a educação lúdica pode nos oferecer um caminho para que esse aprender se 

realize de forma mais propiciadora de nossa autonomia e criatividade. 

Acredito que aprender seja descobrir criativamente, individual e 

coletivamente, caminhos que nos levem a superar e modificar realidades em prol da 

nossa existência sustentável. Não há mais como desconectar a aprendizagem de uma 

postura ética - como já proclamava Freire (1997) e tantos outros - nem tampouco de 

uma postura de caráter coletivo, quando o mundo que construímos até então nos dá 

provas de que uma nova postura é requerida para que continuemos vivos e aptos a 

aprender como uma das espécies existentes.  

Considero, assim, que o “estado da arte” em aprendizagem seja descobrir 

caminhos mais eficazes e saudáveis para aprendermos a conviver coletivamente de 

forma sustentável, em constante criação. As aprendizagens por mim vivenciadas nos 

três espaços-tempo formativos caminharam nesta direção. 

 

5.2. PARTILHAS LUDOPOIÉTICAS 

 

Das três experiências formativas, destaco a partir de agora alguns aspectos 

das aprendizagens realizadas que percebo terem influenciado sobremaneira as 

formações lúdicas desenvolvidas. Desprovidos de relações hierárquicas e presentes 

nas mais diversas formas de inter-relação, esses aspectos apontam a uma importante 

contribuição de uma formação lúdica transdisciplinar aos processos educacionais 
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atuais, aliás, já proclamados por tantos outros autores e pensadores, como Morin 

(2000) e aqui ganhando uma significativa validação a partir das experiências vividas. 

Inicio pelo significado, aquilo que cria um elo de sentido com o que se 

aprende. Daí vejo surgir a motivação interna, intrínseca, ou mesmo a externa, 

extrínseca, que nos mobiliza na jornada pelo aprender. Charlot (2005) denomina essa 

motivação de ‘mobilização’, pois além de motivar leva à ação.  

Percebo ao longo das três experiências formativas que o sentido se tornava 

algo essencial para o meu envolvimento nas atividades desenvolvidas, levando-me a 

interagir de diferentes formas com as mesmas - de maneira afim ou não – e assim eu 

também percebia nos formandos o quanto as redes de relações e sentidos 

estimulavam sua participação ativa. Trago então alguns registros ilustrativos da 

importância do sentido nas experiências: 

 
“No embasamento teórico ficou mais fácil de compreender, pois já estava envolvida na aula, era algo 
que me interessava.”(Fabiana/ faculdade privada) 
 
“No começo do semestre estranhei um pouco, cheguei até a pensar que não haveria necessidade 
dessa disciplina no V semestre, não sabia a sua grande importância para o contexto educacional. 
Quando comecei a ler os textos e a participar das aulas observei que existia uma grande intimidade a 
cada conteúdo lido com a minha prática. (Maria Itamar- faculdade privada) 
 
“O crescimento pessoal que obtive no curso foi muito significativo para mim. O que foi bom para 
mim, é o que eu quero proporcionar aos meus alunos.” ‘O que eu pretendo enquanto ‘professora 
lúdica’ é propiciar a oportunidade para que os alunos se desenvolvam, cada um dentro de suas 
necessidades e possibilidades.” (Ana Caroline -curso de extensão no mestrado) 
 
“Eu levantei uma questão que achei estranha, da Professora Dani, na atividade do brincar com o 
corpo, na mediação Dani teve uma postura preconceituosa na minha visão, pois ela falou do brincar 
de boneco ou de boneca, sendo que ela deveria ter dito boneca, havendo aí a possibilidade de 
trabalhar a questão de gênero.” (Esmeralda- curso de extensão no mestrado) 
 
“Enfim, fui além dos conteúdos apresentados e vi que o que estava por trás dos mesmos era uma 
concepção com a qual não compartilho. Ficou a reflexão sobre o que eu acredito em termos de 
criança, aprendizagem e ludicidade na educação e em que medida posso acolher visões diferentes da 
minha e interagir com as mesmas de alguma forma.” (Meu registro na  especialização em educação 
lúdica) 
 

Um segundo aspecto que aqui levanto é o vínculo. Muito além de considerar 

que a aprendizagem se dá em coletividade, com a mediação de outros e entre outros, 

chamo a atenção para a qualidade do vínculo que se estabelece entre aqueles que 

aprendem - professores, estudantes, etc. Se a neurociência atesta as emoções como 

importante aspecto em um processo de aprendizagem, a afetividade, a cooperação, o 
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sentimento de pertença nos impulsionam a aprendemos nos sentindo sujeitos 

integrados, responsáveis pelo cuidar, pelo sustentar a nós mesmos e à coletividade.  

Em todos os três espaços formativos, esse aspecto ganhou forte destaque 

pelas mais diversas relações de afeto e cumplicidade cultivadas e estabelecidas entre 

as pessoas nestes ambientes. Tais vínculos se estenderam às próprias formações, aos 

seus objetos de trabalho, às emergências dessas interações, ressaltando o conceito 

multirelacional de vínculo de Pichon-Rivière (2000), em que o autor o considera em 

suas múltiplas relações. Os registros abaixo simbolizam esta característica: 
 
“Durante suas aulas pude perceber como a ludicidade é importante em nossa vida como ser e 
educador. A aula de ludicidade contribuiu para a minha socialização com as colegas em busca de 
resultados prazerosos nas atividades proporcionadas, nas várias brincadeiras que permitem um bom 
relacionamento entre o professor e a criança.” (Hildelice –faculdade privada) 
 
“Começou sob o embalo de uma música de ninar indígena com todos na roda olhando, sorrindo e 
sentindo a pulsação um do outro. Foi um dos momentos mágicos, pois pudemos nos conhecer de 
diversas formas e quebramos o gelo de um ambiente onde um não conhece o outro, através do que há 
de mais singelo: olhar, sorriso e toque. Registrei esse momento porque para a promoção de um 
ambiente lúdico o vínculo que se estabelece no grupo é fundamental. Isto tem sido muito importante 
para o futuro desenvolvimento da minha prática docente.” (Jacineide-curso de extensão no mestrado) 
 
 “Fiquei encantada pela condução de vocês no último módulo, principalmente no nosso seminário. A 
escuta sempre presente em vocês, a humildade valorosa, o posicionamento firme quando necessário, 
o amor em seus corações... Foi maravilhoso ver o acontecimento de ajustes de rota a partir da escuta 
do grupo.” (Meu registro na  especialização em educação lúdica) 
 

Um terceiro aspecto de aprendizagem é o livre espaço para criar, ainda que 

mediado, propiciador da curiosidade que trazem as crianças pequenas, por exemplo, 

pelo desejo de se explorar novos questionamentos, não apenas os trazidos pelos 

mediadores/formadores, o desejo de pesquisar novos caminhos, o livre experimentar, 

etc.  

Vejo aí um consciente estímulo à criatividade, ao exercício de se estabelecer 

relações e conexões, ao reconhecimento do que já existe construído pela humanidade 

e o desejo de superá-lo frente a novos desafios... Não caímos aí na mera repetição de 

teorias, de procedimentos, de assertivas, e sim brincamos com o livre sentir, pensar, e 

agir em prol da sustentabilidade individual e coletiva. Como bem diz Torre (2005), o 

ser humano é um ser que cria e esta criatividade é sua qualidade que melhor explica 

as mudanças tanto em termos individuais como coletivos. 

Durante as três vivências formativas pude experimentar essa criatividade em 

mim, tanto como formanda, quanto como formadora, e vê-la também nos formandos. 
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A criatividade era exercitada no meu próprio criar e no permitir e estimular os 

demais a criarem, como abaixo representado: 

  
“Elaborei experiências em sala na escola que trabalho e observei que por meio das brincadeiras a 
criança se envolve de tal maneira que sente a necessidade de partilhar com os outros.”(Patrícia- 
faculdade privada) 
 
“O vínculo que a gente conseguiu estabelecer, o compromisso que cada um assumiu, a importância 
que cada um tinha, a gente se sentia participante do processo e não aluno do curso. Tínhamos 
liberdade pra sugerir, mudar, opinar, trocar algo proposto com consenso, pra criar.” (Géssica-curso 
de extensão no mestrado) 
 
“A facilitadora foi maravilhosamente perspicaz e conseguiu trazer para o encontro um caminho 
lúdico de se compreender, experimentar, refletir, trocar, criar, interagir, foi perfeito. E fazer tudo isso 
dançando, foi a glória!” (Meu registro na  especialização em educação lúdica) 

 

Um quarto aspecto que aqui destaco é o estudo, a pesquisa, esse ato de ir em 

busca de respostas, de novos questionamentos, de soluções, de novas teorias, sempre 

contextualizadas e significativas. O ato de “deitar e rolar” com o conhecimento, de 

adentrar os sistemas e as especificidades de suas diversas áreas. Vejo as crianças 

pequenas como pesquisadoras natas e creio que muitos de nós acadêmicos 

poderíamos aprender e muito com as mesmas. Elas exploram a realidade com a 

liberdade de descobrir caminhos variados para satisfazer sua curiosidade.   

A pesquisa nos três ambientes formativos se deu de forma implicada, e em 

certa medida havia uma coerência entre as atividades vivenciadas e as explorações 

teórico-epistemológicas desenvolvidas, em que muitas vezes a ‘teoria’ advinha das 

experiências práticas, evidenciando pontes entre estes dois pólos complementares e 

imbricados de aprendizagem:  

 
“A fundamentação teórica oferecida nesta disciplina favoreceu a mim, como educadora, suporte 
necessário para entendimento dos ‘porquês’ da importância de difundir o lúdico na sala de aula e 
oferecer momentos de Ludicidade para a turma, como maneira para crescermos juntos e transformar 
atitudes de indisciplina por alegria e aprendizagem. Tenho obtido bons resultados neste processo de 
mudança na minha postura e mantenho vivo o propósito de fazer de minha sala de aula um ambiente 
propício ao pleno desenvolvimento de meus pequenos.”(Aldenice- faculdade privada) 
 
“Acho que tivemos momentos teóricos bem produtivos, com autores que não conhecia e tivemos 
chance de aprofundar. Acho que foi muito bom o prático, acho que foi muito equilibrado a 
experiência aqui, momentos bem balanceados e uma preocupação muito grande com as aplicações, 
partindo das vivências para teorizar. Priscila sempre estimulava a teoria, e a gente ultrapassou 
isso, a gente estava lendo e vivendo, foi fundamental isso, eu garanto que a gente agora tem também 
o discurso teórico, foi muito dosado.” (Vladimir- curso de extensão no mestrado) 
 
“Senti aí de fato o casamento entre o que se diz e o que se faz... Pude experimentar através da 
condução dos dois facilitadores um ambiente de aprendizagem lúdico, em que a teoria dançava entre 
vir antes do sentir e também vir depois do sentir, enfim, a teoria fazia sentido para mim a partir do 
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momento em que eu a vivenciava ou não em minha experiência. Se essa organicidade se configura 
como bioaprendizagem, creio que os facilitadores desenvolveram de forma brilhante a condução do 
encontro.” (Meu registro na  especialização em educação lúdica) 
 

Um quinto aspecto é a inter-relação ativa com nossa realidade, afinal se 

dispomos de inteligência para nos adaptar e solucionar desafios que se nos 

apresentam enquanto espécie, vejo que o interagir e mesmo intervir nessa realidade 

seja fundamental ao aprender, incluindo então um caráter mais indexado, mais 

integrado à nossa vivência em sociedade, gerando uma necessária e maior 

proximidade entre o aprender na educação formal e o aprender na vida. 

Este aspecto se apresentou nas três experiências de formação lúdica trazido 

pelas demandas e desafios em nossa educação e sociedade frente à ludicidade e sua 

aceitação e desenvolvimento em nós seres humanos. Variadas experiências, 

partilhadas entre os envolvidos e eu como formanda-formadora, com exemplos de 

intervenções em nossas realidades mais próximas, a partir das formações 

desenvolvidas, evidenciaram uma aprendizagem e um conhecimento vivos: 

 
 “Sem esquecer de recordar que depois de ter participado de suas aulas e aplicado o que eu aprendi 
em sala de aula com meus alunos fui bastante elogiada pela direção da minha escola.”(Taiane- 
faculdade privada) 

 
“Até a conclusão do curso, houve muitas conquistas. Mas nenhuma supera a nossa exposição na 
conclusão do curso, visto que a repercussão foi tão boa que o GEPEL ficou encarregado de fazer 
oficinas periodicamente sobre o tema ludicidade observando o interesse dos estudantes da faced.” 
(Rodrigo F.-curso de extensão no mestrado) 

 
“Este aspecto da preparação do brincar foi tão significativo para mim, que diante da clareza da 
importância do espaço para o brincar, ao construir meu ninho com matéria-prima da natureza, 
sugerido pela facilitadora, pus no mesmo todo um sentimento do quanto aquele ambiente poderia ser 
belo e atrativo, aconchegante, ventilado, iluminado, acolhedor, confortável... Ao fim da construção 
do meu ninho eu mesma fiquei encantada com a criação, fruto do sentimento de importância desse 
espaço. Uma experiência marcante.” (Meu registro na  especialização em educação lúdica) 

 

Expostos os cinco aspectos emergidos das três experiências formativas, 

acredito que suas presenças e interações possam propiciar uma aprendizagem 

significativa, a partir das relações que os Sujeitos estabeleçam com o aprender. 

Considerando a complexidade inerente à aprendizagem, concebo tais aspectos como 

uma forma mais aproximada de interagir com a complexidade na formação lúdica.  

Assim, me agrada usar lentes psicanalíticas, considerando o eu sujeito que 

aprende, sente emoções e necessita de afeto e de relações saudáveis, a sentir-se 

empreendedor e co-criador em seu processo de aprendizagem. As lentes sociológicas 
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nos trazem as relações com os saberes, com a coletividade e nossas formas de 

atuação no mundo concreto. Lentes neurocientíficas nos dizem o que influencia 

biologicamente nosso aprender, e como podemos potencializá-lo.  

Além dessas importantes lentes, integro a estas as da ética, a nos chamar a 

atenção sobre as relações entre aprendizagem e sustentabilidade da vida, bem como 

as lentes da espiritualidade, indicando outras dimensões do aprender que não apenas 

as que vislumbramos através do mundo concreto. 

Aliadas a todos esses portais de aprendizagem, além de tantos outros 

existentes, ressalto aqui finalmente as lentes da ludicidade, capazes de fazer daquela 

um processo de criação de sentido, de criatividade, de inventividade, de inclusão, de 

caminhos mais saudáveis e prazerosos para lidarmos com os desafios e as tensões tão 

preciosos em nosso processo vital.  

Desta forma, as aprendizagens refletidas nos aspectos emergidos revelam 

grandes contribuições a uma formação lúdica transdisciplinar, evidenciadas nos 

campos auto, hetero e eco-formativos, como capazes de interagir com uma educação 

que propicie espaço à sensibilidade, à construção ética do conhecimento, ao senso de 

coletividade, bem como à intervenção na realidade em prol de um bem-estar comum.   

A minha vivência nessas três experiências formativas me autorizam a falar 

das múltiplas aprendizagens co-desenvolvidas nas mesmas, a partir da interação de 

todas as lentes mencionadas, num caminho verdadeiramente transdisciplinar. E 

continuo a aprender, pois só essa busca faz sentido, seres que somos em eterna sede 

de compreender... 
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6. REFLEXÕES CONCLUSIVAS - 

 

 

Ecoando a poesia. 
 

Aqui chego juntamente com o então amigo Minotauro, guiados por meu fio 

dourado do mundo da ludicidade, aos portais de passagem deste labirinto a outros 

tantos que virão. Ao percorrer o labirinto da formação lúdica manifestado por três 

portais paralelos: docência, mestrado e especialização, novas consciências foram 

acolhidas e integradas à jornada formativa em expansão.  

Essas consciências adquiridas com os passos dados configuraram aprendizagens 

que retornam às concepções de uma formação lúdica transdisciplinar, cujos passos 

compõem referências a novos caminhares, num ciclo contínuo de renovação e 

inovação.  

O espaço transdisciplinar de formação lúdica se mostra assim, rico de 

possibilidades ao interagir as dimensões auto, hetero e eco-formativas, integrando o 

eu, o outro e o ambiente em suas relações com o conhecimento. Este espaço 

comporta a inclusão das diversas dimensões humanas, da corporal à transcendente; 

estimula relações éticas entre os seres em seus diversos contextos e singularidades; 

interage, nos diferentes meios, com uma vida mais orgânica, íntegra e plena. 

As três experiências paralelas dos diferentes espaços de formação lúdica se 

interconectaram com uma formação também tridimensional no eu, no outro e no 

mundo, em que cada espaço formativo guardou suas próprias peculiaridades e, ao 

mesmo tempo, revelou a presença das três dimensões formativas, gerando uma teia 

complexa e desafiadora. 

Aí então, os formandos e eu, enquanto formadora e formanda, experimentamos 

por lugares diferenciados uma formação lúdica adentrando nosso universo interior; 

influenciando positivamente nossos vínculos e relações; estimulando nossas 

intervenções nas realidades por nós habitadas. 



 49

Das experiências formativas surgiram então aspectos possíveis de estarem 

presentes numa formação lúdica de cunho transdisciplinar como: o sentido e o 

significado; o vínculo; a criatividade; a pesquisa implicada e a intervenção ética e 

sustentável, a fortalecer a experiência de aprendizagem com o que cada um foi capaz 

de acolher e interagir em suas potencialidades. 

 Diante dessas reflexões conclusivas, afirmo que uma formação lúdica só tem a 

ganhar com uma base transdisciplinar, desenvolvendo formandos e formadores no 

mínimo mais vitais, mais saudáveis, a re-encontrar o Sagrado na educação e re-

conectar-se a uma realidade mais Humana.  

Concluo, neste momento, com a percepção de que a investigação na presente 

pesquisa se configurou como mais uma aprendizagem em meu percurso como 

formadora-formanda no campo lúdico, e essa jornada implicada revelou importantes 

possibilidades de contribuição de uma formação lúdica transdisciplinar à educação, à 

vida. E por falar em vida, convido o leitor a contemplar e ecoar a criação 

ludopoiética...                                                
                                                          FORMADORA- 

                                                FORMANDA LÚDICA 

 

 

 

 

 

Nariz vermelho 

diante do espelho. 

Espelho do outro, 

imagem de si. 

No picadeiro de saberes 
a velar e revelar: 

o sorriso da dor 

e a lágrima do sorrir. 

                          Daniela       Gomes 
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ANEXO A – DOCÊNCIA EM FACULDADE 
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