
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

MÁRCIA MINEIRO 
 
 
 
 
 
 
 

O ESSENCIAL É INVISÍVEL AOS OLHOS: 
A CONCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A MEDIAÇÃO DIDÁTICA LÚDICA NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2021  



 

MÁRCIA MINEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ESSENCIAL É INVISÍVEL AOS OLHOS: 
A CONCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A MEDIAÇÃO DIDÁTICA LÚDICA NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Tese apresentada ao programa de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal 
da Bahia, como requisito para obtenção do grau de Doutora em 
Educação. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Cristina Maria d’Ávila 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MÁRCIA MINEIRO 
 
 
 
 

O ESSENCIAL É INVISÍVEL AOS OLHOS: 
A CONCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A MEDIAÇÃO DIDÁTICA LÚDICA NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
 

Tese apresentada como requisito para a obtenção do grau de Doutora em Educação, pela Faculdade 
de Educação de Universidade Federal da Bahia. 
 

 
Salvador, 27 de abril de 2021. 

 
 

Banca examinadora: 
 
Cristina Maria d’Ávila Teixeira – Orientadora  
Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
 
 
Ana Cristina Castro do Lago 
Doutora em Educação e Democracia pela Universitat de Barcelona (UB), Espanha. 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
 
 
Bernadete de Souza Porto  
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC) 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 
Dídima Maria de Mello Andrade  
Doutora em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
 
 
Lúcia Gracia Ferreira Trindade  
Doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 
 
Suplente: 

 
Giovana Cristina Zen 
Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para minha família, meu essencial.  



 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus por me sustentar física e espiritualmente. 

À minha querida família dos laços de sangue e aos amigos, família pelos laços do coração, obrigada 

por serem e estarem presentes na minha vida. 

À minha generosa orientadora Professora Drª. Cristina d’Ávila pela acolhida respeitosa, pela 

delicadeza, atenção, confiança, liberdade, competência, por suas orientações maduras, austeras, 

sensatas e enriquecedoras neste trajeto acadêmico. Meu mais sincero e eterno obrigada. 

À Professora Drª. Lúcia Gracia Ferreira, por me enxergar com os olhos do coração, à Professora Drª 

Bernadete Porto, à Professora Drª Dídima Andrade, à Professora Drª. Ana Cristina Lago e à 

Professora Drª Giovana Cristina Zen  às quais agradeço pela solicitude, pelas observações profícuas, 

sensatas e afetuosas, além das sugestões generosas que contribuíram para o aprimoramento da 

pesquisa e para minha aprendizagem. 

Ao meu querido orientador do mestrado Prof. Dr. Edivaldo Machado Boaventura (in memoriam), a 

quem tenho eterna gratidão. 

Aos alunos(as), ex-alunos(as), líderes de sala e principalmente aos colaboradores da pesquisa 

(estudantes do curso de Ciências Contábeis) que gentilmente me forneceram as informações 

necessárias para a existência desta tese, em especial aos discentes que generosamente participaram do 

grupo focal. Sem a contribuição de vocês, este trabalho não existiria. 

Aos gestores(as), secretários(as), funcionários(as) e principalmente aos colegas professores da 

UESB que me incentivaram e possibilitaram condições de afastamento para estudos. Sem essas 

pessoas generosas não haveria esta tese. 

Aos funcionários da UFBA, sempre gentis, acolhedores e solícitos, que me auxiliaram em diversas 

dimensões acadêmicas. 

Aos colegas da UFBA, em especial aos do grupo de pesquisa GEPEL, pelos airosos comentários.  

Àqueles que participaram e estiveram comigo direta ou indiretamente nesta etapa da minha vida. 

Obrigada e muita paz! 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se consegues fazer um bom julgamento de ti, 
és um verdadeiro sábio.”  

 
(SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 41)  



 

MINEIRO, Márcia. O essencial é invisível aos olhos: a concepção dos estudantes sobre a Mediação 
Didática Lúdica na Educação Superior. Orientadora: Cristina d’Ávila. 2021. 445 f. il. Tese 
(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. 
 

RESUMO 
 
A concepção discente sobre a ludicidade na Mediação Didática Lúdica e suas implicações sobre os 
processos de aprendizagem no Ensino Superior é o objeto desta tese e que por derivação possibilitou 
o desenvolvimento de literatura sobre Ludicidade e Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas 
(APLPs). A concepção é a noção de se tem de uma coisa, não envolve juízo de valor. A ludicidade é 
um fenômeno subjetivo, autotélico, ontológico, interno, anímico, relacional, de fluxo positivo de 
emoções e inteireza. A Mediação Didática é o processo externo de intermediação planejada, 
intencional, crítica e reflexiva realizada pelo professor entre o objeto do estudo e o aluno. Destarte, a 
Mediação Didática Lúdica (MDL) é a atuação docente que amalgama didática e ludicidade, 
empreendendo uma práxis social intencional, planejada, com aplicação contextual prática, 
colaborativa, emancipadora, crítica, respeitosa, repleta de saberes docentes, rigorosa 
metodologicamente, comprometida com o fenômeno da aprendizagem, materializada por atividades 
integrativas e potencialmente lúdicas equilibrando a afeição e cognição. Muito se encontra produzido 
cientificamente para o ensino lúdico de crianças, mas a pesquisa aplicada ao ensino universitário é 
escassa. Este estudo tem como objetivo geral analisar compreensivamente as inter-relações entre a 
ludicidade, a mediação didática lúdica e a aprendizagem no Ensino Superior, advindas das 
concepções discentes. Ao desvelar a concepção discente sobre a  ludicidade nas aulas, explicitar a 
compreensão discente sobre a mediação didática (lúdica) nas aulas, busca-se levantar como os 
discentes reconhecem suas aprendizagens em contexto lúdico e discutir a(s) relação(es) entre as 
atividades potencialmente lúdico-pedagógicas e a aprendizagem segundo os discentes; pode-se  
fomentar lastro científico para os professores que buscam uma ressignificação de sua práxis docente 
para que ela seja mais significativa no ambiente universitário. Após aprovação ética, a abordagem 
metodológica qualitativa sustentou este trabalho realizado com um estudo de caso único instrumental 
e interpretado pela análise de conteúdo com categorias temáticas. Os dados advieram de questionário 
eletrônico misto e grupo focal semiestruturado. O campo empírico foi o curso de Ciências Contábeis 
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e os colaboradores de pesquisa foram os alunos do 
quinto ao décimo semestre, no período de 2018. Depreenderam-se dois paradigmas na compreensão 
da Ludicidade: o Lúdico Total e Lúdico Real. No lócus encontraram-se essas concepções de 
ludicidade: Utilitarista (com viés didático ou mercadológico), Subjetivista (com dimensão didática), 
Diversão, Infantil e Mista. As concepções de Mediação Didática se dividiram em: Tradicional-
Comportamentalista e Cognitivo-Construtivista. Os alunos relataram problemas em procedimentos 
(didáticos e pedagógicos) e em atitudes docentes, além de exortações a saberes técnico-profissionais, 
didático-pedagógicos e sensíveis, indicando massivamente que demandam MDL no Ensino Superior, 
pois reconhecem sua contribuição positiva e decisiva para sua aprendizagem significativa, além dela 
aportar epifenômenos como interação e afetividade. Argumentos favoráveis às APLPs foram 
predominantes. Concluiu-se que a MDL exercita e valoriza a didática e a ludicidade em alto grau. 
Espera-se que os resultados investigativos contribuam com a sistematização científica sobre a 
ludicidade e a didática do Ensino Superior ampliando os conhecimentos em Educação, Pedagogia e 
Ciência Contábil.  
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Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas. 
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ABSTRACT 
 
The student’s conception about Ludicity in the Ludic Didactic Mediation and its implications in the 
learning process in Higher Education is the subject of this thesis and by derivation enabled literature 
development about Ludicity and Potentially Ludic-Pedagogic Activities (APLPs). The conception is 
the notion that one has about something, it doesn’t involve value judgment. The Ludicity is a 
subjective phenomenon, autotelic, ontological, internal, animus concerned, relational, of positive 
emotions and entirety. The Didactic Mediation is the external process of planned intermediation, 
intentional, critical and reflexive made by the teacher between the study subject and the student. So, 
the Ludic Didactic Mediation (LDM) is the teaching action that synthetizes didactic and ludicity, by 
doing an intentional social praxis, with contextual practice application, collaborative, emancipative, 
critical and respectful, full of teaching knowledges, rigorous methodologically, compromised with 
the learning phenomenon, materialized by integrative activities and potentially ludic balancing 
affection and cognition. There are lot of scientific productions about children’s ludic teaching, but 
researches applied to the higher education are depleted. This study’s main aim is to analyze 
comprehensively the interactions between ludicity, ludic didactic mediation and learning in the higher 
education, through the student’s conceptions. By revealing the student’s conception about ludicity in 
the classes, making explicit the students’ comprehension  about (ludic) didactic mediation in classes, 
it is aimed to raise how the students recognize their learnings in ludic context and discuss the 
relation(s) between potentially ludic-pedagogical activities and the learning according to the students; 
it may foment scientific foundation to the teachers that search for a resignification to their teaching 
praxis, so it can be more meaningful through the university environment. After ethical approval, the 
qualitative methodological approach supported this investigation made by an instrumental unique 
case study and analyzed by content analysis with thematic categories. The data came from a mixed 
electronic questionnaire and a focus group half structured. The empirical field was the Accounting 
Course of the Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia and the research collaborators were the 
students coursing from the fifth up to tenth academic semester in 2018. It was realized two paradigms 
in the comprehension of Ludicity: The Total Ludic and the Real Ludic. It was found in the locus these 
ludicity’s conceptions: Utilitarian (with didactic or business bias), Subjectivist (with didactic 
dimension), Entertainment, Infantile and Mixed. The conceptions of Didactic Mediation were divided 
into: Traditional-Behavioral and Cognitive-Constructivist. The students related problems in 
procedures (didactic and pedagogical) and in teaching attitudes, furthermore the exhortations about 
technical-professional, pedagogical-didactic and sensitive teaching knowledges; which indicates their 
massively request for LDM in Higher Education, because they recognize its positive and decisive 
contribution to their meaningful learning, and also its epiphenomena inputs as interaction and 
affectivity. Favorable reasonings to APLPs were predominant. It was concluded that the LDM 
exercises and valorizes the didactic and the ludicity in higher level. It is expected that the investigative 
results contribute to the scientific systematization about ludicity and didactic in Higher Education 
increasing the knowledge in Educations, Pedagogy and Accounting. 
 
Keywords: Ludicity. Didactic. Ludic Didactic Mediation. Meaningful Learning. Potentially Ludic-

Pedagogic Activities.  
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RESUMEN 
 
La concepción de los alumnos sobre la ludicidad en la Mediación Didáctica Lúdica y sus 
implicaciones sobre los procesos de aprendizaje en la Enseñanza Superior es el sujeto de esta tesis y 
que por derivación posibilitó el desarrollo de literatura sobre Ludicidad y Actividades Potencialmente 
Lúdico-Pedagógicas (APLPs). La concepción es la noción que se tiene de una cosa, no involucra 
juicio. La ludicidad es un fenómeno subjetivo, de razón suficiente, ontológico, interno, anímico, 
relacional, de flujo positivo de emociones y entereza. La Mediación Didáctica es el proceso externo 
de intermediación planeada, intencional, crítica y reflexiva realizada por el profesor entre el objeto de 
estudio y el alumno. Así que, la Mediación Didáctica Lúdica (MDL) es la actuación del docente que 
amalgama didáctica y ludicidad, ejecutando una praxis social intencional, planeada, con aplicabilidad 
contextual práctica, colaborativa, emancipadora, crítica, respetuosa, llena de saberes docentes, 
rigurosa metodológicamente, comprometida con el fenómeno del aprendizaje, materializada por 
actividades integrativas y potencialmente lúdicas equilibrando la sensibilidad y la cognición. Hay 
mucho producido científicamente para la enseñanza lúdica de niños, pero la investigación aplicada a 
la enseñanza universitaria es escasa. Este estudio tiene como reto general analizar comprensivamente 
las interrelaciones entre ludicidad, mediación didáctica lúdica y el aprendizaje en la Enseñanza 
Superior, sobrevenidas de las concepciones de los alumnos. Al desvelar la concepción de los alumnos 
sobre la ludicidad en las clases, explicitar la comprensión de los alumnos sobre la mediación didáctica 
(lúdica) en las clases, se busca identificar cómo los alumnos reconocen sus aprendizajes en contexto 
lúdico y discutir la(s) relación(es) entre las actividades potencialmente lúdico-pedagógicas y el 
aprendizaje segundo los estudiantes; se puede aportar basis científico para los profesores que buscan 
resignificar su praxis docente para que ella sea más significativa en el ambiente universitario. Después 
de la aprobación ética, el abordaje metodológico cualitativo sostuvo este trabajo realizado con un 
estudio de caso único instrumental y analizado por el análisis de contenido con categorías temáticas. 
Los datos vinieron del cuestionario electrónico mesclado y grupo focal semiestructurado. El campo 
empírico fue el curso de Ciencias Contables de la Universidad Estadual do Sudoeste da Bahia y los 
colaboradores de la investigación fueron los alumnos del quinto al décimo semestre académico de 
2018. Emergieron dos paradigmas en la comprensión de la Ludicidad: el Lúdico Total y el Lúdico 
Real. En el locus se encontraron esas concepciones de ludicidad: Utilitarista (con sesgo didáctica o 
mercadológica), Subjetivista (con dimensión didáctica), Diversión, Infantil y Mesclada. Las 
concepciones de Mediación Didáctica se dividieron en: Tradicional-Behaviorista y Cognitivo-
Constructivista. Los alumnos relataron problemas en procedimientos (didáctico y pedagógicos) y en 
actitudes docentes, además de exhortaciones a los saberes técnico-profesionales, didáctico-
pedagógicos y sensibles, indicando masivamente que demandan MDL en la Enseñanza Superior, 
pues reconocen sus contribuciones positivas y decisiva para para el aprendizaje significativo, además 
de ella aportar epifenómenos como la interacción y afectuosidad. Argumentos favorables a las APLPs 
fueron predominantes. Se concluyó que la MDL ejercita y valora a la didáctica y a la ludicidad en alto 
grado. Se espera que los resultados investigativos contribuyan a la sistematización científica sobre la 
ludicidad y la didáctica en la Enseñanza Superior extendiendo los conocimientos en Educación, 
Pedagogía y Ciencias Contables. 
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0 DESENHEI ENTÃO O INTERIOR DE UMA JIBOIA 
 
Desenhei então o interior de uma jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender 
melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, 
p. 10). 
 

Conta-se com sua licença, para fugir da praxe, e dizer umas “primeiras palavras” antes do texto 

acadêmico propriamente dito... 

Trechos do livro “O Pequeno Príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry (2015) serão fios 

condutores nesta tessitura que ora se apresenta. É possível depreender inúmeras analogias metafóricas 

ao mundo lúdico, ao mundo dos negócios e ao mundo da pesquisa dessa narrativa clássica. Elas, 

adrede e esporadicamente, serão trazidas à baila nesta tese. Além disso, os nomes dos capítulos 

também são frases extraídas do livro que, como umbrais literários, tornam-se limítrofes entre o 

metafórico e o científico. 

Na história do principezinho, o narrador quando pequeno precisou explicar desenhos que lhe 

pareciam óbvios, mas que os outros não conseguiam perceber (vide epígrafe). De igual maneira, 

procura-se nesse “capítulo zero” explicar o “desenho” desta tese “por dentro”, porque nem sempre o 

“óbvio” é tão evidente assim, demandando uma explicação mais detalhada, em especial no mundo 

acadêmico. 

Por falar em “desenho”, com objetivo de sintetizar cada capítulo teórico, arrematando uma 

etapa e preparando-se para iniciar a próxima, conta-se com uma ilustração1-resumo em formato de 

mapa de ideias. 

 
Ilustração 1 – Temáticas dos capítulos de fundamentação teórica 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
1 Optou-se por escala de cinza e textura nas ilustrações por economia na impressão. Bem como, para diagramar melhor as 
páginas, em algumas ocasiões as ilustrações aparecem o mais próximo “possível” de sua referenciação (como recomenda 
a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)), entretando não imediatamente posto que não cabia na mesma lauda. 
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Esta tese possui sete capítulos: O primeiro, chamado “Eis o meu segredo” configura-se como 

introdução apresentando os elementos essenciais de uma investigação científica, tais como: 

contextualização temática, justificativa, problematização, objetivos, entre outros. É seguido por três 

capítulos que reúnem a fundamentação teórica, debatendo teorias fundantes desta tese, temáticas 

representadas na Ilustração 1 e cuja intersecção permitiu lastrear a proposta teórico-prática desta tese. 

O segundo capítulo, intitulado “Eu não posso brincar contigo”, tem como proposta discutir 

concepções, a ludicidade e as manifestações lúdicas. O terceiro, chama-se “Ele pensava em nunca 

mais voltar”, aporta discussões sobre a mediação didática, focalizando a docência no Ensino Superior. 

Fechando o bloco teórico, o capítulo “Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor” apresenta a 

aprendizagem significativa, seus processos e elementos principais. 

O quinto capítulo – que traz os detalhes metodológicos (tais como epistemologia 

paradigmática, escolhas investigativas, detalhamento do lócus investigativo, amostragem, 

instrumentos, entre outros aspectos da pesquisa) – chama-se “Faltam-me exploradores!”. 

O sexto capítulo, “Oh! Eu te compreendo muito bem”, traz a discussão e análise dos dados 

produzidos, organizados em quatro categorias temáticas relativas às Concepções de Ludicidade; 

Concepções de Mediação Didática; Aprendizagem Universitária; e Mediação Didática Lúdica. Cada 

categoria conta com suas próprias subcategorias que emergiram durante as análises. 

Já o sétimo capítulo, chamado: “E depois refletiu ainda” traz o resumo e as considerações finais 

da pesquisa, com o tom de ponto continuativo, não ponto final. Nele, apresenta-se o quadro síntese2 

da investigação que relaciona os objetivos da pesquisa e o que foi alcançado. Seguem-se As 

referências citadas e os apêndices encontram-se logo após. 

Esta tese é fruto de muita dedicação, de uma carinhosa orientação e está sendo prolífera em 

produções... Pode-se dizer que já foi parcialmente publicada, pois com seus elementos já se fomentou 

três artigos em periódicos Qualis A junto com a orientadora3, um livro em organização com uma das 

 
2 Com inspirações eminentemente contábeis vindas do “Balancete de Verificação” esse quadro vem sendo 
concebido, aperfeiçoado e implantado com sucesso nos escritos desta pesquisadora e de seus orientandos. Sabe-se 
não ser ortodoxo apresentar as considerações finais assim, entretanto crê-se que com ele uma das finalidades do 
arremate investigativo (cotejar objetivos e seus resultados de forma sintética, organizada e peremptória) é 
plenamente alcançada. Assim, de forma “transgressora”, mas respeitosa, autoral e identitária optou-se, com 
anuência da orientadora, por apresentar o âmago das “Considerações Finais” de maneira não tradicional, porém 
atendendo a seu propósito. 
3 MINEIRO, M.; D’ÁVILA, C. Ludicidade: compreensões conceituais de pós-graduandos em educação. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 45, p. 1-21, out. 2019. (3a). Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/ep/v45/1517-9702-ep-45-e208494.pdf. Acesso em: 3 ago. 2020. 
MINEIRO, M.; D’ÁVILA, C. Construindo pontes: a Mediação Didática Lúdica no Ensino Superior. Práxis 
Educacional, Vitória da Conquista, v. 16, n. 37, p. 146-172, jan. 2020a. (3b). Disponível em: http:// 
https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/download/6026/4517/11054. Acesso em: 3 ago. 2020. 

https://www.scielo.br/pdf/ep/v45/1517-9702-ep-45-e208494.pdf
http://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6026/4517
http://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6026/4517
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professoras da banca4 e dois outros artigos (um conjunto com a orientadora que está sob avaliação em 

periódico5, outro já no prelo para sair em um capítulo de livro6). 

Crê-se que dessa maneira está sendo possível retribuir à comunidade acadêmica, sob forma de 

conhecimento produzido, sua generosa colaboração – que direta e indireta – permitiu a realização do 

doutoramento desta pesquisadora. Contente, consciente de limitações e desafios, baseando-se nas 

dúvidas e não nas certezas, agradece-se e passa-se, à guisa de introdução, contar um segredo... aquele 

que instigou essa investigação... 

 

 

  

 
MINEIRO, M.; D’ÁVILA, C. Como aprendem estudantes universitários? Estudo de caso sobre estratégias e estilos 
de aprendizagem. Revista Diálogo Educacional, [s.l.], v. 20, n. 64, p. 93-122, 26 mar. 2020b (3c). Disponível 
em: https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/download/25976/24092. Acesso em: 3 ago. 
2020. 
4 FERREIRA, L. G.; MINEIRO, M.; SILVA, M. A. (orgs.). Docência universitária e formação docente: 
perspectivas, movimentos e inovação pedagógica. São Carlos: Pedro & João Editores, 2020. Disponível em: 
https://forms.gle/gFptP3for7U1FU3F8. Acesso em: 3 ago. 2020. 

3a  

 

3b 

 

3c  

 

4 

 

 
5 MINEIRO, M.; D’ÁVILA, C. Ludicidade: paradigmas e concepções no Ensino Superior. Sob avaliação em 
periódico científico. 2021. No prelo. 
6 MINEIRO, M. Ludicidade no ensino superior: representações sociais discentes. Artigo no prelo para 
publicação, 2021. 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/download/25976/24092
https://forms.gle/gFptP3for7U1FU3F8
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1 EIS O MEU SEGREDO 

 
– Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível 
aos olhos. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 72). [...] O empresário levantou a cabeça: – [...] 
Não tenho tempo para passear. Sou um sujeito sério. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 46-47). 

 

Um pouco atordoado, após vivenciar uma atividade um tanto “diferente” do cotidiano 

universitário, o discente se perguntou: “– Ué, a aula já acabou? Não vi o tempo passar... foi tão 

legal... quando vai ter isso de novo? Nem parece que estou na universidade... aprendi um monte de 

coisa.” Ele não soube explicar exatamente o que acontecera ali, afinal o essencial não se vê, sente-se 

com o coração. 

Logo após, no banheiro, duas alunas, sem saber que estavam sendo ouvidas pela professora, 

comentaram: “Esse negócio de ludicidade é coisa de ‘tia’7 do primário, a gente perde um tempão 

com coisa que não é séria e não adianta para nada”. Elas são pessoas sérias, logo não têm tempo 

para “perder”. 

Estes são relatos verídicos extraídos dos anos iniciais da vivência como docente universitária 

desta pesquisadora, aliás isso ocorreu em seu primeiro mês de trabalho na universidade. O que eles 

têm em comum? Ambos falam de ludicidade e foram proferidos por alunos do Ensino Superior (ES) 

de uma mesma turma, no mesmo dia. Entretanto, são contraditórios no que se refere à aprovação ao 

lúdico nas aulas universitárias. Mas, afinal, qual é a concepção dos alunos sobre a ludicidade no 

Ensino Superior? 

Esses acontecimentos e o desconforto que eles causaram impulsionaram a caminhada docente-

investigativa da pesquisadora até a elaboração desta tese, pois concorda-se que “o desconforto, o 

inconformismo ou a indignação perante o que existe suscita impulso para teorizar a sua superação” 

(SANTOS, 2005, p. 23). 

A proposta aqui trazida busca conhecer concepções sobre o lúdico sob a perspectiva 

educacional pelo prisma do discente, afinal é para mediar seu conhecimento que todas as atitudes do 

docente se voltam. Que ideia os alunos têm sobre as manifestações lúdicas em seu ambiente 

acadêmico, a aprendizagem em meio ao lúdico, as atividades com potencial lúdico-pedagógicos e a 

mediação didática de seus docentes? 

 
7 Uma ressalva: Professora sim! Tia não! (FREIRE, 1997) pela valorização profissional, identitária e social do 
professor. 
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Geralmente o termo não dicionarizado “Ludicidade” (LUCKESI, 2014, 2018) é social e 

simplificadamente compreendido como sinônimo de “jogo”. E sabe-se que o ser humano tem como 

característica inerente sua busca pelo prazer, pela evasão do tempo e da realidade em direção a uma 

completude subjetiva independentemente de sexo ou idade.  

Destarte, a Ludicidade8 é um estado interno de inteireza (LUCKESI, 2000, 2002, 2013, 2014, 

2018; D’ÁVILA, 2007) que proporciona a inter-relação social e cultural, em um clima de positividade 

propício à construção de conhecimentos, que faz parte das necessidades do indivíduo, 

independentemente de sua idade (HUIZINGA, 1971; HOLZAPFER, 2003; D’ÁVILA, 2006) e se o 

adulto perde esse elo relacional de inteireza que une sua aprendizagem à imaginação, o ensino alastra-

se num sistemático e difícil processo (PORTO; CRUZ, 2002). 

E por ser assim, suas manifestações externas (jogos, dinâmicas, etc.), ao acontecerem no Ensino 

Superior (ES), não podem ser compreendidas somente como entretenimento, mas sim, como 

atividades que podem, não só gerar plenitude e prazer à vivência, facilitando-a, mas também, 

favorecendo processos de aprendizagem, socialização, de modificação estrutural e de 

desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

Quando se está inserido em uma atividade chamada de lúdica 

 
[...] não há divisão. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis. Poderá ocorrer, 
evidentemente, de estar no meio de uma atividade lúdica e ao, mesmo tempo, estarmos 
divididos com outra coisa, mas aí, com certeza, não estaremos verdadeiramente participando 
dessa atividade. Estaremos com o corpo aí presente, mas com a mente em outro lugar e, 
então, nossa atividade não será plena e, por isso mesmo, não será lúdica.. (LUCKESI, 2000a, 
p. 21, grifo no original). 

 

Dessa forma, advoga-se que a atividade pode vir a ser lúdica ou não a depender da 

adesão/inclusão integral do indivíduo que dela participa e de suas vivências prévias, portanto ela tem 

um potencial de despertar/ possibilitar/ provocar/ evocar a inteireza, mas não quer dizer que ela 

inexoravelmente irá fazê-lo. 

Por isso, neste trabalho adotou-se a nomenclatura de Atividade Potencialmente Lúdica, pois “a 

atividade lúdica não admite divisão”, nem todos se sentem lúdicos ao participarem em uma atividade 

 
8 Posteriormente, pretende-se melhor debater a questão conceitual deste termo, ressalta-se que sua acepção é 
polissêmica, não “dicionarizada” (LUCKESI, 2014, p. 13) e por vezes tomada como sinônimo de jogo ou 
brincadeira, o que todavia é muito simplista, visto que seu significado é mais amplo e engloba outras facetas, 
concepções e paradigmas epistemológicos. 
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comumente chamada lúdica e “podem” não vir a se sentir assim, porque a forma que cada pessoa 

compreende, sente, valora e vive o lúdico é algo muito particular.  

Ao realizar uma atividade potencialmente lúdico-pedagógica (APLP) em aula, são promovidas 

pela mediação didática “condições ideais à ativação do processo de aprendizagem” (D’ÁVILA, 2012, 

p. 20). Assim, pensa-se que a aprendizagem é ativada, pois aquela promove/simula condições do 

cotidiano, faz situações abstratas tornarem-se mais concretas e facilita a criação de 

analogias/metáforas. 

O processo educativo está baseado em duas grandes ações indissociáveis: o ensino e a 

aprendizagem. Destaca-se que a segunda não é consequência inexorável da primeira, ou seja, não é 

porque o professor ensinou que o aluno automaticamente aprendeu. “Na prática, o aprender e o 

ensinar são verbos que comumente aparecem juntos, mas não quer dizer que eles sejam sinônimos 

[...]. A relação existente entre eles pressupõe ‘complementaridade’” (MINEIRO, 2009, p. 136, grifo 

no original). Em termos sistemáticos, é papel do professor o “ensino” e do aluno a “aprendizagem” 

(ainda que o professor saiba que “aprende ao ensinar e ensina ao aprender”, segundo afirma Paulo 

Freire (2004). Entende-se, então, que faz parte do trabalho do professor mediar o conhecimento, 

assegurando-se que a aprendizagem possa ocorrer da forma mais afetiva e efetiva possível. 

O ES no Brasil tem apresentado nos últimos anos uma expressiva expansão de oferta, em 

especial, na iniciativa privada (ALMEIDA, 2017) e referente a cursos voltados para o “mercado de 

trabalho” – estes são de cunho pragmático, com baixos custos de implantação (não exigem maiores 

infraestruturas de laboratório e fomento investigativo, pois têm caráter conteudista e reproducionista 

– salvo raras exceções) e que se destinam a uma camada da população que trabalha em tempo integral, 

oriunda de classes sociais não abastadas.  

Entre os cursos que se encaixam neste perfil encontram-se, por exemplo, Administração e 

Ciências Contábeis (CC). É neste último que esta pesquisa encontra a delimitação de seu campo 

empírico, onde a pesquisadora leciona, ambiente que posteriormente será caracterizado na 

metodologia. Esta proximidade facilitou o processo investigativo qualitativo (mas, em alguns casos 

costuma dificultar, infelizmente). 

No que concerne aos cursos de Ciências Contábeis, em larga medida, seus professores são 

“bacharéis na docência”, as aulas se realizam em sua maioria no turno noturno e a maior parte dos 

alunos trabalham em tempo integral, chegando à universidade desestimulados pelo cansaço. Isto 

atribui outra atividade ao professor universitário: estimular o discente universitário, com aulas mais 

participativas e dinâmicas, talvez contando com atividades potencialmente lúdicas, a fim de a vencer 
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o esgotamento e aprender de forma mais integral, suave e significativa. Entretanto, esta tese leva em 

conta o Paradigma do Lúdico Real9 (MINEIRO, 2021), no qual a Ludicidade não tem o fito de servir 

de recurso (“elixir”) contra o cansaço e a possibilidade de aumento produtivo (opressivo). 

Nos cursos ditos “direcionados ao mercado de trabalho”, os professores se veem impelidos a 

uma prática docente “conteudista-transmissional”, herança das tradições universitárias medievais 

(D’ÁVILA, 2014; D’ÁVILA, FERREIRA, 2018) voltadas, em linhas gerais, para um aluno pouco 

crítico ou um tanto apático, que quase não dispõe de tempo para estudar (nem hábito, muitas vezes – 

ou mesmo não recebeu alfabetização acadêmica (CARLINO, 2017)) e o professor acaba sucumbindo, 

distanciando-se e fragmentando sua vida em sala de aula. São as lógicas sociais da estruturação do 

Estado, do Mercado e do Consumo, contrapondo-se à lógica social do Bem Comum se revelando 

subjacentes na Educação. Neste contexto, buscar um ensino lúdico exige do docente um 

comprometimento profissional, uma formação em saberes específicos, pedagógicos, sensíveis e uma 

renovação constante em seus conhecimentos didáticos e metodológicos. 

Este compromisso docente, independente da área de ensino, precisa ser reafirmado e refletido. 

Afinal, para quem são destinadas todas as ações do professor? Qual a finalidade de tudo que o 

professor faz dentro e fora da sala de aula? As respostas no entender desta investigação são: tudo que 

o docente faz é para o aluno e sua aprendizagem. Ele é o foco central de todas as ações da mediação 

didática docente. Profissionalizar a ação docente, em sua formação inicial ou continuada no máximo 

de competência é fundamental “para a construção e a reconstrução de saberes profissionais” 

(ANDRADE, 2015, p. 87). 

A formação do professor em torno de seus saberes lastreia uma prática competente, nesse 

sentido as investigações sobre a formação docente, o papel que a ludicidade tem na construção dos 

saberes do professor e sua mediação são importantes. E isso, felizmente vem encontrando papel 

investigativo na academia com produção relevante e discussão em grupo de pesquisa, a exemplo do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Didática e Ludicidade (GEPEL) da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). 

Entretanto, o que se formula nesta pesquisa vai por outro eixo, complementar àquele da 

formação e saberes, com igual importância no contexto áulico: o aluno. Ele é o foco da mediação 

didática docente, mas parece ser “invisível” (parece até que o essencial é invisível aos olhos!). 

Esquece-se de que todo o fazer docente é para e pelo aluno. Então, por que não buscar conhecer o que 

ele pensa, como ele sente, concebe e representa o lúdico manifesto na mediação didática de seus 

 
9 Vide 2.2 Ludicidade. 
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docentes? É um contrassenso saber que o aluno é o sujeito da aprendizagem, é o alvo das ações do 

docente e não buscar saber o que ele pensa. 

Assim, essa investigação complementa e expande os estudos investigativos do lúdico, que em 

sua maioria se assentam exclusivamente na figura do professor e sua formação (vide Gráfico 1), 

ampliando o olhar para o sujeito da aprendizagem, afinal é para ele que convergem os esforços do 

docente. Bem como, volta-se o prisma ao aluno adulto, para o qual a sociedade não costuma legitimar 

a ludicidade e para quem não se empreendem investigações, as quais são praticamente restritas às 

crianças (vide o tópico Estado da Arte/Questão). 

As dúvidas que alicerçam esta investigação giram em torno de uma das formas de manifestação 

externa da ludicidade no Ensino Superior: a atividade potencialmente lúdico-pedagógica. Seria ela 

algo que realmente contribui com o processo cognitivo e afetivo ou seria desprovida de “seriedade”, 

não passando de um “recurso” inócuo e protelatório? Obter esta resposta demanda indagar aos sujeitos 

da aprendizagem – alunos – qual é a sua concepção sobre a ludicidade nas aulas universitárias. 

Conhecendo-a o professor pode melhor direcionar sua prática didática lúdica com suporte científico, 

assegurando-se se esta é, ou não, uma atitude que realmente favorece ao processo de ensino-

aprendizagem mais significativo. 

Os termos adrede destacados até o momento (ludicidade, Ensino Superior, aprendizagem 

significativa, mediação didática, atividade potencialmente lúdico-pedagógica, manifestações 

externas, ensino, aprendizagem, professor universitário, discente universitário, atividades 

potencialmente lúdicas) são os conceitos-chave (vide Ilustração 2) em torno dos quais orbitam esta 

investigação de abordagem metodológica qualitativa e, que se constitui em um estudo de caso, 

compreendido à luz da análise de conteúdo. Após expor essa contextualização inicial, apresenta-se a 

justificativa, a qual apresenta os aportes que a execução deste trabalho traz sob o aspecto acadêmico, 

social, profissional e pessoal. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 
Seu trabalho ao menos tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer 
mais uma estrela, ou uma flor. Quando o apaga, porém, faz adormecer a estrela ou a flor. É 
um belo trabalho. E, sendo belo, tem sua utilidade. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 49). 

 

Ao justificar a importância de uma temática, expondo as contribuições que uma investigação 

pode aportar é inevitável que se faça como o personagem supra mencionado, é necessário acender 
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luzes sobre aspectos relevantes transparecendo belezas, trata-se de dar sentido, iluminando as 

utilidades do fazer científico.    

Os docentes do curso de Ciências Contábeis, em sua maioria, têm a docência como atividade 

secundária, atuam de dia em escritório contábil e lecionam à noite, o que a priori, oferece pontos 

positivos (contato direto com a prática profissional/saber técnico) e negativos (sem tempo disponível 

para estudo teórico sobre Educação, preparo das aulas e seus materiais didáticos/saber pedagógico). 

Acrescenta-se aos pontos negativos o fato de que é conveniente à lógica dominante que o professor 

se veja como tudo e qualquer coisa menos como profissional que deva ser formado e preparado para 

exercer a docência (ALMEIDA, 1986). 

Além disso, pesquisas apontam que tais docentes, em linhas gerais, não dispuseram de 

formação pedagógica para o exercício da docência (VOLPATO, 2010), visto que são bacharéis (e 

não licenciados) na docência. Sua práxis, em muitos casos, é comprometida por falta de reflexão sobre 

o que se faz, como se faz e por quê se faz (VEIGA, 2011), ou seja, por falta de buscar intenções 

educativas e seus relacionamentos com o objeto a ser ensinado. 

Repete-se maquinalmente o que a tradição didática consagrou, entretanto, preparar uma aula 

lúdica demanda criatividade, autoria, dedicação, conhecimento didático e tempo – escassos na maior 

parte das vezes – exigências contemporâneas que põem à prova as competências docentes (SOARES; 

CUNHA, 2010a). 

Há produção acadêmica10 sobre a ludicidade e suas manifestações no ensino (FORTUNA, 

2018; SANTOS, 2001; D’ÁVILA, 2016; PORTO, 2002), porém discutindo sua relação com crianças. 

Quase nada é endereçado a adultos11, ainda que os pensadores da ludicidade sejam enfáticos ao 

afirmar que ela independe da idade para existir. Assim, há bastante literatura pedagógica sobre as 

teorias que permeiam a aprendizagem e ludicidade (ALMEIDA, 2013; LEAL; D’ÁVILA, 2013; 

LOPES, 2004; FORTUNA, 2018; MOREIRA; MASINI, 2011; LUCKESI, 2000, 2002, 2013, 2014, 

2018; KISHIMOTO, 2011b), entretanto, não se questionou o que o discente pensa sobre isso. É, pois, 

imprescindível “ouvir os alunos [...] descobrir o que interessa ao grupo, desvelar-se seus desejos, pois 

o desejo é o motor fundamental de qualquer ação humana” (D’ÁVILA, 2008, p. 27). 

Os professores ligados a crianças não se acanham em manifestá-la em suas aulas e a própria 

sociedade legitima essa prática, a qual não se aplica socialmente ao adulto universitário e seus 

professores (talvez sejam outros os desejos do mundo...), pois “são sérios, não afeitos à ludicidade”, 

 
10 A exemplo, muitas pesquisas são oriundas do GEPEL/UFBA.  
11Vide Estado da Arte/Conhecimento/Questão  



33 

como se o lúdico não fosse sério (HUIZINGA, 1971; LUCKESI, 2000, 2014; BARALDI, 2005). 

Todavia, no ES, nos poucos casos em que ela emerge, percebe-se uma relativa insegurança no docente 

de que realmente esteja fazendo o melhor. Ou ainda, muitos professores acreditam que sua função é 

“transmitir conteúdos” e a ludicidade se eventualmente aparecer vem como mera “ferramenta” para 

ser “usada mecanicamente”, nunca é entendida como linguagem estruturante, muito menos como um 

“instrumento afinado” através do qual se toca uma bela canção, propiciadora de plenitude cognitiva e 

afetiva. Assim, nesta tese, paradigmas e concepções sobre a Ludicidade vão sendo depreendidas pelo 

que ela representa para a sociedade, para a literatura e para os alunos. 

Imagine, então, a pressão que o grupo social dos “professores de cursos universitários voltados 

para interesse do capital” exerce sobre aqueles que “destoam” e deliberadamente fazem da 

experiência lúdica uma constante, nas suas mais variadas manifestações? Sente-se que a situação 

áulica fica mais agradável, interativa, respeitosa e afetuosa, porém residem dúvidas se a ludicidade na 

instância superior é realmente “producente” (contra-argumento da lógica de mercado), carece um 

lastro teórico-científico que sustente este fazer lúdico no ES ( a velha cantilena do contra-argumento 

que se pauta em desqualificar através da ciência aquilo que não é interessante para superar opressões 

– o conhecimento-emancipação (SANTOS, 2005)) e principalmente, falta saber como o real 

destinatário da Mediação Didática compreende a ludicidade como linguagem estruturante em seu 

ambiente acadêmico.  

É no atendimento destes dois pontos que esta tese se construiu para investigar: a concepção do 

discente sobre a ludicidade na Mediação Didática Lúdica e suas implicações sobre os processos de 

aprendizagem no Ensino Superior (eis o objeto desta tese), o que por derivação fomentou o 

desenvolvimento de literatura sobre Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas (APLPs).  

Defendeu-se como tese que a ludicidade é autotélica (FORTUNA, 2000) e os alunos não 

conseguem precisá-la conceitualmente fora do senso comum, sentem-na em manifestações lúdicas, 

corroborando que o essencial é invisível aos olhos. Na concepção dos alunos do Ensino Superior, a 

Mediação Didática Lúdica (MDL) favorece suas aprendizagens. Na Ludicidade a aprendizagem é 

epifenômeno, na MDL ela é fenômeno. Advogou-se ainda, que manifestações da ludicidade na forma 

de APLP são dispositivos para a mediação didática de caráter lúdico que propiciam um resgate à 

ludicidade no adulto, fomentando-lhe vias para aprender de modo inteiro, do ponto de vista cognitivo, 

afetivo e corporal no contexto áulico.  Concluiu-se que a MDL exercita e valoriza a didática e a 

ludicidade em alto grau. 
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Na área de CC, que possui raízes pragmáticas, pouco se produziu de literatura para promover a 

ludicidade12, menos ainda, em conhecer a opinião dos discentes sobre ela. Assim, este trabalho traz 

um aporte teórico referente à ludicidade e à mediação didática em Ciências Contábeis, podendo 

replicar-se por analogia a outros cursos de formato mais ou menos pragmático. Tal investigação pode 

se converter em lastro para os docentes que buscam ressignificar sua práxis docente no ambiente 

universitário. 

Os pesquisadores da Educação – ciência humana – em grande escala pedagogos, terão, com os 

resultados desta investigação, a oportunidade de conhecer sobre a ludicidade em meio à construção 

de conhecimentos em outra ciência – a Contabilidade13 – uma ciência social aplicada, assim, que este 

trabalho se apoiou na comunicação entre duas ciências, gerando uma multirreferencialidade que 

contribui para ampliar os conhecimentos, sustentar o crescimento científico e da atuação do professor, 

visto que a acessibilidade às produções acadêmicas costumam ser restritas à sua área, não sendo 

divulgadas com amplitude. Ou seja, pesquisadores de uma área costumam aceder somente à produção 

em sua academia de conhecimento ficando restritos a ela e os trabalhos interdisciplinares alcançam 

os acadêmicos de várias áreas simultaneamente ampliando o poder da produção científica. 

Espera-se, também, que esta pesquisa possa colaborar para fortalecer debates e o embasamento 

epistemológico do GEPEL (que incentivou a realização deste trabalho), bem como, de outros grupos 

de pesquisa que discutam a Ludicidade, a Didática e a Aprendizagem. 

Este trabalho traz a “pesquisa para a prática” tendo seu núcleo de estudos ancorado na 

preocupação didática, beneficiando professores e a própria investigadora por construir conhecimentos 

e respaldo científico sobre qual postura favorece sua práxis docente referente à ludicidade em suas 

aulas, prática esta que não se alicerça em uma “Pedagogia Hedonista” de espetacularização e do 

entretenimento “a la moda de cursinhos” (que se ancora no Paradigma do Lúdico Total), mas sim 

uma “Pedagogia do Equilíbrio” que transita entre a “rigorosidade metódica” (FREIRE, 2004) e a 

“leveza da inteireza lúdica” (LUCKESI, 2000a) ( ancorando-se, pois, no Paradigma do Lúdico Real). 

Aduz-se, ainda, que pesquisar a própria prática requer várias condições (tais como: capacidade 

sistematizadora, de problematização, de autoavaliação, etc.), bem como, traz como vantagens: a 

construção da própria identidade profissional de professor, a reformulação/melhoramento do próprio 

trabalho (talvez, da cultura institucional) e dos próprios objetivos profissionais (ABREU, 2008), entre 

 
12 Embora haja um “curioso entrecruzamento” de origens entre o método da Contabilidade e o ensino mediado por 
manifestações lúdicas (um achado teórico desta investigação discutido no segundo capítulo).  
13 Linguisticamente a importância de uma palavra é dada pela letra maiúscula. Para distinção, convencionou-se 
que quando a palavra Contabilidade se refere à área do conhecimento “Ciência Contábil” emprega-se letra 
maiúscula, entretanto quando a acepção é o “escritório de serviços contábeis” utiliza-se a letra minúscula.   
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outras. Implica em assumir protagonismo docente, aprofundar conhecimentos sobre problemas da 

educação e traçar planos de ação. Para Freire (2004) o bom professor é também pesquisador, 

investigador de seu fazer docente. 

Vale lembrar uma vantagem indireta da realização desta pesquisa: em tese, alunos que sentem 

a inteireza e plenitude do seu ser em seu contexto acadêmico, formam-se profissionais com mais 

qualidade, cidadãos éticos que atuam e compõem uma sociedade melhor, que compreendem e 

colaboram com lutas de emancipação dos sujeitos. Plenitude essa que, segundo Masi (2000) só é 

alcançada quando nela coincidem, se acumulam, se exaltam e se mesclam o trabalho, o estudo e o 

“jogo”. 

Professores que acessem aos resultados desta investigação e que burilem sua formação poderão 

dar novo sentido a seu trabalho. Entende-se que um trabalho docente melhor orientado pelo que é 

realmente significante para o aluno melhora grandemente a relação ensino-aprendizagem, o que direta 

ou indiretamente contribui na formação profissional afetiva com conhecimentos mais sólidos que têm 

maior papel ético-sócio-profissional. 

Por esses motivos se crê na importância desta tese que, como exposto, traz vantagens para a 

pesquisadora pessoal e profissionalmente, para os docentes universitários, para a academia de 

pesquisadores em Contabilidade e em Educação, além da sociedade. 

 

1.2 PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS, PROBLEMATIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 
[...] Olha o meu planeta. Está bem em cima de nós... Mas como está longe! – Teu planeta é 
belo – disse a serpente. – Que vens fazer aqui? (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 60). 

 

Imprescindível no fazer científico perguntar-se como a aludida serpente: “Que vens fazer 

aqui?”. Afinal, que a pesquisadora veio fazer? Qual seu objetivo? O que lhe inquieta? Que dúvidas 

têm? O que fará nesta investigação? Fala-se agora dos rumos desta pesquisa. 

Epistemologicamente essa investigação se volta para dois pontos: A razão de ser da ludicidade 

na mediação didática e a aprendizagem. O homem (pós? ultra?) moderno, em tudo que faz ou deixa 

de fazer, exige a todo momento e em todos os lugares “razões suficientes” (os fundamentos, os por 

quês e para quês) de/para tudo; o homem é um buscador e fomentador de sentidos, os quais são um 

manancial que o nutre. 

Holzapfer, filósofo chileno, em sua obra Crítica de la razón lúdica (2003) analisa a razão 

suficiente da ludicidade ao pleitear que há situações em que a necessidade de um porquê é suspensa, 
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entre elas ele cita “o jogo, a festa, a arte, a música, mas também [...] experiências rasas e simples como 

o sentar-se sobre uma rocha em cima de uma montanha e nos entregar à contemplação da paisagem, 

[...]” (HOLZAPFER, 2003, p. 12, tradução e grifo nosso).  Então, compreendendo que o jogo – o qual 

em larga medida é usado inadvertidamente como sinônimo da ludicidade – não precisa de uma razão 

para existir, depreende-se que a ludicidade é autotélica, tem razão de ser em si mesma, como defende 

Fortuna (2000). 

Uma investigação científica busca as razões das coisas, o homem (pós? ultra?) moderno – e 

neste caso a referência é direcionada ao indivíduo ligado ao mundo dos negócios e das Ciências 

Contábeis – exige sentido até mesmo para as fontes que possuem razão suficiente em si mesma, 

explica-se, então que esta pesquisa partiu de pressupostos “justificantes” – como a aprendizagem – 

para fundamentar a Mediação Didática Lúdica no Ensino Superior (ES). Assim, como leciona Santos 

(2005) para uma construção crítica (pós moderna) é preciso que o conhecimento seja contextualizado 

pelas condições que o tornaram possível e as transforme. 

Na realidade, conformar uma nova prática docente – o paradigma Lúdico Real no ES – implica 

em primeiro lugar fazer-se compreendida no “meio hostil”, usando muitas vezes da mesma linguagem 

e da mesma lógica (arrumando uma razão ao que é autotélico) para conseguir romper resistências e 

instalar-se como novo modus operandi, afinal para fazer frente ao opressor é preciso conhecer e operar 

seu código. 

Até onde vai a ideia de que o aluno ao vivenciar atividades tidas como lúdicas no ES realmente 

aprende? Seria a aprendizagem uma razão suficiente – no entender discente – para justificar a MDL 

em seu contexto áulico? (Outras questões: e qual a razão de ser da aprendizagem? Como se dá o 

processo cognitivo do adulto? Por que uma visão tão “utilitarista” do lúdico na Mediação Didática? 

Mas, elas ficam em suspenso, pois não são alvo direto da pesquisa, ou quiçá nas entrelinhas se tenha 

chegado a algum esboço de resposta...). 

Os paradigmas que sustentam o fazer e atuar no mundo dos negócios talvez expliquem posturas 

“funcionalistas” que são alardeadas nos cursos voltados para o “mercado”. Eles são historicamente 

regulados pelos organismos internacionais14 de fomento, os quais, entre outras coisas, influem nas 

 
14 A título de exemplo, traz-se um trecho da resolução que regula os cursos de Ciências Contábeis no Brasil e suas 
diretrizes curriculares: “Art. 5º Os cursos de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, deverão contemplar, 
em seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem conhecimento do cenário 
econômico e financeiro, nacional e internacional, de forma a proporcionar a harmonização das normas e padrões 
internacionais de Contabilidade, em conformidade com a formação exigida pela Organização Mundial do 
Comércio e pelas peculiaridades das organizações governamentais, observado o perfil definido para o formando e 
que atendam aos seguintes campos interligados de formação[...]” (BRASIL, 2004, grifo nosso). 
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escolhas/decisões curriculares15. Neste contexto, tudo “precisa ter” uma finalidade explícita, ainda 

que seja uma razão de não fazer. Alunos, ex-alunos, docentes, bacharéis na docência parecem não 

compreender a “criticidade”, o “pensamento crítico” como subsídio para fazer frente ao 

“pragmatismo controlador e sufocante”, que de tão inserido já se incorpora como verdadeira e única 

prática/atitude funcionalista, tudo é velado ou explicitamente feito em função do capital. 

Assumir estas demandas livre e conscientemente é bem diferente de tê-las inculcadas por uma 

formação de visão unilateral, é necessário que se conheçam os riscos e consequências de uma visão 

tão estreita e funcionalista das coisas. Isto está de tal forma instalado na cultura destes cursos 

universitários que levantamentos mostram (TEIXEIRA, 2014) uma rejeição discente por matérias 

que desvelam opressões e “ensinam a pensar”, matérias obrigatórias do curso (em instituições sérias) 

e comprometidas com a emancipação dos sujeitos, como introdução à sociologia, introdução à 

filosofia são consideradas pelos alunos como “tempo perdido”, a maioria deles “não vê nenhuma 

praticidade no que está aprendendo na universidade” (LEITE, 2013, p. 131, grifo nosso). 

Lógico que aqui a discussão resvala no campo do currículo, ao qual por sua complexidade e 

por não ser o alvo direto deste trabalho, deixa-se de tecer maiores comentários. Entretanto, percebe-

se, empiricamente que nos alunos de cursos com este perfil há uma reatividade por teorias e 

epistemologias e uma demanda por praticidade, fórmulas prontas e tecnicismo, bem como, identifica-

se, em discussões para melhoria e “reforma” dos cursos, que os alunos querem “encurtá-los” 

diminuindo o tempo de formação mínimo, retirando matérias “de pouca serventia prática”, o 

aligeiramento quase fordista ressaltado por Silva (2011). No fundo, tratam-se de reflexos de políticas 

que desvalorizam as Humanidades, as quais dentro das universidades se tornam, com algumas 

exceções, “reféns dos departamentos de ciência pura ou aplicada que concentram os investimentos 

supostamente rentáveis de capitais estrangeiros no mundo acadêmico” (DERRIDA, 2003, p. 21). 

Detecta-se uma “pressa” para graduar-se e inserir-se logo no “mundo líquido do consumo” 

(BAUMAN, 2007). É neste contexto, em que tudo existente precisa ter uma clara função, que a 

ludicidade e a Mediação Didática Lúdica vêm timidamente buscando espaço, este só se faz existir 

para alguns, em termos de usos e benefícios. Em senso comum, difunde-se a ideia de que “usa-se a 

ludicidade para aprender”, ou seja, a aprendizagem é “usada” como motivo para que a ludicidade se 

faça presente na universidade, afinal a cantilena que se costuma ouvir neste meio é que lá só há 

 
15 Há toda uma perplexidade nisto, algo que “os antigos chamavam a “razão indolente” ou “razão preguiçosa”: se 
o futuro é necessário e o que tiver que acontecer acontece independentemente do que fizermos, é preferível não 
fazer nada, não cuidar de nada e gozar apenas o prazer do momento” (SANTOS, 2005, p. 42). Assim, nada é feito 
em prol da superação da opressão e ela acaba por se retroalimentar e crescer. 
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“adultos os quais são sérios”, são indivíduos cujo lema é “tempo é dinheiro”.  São como o empresário 

da epígrafe deste capítulo. 

Por outro lado, o mundo dos negócios, empresas de treinamento (ou seria adestramento?) de 

funcionários vêm empregando cada vez mais manifestações lúdicas com o fito de que os funcionários 

aprendam mais. Há componentes curriculares nos cursos de Administração, a exemplo de “Jogos de 

Empresas”, que se empenham na construção de “atividades lúdicas” para treinamento, recrutamento, 

seleção e “reciclagem”16. Seria o mal uso do lúdico? Questões deontológicas envolvem estas práticas, 

que sequer chegam a ser aventadas, nem não são alvo de investigação nesta “tese”, entretanto, resta 

patente a necessidade de debates. Sob qual forma de ver o mundo lúdico essas questões se assentam? 

Em qual Paradigma Lúdico? A ludicidade tem paradigmas? (Implícitos? Reconhecidos?) São tantas 

questões... 

Retomando a discussão sobre a aprendizagem como razão para a ludicidade no mundo 

universitário e da rejeição de certos componentes curriculares de cunho crítico pelos “alunos”, 

formulou-se que seria possível que a ludicidade no ES, também fosse compreendida como “perda de 

tempo” por eles. Concorda-se com Luckesi (2000, 2002, 2013, 2014, 2018) de que aquela é uma 

experiência interna, o que é sentido como lúdico por uma pessoa pode ser torturante e nada agradável 

para outro; e que cada ser humano vivencia a ludicidade de seu modo individual, sem desprezar a 

existência de uma dimensão lúdica coletiva. Neste reconhecimento individual e subjetivo o tempo é 

mais um fator percebido de forma particular: o que para um dura minutos, para outro, dura uma 

eternidade (HEIDEGGER, 2012). 

“Tempo” é um elemento muito valorizado, não só no “mundo líquido” corporativo. Ele é 

estudado pela literatura ligada ao jogo (manifestação lúdica) como sendo uma de suas características 

inerentes: o jogo pressupõe uma evasão do tempo (HUIZINGA, 1971; RETONDAR, 2007). Os 

jogadores não sentem o tempo passar. Ora, em um estado de inteireza e plenitude, várias dimensões 

– tempo e espaço, por exemplo – são percebidas de forma diferente do comum. Para a criança o 

“consumo do tempo” não implica em algo desagradável, todavia, quando o adulto percebe que 

“gastou tempo demais” o qual poderia ser empregado em mais atividades, sente-se em muitas vezes 

culpado ou aviltado. Nesta tese, advoga-se uma evasão do tempo enquanto quebra da lógica de 

mercado-consumo, em que tudo é descartável, programado para ficar obsoleto e ser substituído, sejam 

coisas ou pessoas. Defende-se uma evasão do tempo em que se estreitam relações, apartando o 

individualismo. 

 
16 Terminologia inadequada, pois só se coloca no ciclo novamente o lixo, e seres humanos estão longe se sê-lo. 
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Que as manifestações lúdicas pressupõem a possibilidade de um momento de “diversão” não 

há dúvida, mas o universitário percebe estas atividades como aliadas importantes em seu processo 

acadêmico? Representam-nas de forma pragmática, como mera diversão, coisa infantil e/ou pura 

perda de tempo? Ou eles sentem a inteireza, um fluxo positivo e isto combina estruturas (cognitivas 

e afetivas) a ponto de ativar neles os processos da aprendizagem? Que pensam sobre isto? Ludicidade 

é ou não sinônimo de diversão? 

Há professores que se recusam a inserir atividades potencialmente lúdico-pedagógicas e há 

docentes que não as dispensam, além disso, há investigações as quais apontam que os alunos 

consideram as “aulas monótonas e sem sentido” (SANTOS; SOARES, 2011, p. 356) e apegados à “a 

ideia de que técnicas pedagógicas são um poderoso elixir contra a monotonia” (D’ÁVILA, 2014, p. 

87). Bastaria a adoção de tais atividades para ser chamada de lúdica? Os docentes, sem bem 

compreender o que fazem, por que fazem, como fazem (VEIGA, 2011) (sem refletir sobre sua 

mediação didática), adotam manifestações lúdicas “de qualquer jeito”, sem o devido preparo ou 

propósito didático concernente à aula... 

Porém, qual é a concepção que o real interessado – o aluno – tem destas práticas 

potencialmente lúdicas? Se, para eles, elas têm um papel importante de plenitude, afetividade e 

inteireza na aprendizagem, devem se fazer presentes no contexto áulico universitário com relativa 

frequência, entretanto, se são vistas como algo que não resultam em um fluxo positivo, em 

aprendizagem e só consomem “tempo”, elas devem ter sua inserção no contexto universitário 

restringida. 

Para que questões e objetivos não fiquem exageradamente grandes, cansativos e repetitivos, 

neles ao dizer “discente”, adota-se como parâmetro investigativo referencial: os discentes do curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Apresenta-se, assim, a 

problematização desta investigação: 

 

1.2.1 Questão de Pesquisa 

 

• Que análise se faz das inter-relações entre a Ludicidade, a Mediação Didática Lúdica e a 

Aprendizagem no Ensino Superior, advindas das concepções discentes? 
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1.2.2 Questões Secundárias 

 

• Como a ludicidade se manifesta nas aulas, segundo a concepção discente?  

• Como é compreendida pelos discentes a mediação didática (lúdica)17 nas aulas? 

• De que forma os discentes reconhecem suas aprendizagens em contexto lúdico? 

• Segundo os discentes, qual é (são) a(s) relação(es) que há entre as atividades potencialmente 

lúdico-pedagógicas e a aprendizagem? 

Mantendo os mesmos participantes de pesquisa, apresentam-se a seguir as ações norteadoras 

desta investigação:  

 

1.2.3 Objetivo Geral 

 

•  Analisar compreensivamente as inter-relações entre a ludicidade, a mediação didática lúdica 

e a aprendizagem no Ensino Superior, advindas das concepções discentes. 

 

1.2.4 Objetivos Específicos 

 

• Desvelar a concepção discente sobre a ludicidade nas aulas; 

• Explicitar a compreensão discente sobre a mediação didática (lúdica) nas aulas;  

• Levantar como os discentes reconhecem suas aprendizagens em contexto lúdico; 

• Discutir a(s) relação(es) entre as atividades potencialmente lúdico-pedagógicas e a 

aprendizagem, segundo os discentes. 

O curso de Ciências Contábeis na UESB foi o campo empírico investigado em que junto aos 

colaboradores de pesquisa (estudantes do 5º ao 10º semestre) os dados foram produzidos (vide 

capítulo cinco). Entende-se que ao atingir estes objetivos pode-se (re)significar uma prática docente 

que seja mais significativa para os discentes. 

Como dito anteriormente buscou-se conhecer produções acadêmicas similares a esta, como se 

detalha a seguir. 

 

 
17 O termo está entre parênteses para indicar que se parte para a investigação ignorando a compreensão que os 
discentes têm da mediação didática de seus docentes, podendo-se levantar junto às informações produzidas que se 
trata de uma mediação didática lúdica ou não. 
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1.3 ESTADO DA ARTE/CONHECIMENTO/QUESTÃO 

 

Pesquisa nenhuma parte do zero, aliás, conforme Yin (2003, p. 28), os pesquisadores à medida 

que vão se tornando mais experientes “analisam pesquisas anteriores para desenvolver questões mais 

objetivas e perspicazes sobre o mesmo tópico”. Justamente por entender que algo sobre a temática, 

ainda que de forma tangencial já foi produzido, cabe à investigação conscienciosa levantar os prévios 

trabalhos no sentido de ampliar a ciência, identificar lacunas passíveis de complementação e 

assenhorear-se do que há de mais vanguardista na área de conhecimento estudada, dando sentido mais 

inovador à teoria. Esse levantamento prévio das produções recebe o nome de Estado da Arte, Estado 

do Conhecimento ou Estado da Questão. 

Na literatura levantada (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004; ROMANOWSKY; 

ENS, 2006; SILVEIRA; NÓBREGA-THERRIEN, 2011; FERREIRA, 2002) há falta de consenso 

referente à nomenclatura a ser adotada, bem como, as características conceituais e distintivas de cada 

tipo aparecem desordenadas e/ou confusas, além do Modus Operandi ser um tanto vago/inconsistente. 

“No Estado da Questão há uma busca seletiva e crítica nas fontes de informação da produção 

científica restringindo-se aos estudos e parâmetros próximos às especificidades do interesse do 

pesquisador” (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004, p. 7-8). Já no Estado da Arte, entendido 

como sinônimo de Estado do Conhecimento por Ferreira (2002, p. 258) trata-se de “mapear e discutir 

uma certa produção acadêmica em determinado campo do conhecimento” ou seja, “o Estado da Arte 

tem um caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica que se procura 

investigar” (SILVEIRA; NÓBREGA-THERRIEN, 2011 p. 221). Percebe-se pelos conceitos que a 

diferença entre Estado da Arte, do Conhecimento e da Questão é um tanto “tênue” e seus critérios 

classificatórios são imprecisos/subjetivos. 

Nesse sentido, Nóbrega-Therrien e Therrien (2004) apresentam um esforço para a 

diferenciação comparando o Estado da Questão com o Estado da Arte, levando o leitor a depreender, 

um tanto hesitante, que o Estado da Questão é uma pesquisa mais seletiva e delimitada, enquanto que 

a pesquisa de Estado da Arte/Conhecimento seria mais ampla. Ambas possibilitam, entre outras 

coisas, um balanço sobre as pesquisas realizadas em determinada área mapeando, examinando e 

apontando “os enfoques, os temas mais pesquisados e as lacunas existentes” (ROMANOWSKI; ENS, 

2006).  

O fato é que não há discrepâncias vultuosas em seus conceitos e características, mas sim, uma 

espécie de complementaridade no entendimento dos teóricos sobre a importância e a contribuição que 
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esse tipo de pesquisa traz à ciência e aos pesquisadores que iniciam/burilam seus projetos 

investigativos. Por esses motivos, adotou-se o nome “Estado da Arte/Conhecimento/Questão” nesse 

trabalho, assumindo a atual limitação desta pesquisadora18 quanto à nomenclatura do tópico ora em 

desenvolvimento. 

À semelhança de “Matryoshkas”19 essas tipologias de pesquisas encontram-se, geralmente, 

localizadas dentro de pesquisas maiores (o que não invalida que sejam o tipo procedimental principal 

de uma investigação). Sendo, pois, uma espécie de investigação preliminar exploratória, para 

identificar, categorizar, analisar as produções científicas de uma área de conhecimento. 

Com isso, o pesquisador busca assegurar-se, não só dá importância da temática ou seu 

ineditismo, mas também de estar podendo cobrir lacunas encontradas na literatura existente e, assim, 

expandir a produção científica. Ademais, é possível identificar aportes teórico-metodológicos 

presentes no que já foi produzido, os quais podem colaborar com a pesquisa que investigador está 

projetando fazer.  

Para Nóbrega-Therrien e Therrien (2004, p. 7) esse tipo de pesquisa pode resultar em uma 

melhor “definição do objeto específico da investigação, dos objetivos da pesquisa, em suma, da 

delimitação do problema específico de pesquisa”. Ferreira (2002) diz que o pesquisador pode optar 

por fazer sua busca em uma só fonte de dados, por exemplo, em um único repositório ou em vários. 

Nesse sentido, pela confiabilidade dos dados e por ser a centralizadora por excelência de 

trabalhos acadêmicos no Brasil, buscou-se o portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), mais precisamente seu banco de dados para fazer o levantamento do que 

foi produzido sobre a Ludicidade com o enfoque no Ensino Superior nos últimos 5 anos que 

antecederam à elaboração do projeto desta tese, trazendo atualidade às pesquisas(dissertações e teses) 

elencadas e descobrindo em que estado se encontram as investigações sobre a temática em 

abrangência nacional. 

Em 11 de junho de 2017, acessou-se a plataforma Capes, buscando trabalhos de mestrado e 

doutorado, em âmbito nacional, relacionados à temática lúdica. Solicitou-se que as palavras de busca 

estivessem presentes no título, resumo e/ou palavras-chave das obras do acervo, considerando que a 

periodicidade fosse posterior a 2012. Tendo como entrada principal as palavras “Ludicidade” e 

“Lúdico” e como auxiliares para refinamento “Ensino Superior”.  Com o termo “Ludicidade”, foram 

 
18 O tema em si mostra uma lacuna para investigações e avanço conceitual científico... quem sabe, no futuro, essa 
discussão não se torne um artigo desta pesquisadora... 
19 Bonecas russas – em que uma boneca fica dentro de outra. 
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encontrados 220 resultados, dos quais 13 são oriundos da UFBA (1º lugar em produções), já buscando 

pela palavra “Lúdico”, foram encontrados 522 resultados, dos quais 19 foram produzidos na UFBA. 

Assim, somando os grupos de resultados obteve-se um montante de 742 trabalhos para serem 

verificados (220 + 522=742).  Ao confrontar os dois resultados de buscas, identificou-se que 51 

entradas eram idênticas, sendo preciso, pois, retirar 51 elementos, resultando um conjunto de dados 

com um total de 691 obras, para o início da efetiva seleção de trabalhos pertinentes, os quais foram 

individualmente selecionados por critérios explicados a seguir. 

Lia-se o título do trabalho, buscando referência ao Ensino Superior e/ou que o público alvo 

fossem adultos, usando como critérios o fato do trabalho se referir a “adultos e idosos”, excluindo-se 

referências a crianças, Ensino infantil, Básico, Fundamental e Médio – a priori, aceitou-se o ensino 

em Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação à distância (EAD) por estes serem voltados a 

adultos. 

Chegou-se a um total de 68 trabalhos, os quais foram categorizados em: Formação docente, 

Prática docente (com a subcategoria “Na universidade”), Idosos (Lúdico voltado ao idoso), 

Corporativo (Lúdico voltado para empresas, formação de líderes, empreendedores, etc.), EJA, EAD 

e Outros (Trazem o lúdico, mas não se enquadram nas categorias estabelecidas, por exemplo: Lúdico 

para gestantes), cujos percentuais encontram-se expostos no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Trabalhos encontrados relativos à temática 

 
Fonte: Compilação do Banco de Teses da Capes. Elaboração própria (2017)20 
 

Levando-se em conta que para esta investigação assemelham-se trabalhos cujo alvo seja as 

compreensões do aluno de Ensino Superior sobre o lúdico, não se encontrou nenhum trabalho similar 

no banco de teses da Capes. No máximo da aproximação, encontraram-se 10 trabalhos sobre prática 

 
20Apesar da opção monocromática nas ilustrações, tomou-se o cuidado de apresentar legendas e percentuais 
contiguamente, assegurando a completa informação e interpretação. 
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docente que têm como pano de fundo a atuação do docente na universidade, destes, somente dois 

estudam o lúdico sob a perspectiva do aluno que está se formando para lecionar (vide n. 4 e 5 do 

Quadro 1, organizado por ordem alfabética de autor). O trabalho nº 6 do mesmo quadro foi lido na 

íntegra e trouxe contribuições teóricas para este trabalho. 

No sentido de ampliar o levantamento realizado, em junho de 2017, buscou-se a base Education 

Resources Information Center (ERIC) para ampliar a busca em âmbito internacional. Buscou-se pelos 

equivalentes em Inglês, Espanhol, Francês e Italiano, para “Ensino Superior” e “Ludicidade”, também 

produzidos nos últimos anos. Obteve-se após refinamentos 21 trabalhos (3 em espanhol, 6 em francês, 

10 em inglês – sendo um elaborado por Português e outro elaborado por Brasileiro – e 2 em italiano). 

Todos os artigos encontrados tangenciam a temática aqui proposta, mas nenhum a trata diretamente. 

Em novembro de 2017, nesta mesma base de dados internacional, variando as palavras para 

Ludicidade e Contabilidade/Ciências Contábeis encontrou-se um artigo em inglês sobre o qual fez-se 

um achado bastante interessante e relevante, encontrou-se um elo entre a manifestação lúdica no 

ensino e a Ciência Contábil. Pede-se licença para que o leitor venha a conhecer a informação mais 

adiante, quando se estiver falando teoricamente sobre as manifestações lúdicas. 

Quadro 1 – Trabalhos encontrados em junho 2017 

 
Fonte: Compilação no Banco de Teses da Capes. Elaboração própria (2017) – Adotou-se DR para doutorado e ME 

para mestrado. 
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Depreende-se, naturalmente pela pesquisa eletrônica realizada e aqui apresentada, que 

investigar as concepções do aluno do Ensino Superior sobre a Mediação Didática Lúdica é algo novo 

que conta com um grande fator de ineditismo, visto a diminuta produção de pesquisas semelhantes, 

mais um reforço ao argumento da importância da pesquisa feita. Não há a ingenuidade de pensar que 

não se enfrentarão barreiras para respaldar socialmente esta investigação, visto que ela não conta com 

a legitimação social (ou cultural?), faltava-lhe amparo teórico “científico” (por isso pautou-se em 

analogias), entretanto, aporta uma ampliação nos horizontes da ludicidade, pois inova ao evidenciar 

o prisma discente, sistematizar paradigmas da Ludicidade e suas concepções, bem como, pode 

fomentar ressignificações no âmbito do ensino e da aprendizagem.  

A banca de qualificação recomendou sensatamente que também fosse contemplado o estado 

da questão/conhecimento/arte sobre a Mediação Didática e a Mediação Didática Lúdica. Então, 

realizou-se o levantamento junto ao Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES dos trabalhos 

defendidos a partir de 2015 até o primeiro semestre de 2020 e que trouxessem as seguintes expressões: 

Mediação Didática (32 trabalhos), Mediação Lúdica (2 trabalhos – sendo que um já estava 

contemplado na Mediação Didática) ou Mediação Didática Lúdica (nenhum trabalho). Destarte, 

passou-se a trabalhar com 33 trabalhos que mencionaram as expressões Mediação Didática ou 

Mediação Lúdica no título, no resumo ou nas palavras-chave.  

Ressalta-se a inexistência de teses ou dissertações no período que trabalhem a Mediação 

Didática Lúdica – objeto de pesquisa deste relatório científico. Isso reforça o argumento de ineditismo 

já encontrado quando a referência é a Ludicidade. Principalmente ao levar-se em conta que foram os 

discentes, os colaboradores de pesquisa, as vozes que foram ouvidas. Robustecendo a importância da 

tese que expande a ciência cobrindo lacunas do conhecimento que estão carentes de investigação. 

Levantou-se que dos 33 trabalhos, 56% deles são da área de conhecimento das Ciências 

Humanas, seguida pelas áreas Multidisciplinares (27%). O que faz sentido ao observar-se que os 

programas de Educação concentram quase 40% das produções. (Vide Gráfico 2 – partes I e II). As 

produções estão concentradas no mestrado (55%), sendo a Universidade Federal de Goiás a 

instituição que atualmente mais investiga sobre Mediação Didática, pois sediou 5 das 33 investigações 

(15%) (Vide Gráfico 2 – partes III e IV), seguida pelas Universidade Federal da Bahia e pela 

Universidade Estadual de Goiás (cada uma com 3 publicações). Nota-se, com contentamento, o papel 

de destaque que a Universidade Federal da Bahia (UFBA) possui na ampliação de pesquisas nas 

temáticas de concentração desta tese. 

A região Centro-Oeste é a mais profícua em produções acadêmicas quando o assunto é 

Mediação Didática e Mediação Lúdica concentrando 31% das defesas, sucedida pela região Nordeste 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/
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com 24% das produções. Percebe-se um relativo equilíbrio regional no quantitativo de teses e 

dissertações. (Vide Gráfico 2. – parte V). O que denota a importância da temática, pois está presente, 

relativamente em mesmas quantidades, em todas as regiões brasileiras. 

 
Gráfico 2 – Detalhamento da produção acadêmica sobre Mediação Didática 

 
Fonte: Dados do Banco de Teses da CAPES (2020). Tabulação e elaboração própria. 
 

Por fim, os trabalhos encontrados foram agrupados segundo a temática (Vide Gráfico 2 – parte 

VI) relacionada à Mediação Didática que se encontrou no título. Prevaleceram os estudos de 

Mediação Didática voltados para o Ensino On Line (foram 7 dos 33 trabalhos). Chamaram a atenção 
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duas publicações que tratam da Mediação Pedagógica, posto que há controvérsias conceituais entre 

os teóricos (principalmente entre os brasileiros e hispânicos), as quais nesta tese procurou-se dirimir.21   

 
Quadro 2 – Trabalhos sobre Mediação Didática – 2015 a 2020.1 

 
Fonte: Compilação no Banco de Teses da Capes (2020). Elaboração própria – Adotou-se DR para doutorado e ME 

para mestrado. 
 

O Quadro 2 reúne, em ordem alfabética, as produções em que havia textualmente a expressão 

Mediação(ões) Didática(s) no título. Destaca-se que o trabalho de n. 7 (POPOFF, 2017) é uma 

dissertação de Mestrado oriunda do grupo de pesquisa GEPEL da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e foi um dos dois trabalhos listados quando se solicitou ao mecanismo de busca pela 

expressão Mediação Lúdica.  

Uma pesquisa científica, não pode se dar ao luxo de usar uma linguagem que permita 

ambiguidades e más interpretações é, pois, imprescindível que o investigador, cônscio de sua 

responsabilidade, trate de esclarecer que terminologias utilizará, o que ele quer dizer com ela, que 

teórico/teoria o sustenta em tal conceito, fomentando ao leitor um marco teórico-conceitual que 

 
21 Vide 3.3.1 Compreendendo as Mediações: Didática, Cognitiva e Pedagógica em especial o Quadro 11 – Características 
das Mediações Docentes. 
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permita um avanço no texto de forma mais compreensiva e coerente. Ao longo do referencial teórico 

(capítulos de 2 a 4) houve esta preocupação. 

Em sendo assim, para melhor situar o leitor ilustram-se os conceitos-chave através de um Mapa 

de Ideias (Vide Ilustração 2), uma mescla livre e sem maiores regras entre o Mapa Conceitual22 de 

Novak e Gowin (1995) e o Mapa Mental23 de Buzan (2009), ambos são instrumentos de potencial 

lúdico de aprendizagem (MINEIRO; MOREIRA, 2020) e desenvolvimento criativo que fomentam 

ativação cerebral, bem como, uma melhor compreensão teórico-prática. 

 
Ilustração 2 – Conceitos-chave 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Crendo que os passos iniciais foram expostos, apresenta-se o mapa de ideias do capítulo 1 (vide 

Ilustração 3) e dá-se início à construção de uma tecitura que busca refletir o emaranhado de fios que 

compõem teoricamente os supostos desta investigação. 

 
Ilustração 3 – Resumo do Capítulo 1 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
22 Pressupõe hierarquias, sem ênfase de cores, associando conceitos com conectores.  
23 Pressupõe imagens, cores, e o formato radiante sem hierarquização. 
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2 EU NÃO POSSO BRINCAR CONTIGO 

 
– Eu não posso brincar contigo – disse a raposa – Não me cativaram ainda.  
– Ah! Desculpe – disse o principezinho. 
Mas, após refletir, acrescentou: 
– Que quer dizer “cativar? (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 67). 

 

“O que quer dizer cativar?”. Saber o significado das coisas e o sentido que as pessoas lhe 

atribuem permite uma compreensão ampla do que se quer realmente dizer. O príncipe propôs brincar 

com a raposa que ainda não sentia confiança a ponto de se entregar ao enlevo da brincadeira com ele. 

Que enlevo é esse? Seria o lúdico? Por que é preciso cativar? Que significa? Qual é a concepção 

disso? Já que este trabalho se propõe a conhecer as concepções dos estudantes, parece óbvio investigar 

primeiro o que é “concepção”. Este capítulo expõe um texto teórico-conceitual sobre: concepções, 

ludicidade e manifestações da ludicidade. 

 

2.1 CONCEPÇÕES 

 

É muito comum encontrar trabalhos científicos que discutem concepções sobre uma variada 

gama de assuntos, entretanto, em geral, ao ler tais materiais nada se encontra explicando a que, de 

fato, o autor se refere quando ele usa o termo “Concepção”. Seria no mínimo irresponsável iniciar 

essa tessitura teórica sem precisar ao leitor de onde se parte para falar sobre concepções. Assim, visto 

que o relato investigativo que ora se inicia em termos teóricos, propõe-se a conhecer a concepção dos 

discentes sobre o lúdico em âmbito superior, torna-se imperioso explicitar que suposto conceitual 

sustenta esse termo nesta pesquisa. Para tanto, foi necessário fazer uma imersão no campo filosófico 

que resgatasse origens desta terminologia, a fim de consubstanciar este estudo. 

O filósofo escocês fundador da “filosofia do senso comum” Thomas Reid, embora 

negligenciado e pouco conhecido fora da Inglaterra, escreveu uma vultuosa obra sobre capacidades 

da mente, sentidos, memória, concepção, percepção e abstração, entre outras coisas. 

Para Reid (1852) a concepção, como um poder intelectual, pode ser estudada por si mesma, 

toda percepção envolve concepção, mas nem toda concepção é aspecto constitutivo da percepção, diz 

ainda que perceber um objeto externo envolve a concepção ou noção do objeto. Percepção/sensação 

precisam do recurso empírico ou sensório, já a concepção é uma relação direta da mente com um 

objeto, enquanto a percepção é a concepção pela mente de um objeto existente, acompanhada de uma 

sensação advinda dos órgãos do sentido, realizada por um juízo perceptual e podendo incluir um 
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relato sobre a concepção. A percepção, então, engloba desempenhos cognitivos que podem ocorrer 

separadamente. 

Esclarece-se que conforme as ideias de Reid, a concepção é um elemento de toda operação 

mental (crer, lembrar, raciocinar, etc.), sendo uma condição necessária para exercer qualquer 

atividade mental ativa (PICH, 2010). Assim, “ter a noção de uma coisa”, “apreender”, “conceber”, 

“entender” são os termos mais usados como significado para concepção. 

Ressalta-se que para ter uma noção sobre algo é preciso atentar para como se sente sobre este 

objeto em sua própria mente, ou seja, para se ter uma noção, inicialmente coloca-se o objeto em 

perspectiva, tenta-se compará-lo com o que já é conhecido, observando-se suas diferenças, porque até 

mesmo a mais fraca crença não se faz sem uma prévia concepção, esta é uma operação da mente. 

“Aquele que tem crenças deve ter alguma concepção sobre aquilo que ele acredita” (REID, 1852, p. 

255, tradução nossa). Ou seja, é preciso primeiro ter uma concepção para depois poder se estabelecer 

uma crença ou qualquer tipo de inferência valorativa. 

Segundo o citado autor a concepção é um elemento em qualquer operação mental, os sentidos 

não podem ofertar nenhuma crença sobre nenhum objeto sem que antes se tenha elaborado uma 

concepção sobre ele, não há como gostar ou não gostar de algo sem que se tenha alguma concepção 

sobre isso. Na concepção de algo não há julgamento, opinião ou crença incluída, em sendo assim, não 

há como ela ser falsa ou verdadeira (REID, 1852). Uma concepção não pode ser nem verdadeira nem 

falsa porque ela nem afirma nem nega; já todo julgamento deve ser verdadeiro ou falso, por possuir 

em si elementos da verdade e da falsidade, entretanto, como a concepção não inclui nem um 

julgamento, opinião ou crença não pode ser considerada nem verdadeira nem falsa. 

Compreende-se, que as concepções são conceituações muito primárias a modo intuitivo, é uma 

apreensão simples, não envolve nem juízo, nem crença, é uma operação elementar da mente. Segundo 

Reid (1852), os especialistas em lógica definem concepção como sendo a apreensão simples, o 

entendimento raso sobre algo sem nenhum julgamento ou crença, ele aduz que conceber é uma 

operação mental, um modo específico de pensar, pelo qual é possível pensar sobre o que não teve e 

não tem existência no presente, não implicando, pois em juízo ou crença. Portanto, na concepção “em 

si, nada é afirmado ou negado, ela não é falsa nem verdadeira” (PICH, 2010, p. 145). 

Pode-se, então, questionar se as pessoas não têm concepções falsas ou verdadeiras sobre as 

coisas. A isto Reid (1852) responde dizendo que é muito comum as pessoas, para evitarem ser 

censuradas e/ou para expressarem reserva ou acanhamento, costumarem expor suas opiniões e 

julgamentos dizendo que estão expondo somente suas “concepções”. 
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O uso de “concepção” para o estudo da ludicidade e da Mediação Didática Lúdica, sob os 

auspícios dos alunos, é pertinente porque eles podem existir mesmo quando o indivíduo nunca teve 

acesso sistemático aos objetos que se buscam conhecer as concepções. Diferentemente do que ocorre 

com a percepção, a qual depende de uma relação entre os sentidos do indivíduo que percebe exigindo 

um prévio contato com o objeto, o que no caso lúdico pode não ter acontecido, ou seja, não se pode 

conhecer as percepções do aluno que nunca entrou em contato com a ludicidade no Ensino Superior, 

mas pode-se conhecer suas concepções ainda que nunca tenha entrado em contato com ela. 

Para cada percepção, subsidiária de uma prévia concepção do objeto exterior, por sua vez, 

subsidiária de uma convicção da existência do objeto, acompanha-se uma sensação consciente e a 

geração de um juízo de valor sobre ele (PICH 2010). Ter a noção de algo (“apreensão simples”) não 

envolve nenhum juízo de valor, nem nenhuma crença. É uma operação simples da mente. A 

concepção é um ingrediente de toda operação mental (REID, 1852; PICH, 2010). Em sentido popular 

é o “ter uma ideia sobre algo”, é como se fosse necessária uma concepção para formar imagens dos 

objetos do pensamento. 

Para Reid (1852, p. 626, tradução nossa) “o significado da palavra é a coisa concebida; e o 

significado é a concepção atribuída a ela por aqueles que melhor entendem a linguagem”. Assim, uma 

concepção pode ser tida como verdadeira quando concorda com o significado da palavra atribuído 

pelos que os estudiosos entendem sobre ela. Ou seja, a concepção que se faz pode estar ou não em 

acordo com o já é aceito, com o que já é padrão atualmente. Nesta pesquisa não se quer julgar 

concepções como verdadeiras ou falsas, mas compreendê-las, interpretando seus supostos 

subjacentes. 

Destarte, conhecer as concepções dos alunos sobre a ludicidade, a mediação didática lúdica de 

seus professores no E.S. e suas relações com os processos de aprendizagem implicou em levantar o 

que eles pensam (suas concepções), propor teorias explicativas, traçar comparativos com várias 

teorias, bem como, com o que os estudiosos do lúdico, da mediação e da aprendizagem debatem. 

Qual a relação entre as práticas, crenças e as concepções? Concepções são as principais formas 

de exprimir a compreensão de algo. Já as crenças ultrapassam a racionalidade, têm um papel forte e 

condicionado pela cultura social, pelo conhecimento científico, profissional e pela vivência das 

pessoas; embora, não tenham suporte empírico, são fruto da imaginação humana sem critérios de 

validade, constituindo-se em uma forma primitiva e pouco elaborada de saber e servem em algumas 

ocasiões como suporte para a construção de alguns saberes. 
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De outro lado, concepções são um pano de fundo organizador dos conceitos constituindo-se 

“miniteorias”, funcionando como quadros conceituais que atuam como pressupostos gerais, 

condicionando em muitos casos a abordagem para resolução de tarefas mantendo íntima relação entre 

atitudes, expectativas e compreensões que se tem nas variadas situações (PONTE, 1992). 

Distinguir as origens das concepções talvez não seja nada fácil, entende-se que podem advir do 

contexto sociocultural e podem ser desenvolvidas e apropriadas pelo próprio indivíduo, importa dizer 

que independente disto, as dimensões e as origens são decisivas quando se estuda concepções, posto 

que “estudar as concepções dos professores ou dos alunos é fazer antropologia na nossa própria 

cultura” (PONTE, 1992, p. 34). Com o fim de fazer uma síntese didática da discussão sobre 

concepções remete-se à Ilustração 4. 

 
Ilustração 4 – Mapa conceitual sobre concepção 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Pich (2010) e Reid (1852). 
 

As concepções não são estáticas, imbricam valores, motivações e vivências sendo flexíveis e 

adaptativas. Demandam reflexões que habitualmente não são muito comuns, requerendo de quem as 

investiga muita sensibilidade e tato, bem como, uma metodologia criativa que proponha questões 

indiretas, mas reveladoras que evoquem as concepções dos que se deseja estudar. Partindo-se da ideia 

de que uma concepção tem papel determinante no pensamento e na ação entende-se que aquela tem 

natureza cognitiva, pode, pois, limitar capacidades de entendimento e ação. 

O pensamento “Reidiano” levanta que a atribuição de significados não é algo exato, mas que 

difere em muitos casos, depende das experiências vividas e de como se escuta sobre o emprego deles 

nas conversações. Quando se tem maturidade de entendimento junto a um conceito é possível ter a 

condição de analisá-lo quanto a sua natureza, distinguindo seus vários atributos e relações. O que dá 

viabilidade à investigação em tela, posto que se presta a colher as concepções dos estudantes – os 

quais podem ter tido, ou não, contato com a ludicidade pela mediação didática de seus docentes no 
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Ensino Superior – e analisá-las pautando-se no estudo que ora se apresenta, interpretando a natureza 

das concepções obtidas. 

 

2.2 LUDICIDADE  

 

Há palavras que possuem significado de complexa conceituação, principalmente pela 

subjetividade que trazem em si. Ludicidade é uma delas, em seu entorno existe profusão e confusão 

conceitual trata-se, pois de um termo polissêmico e contextual, tal abundância semântica deixa a 

investigação nessa área bem ampla, e reflete uma forma de diversidade, pluridimensionalidade e 

resistência a padrões impostos verticalmente. Em uma modesta tentativa de resumo idiomático, ainda 

sem adentrar à seara da conceituação, somente reunindo uma confluência vocabular, relativa ao 

conjunto semântico do “lúdico”, por entre vários idiomas, apresenta-se o Quadro 3 . 

 
Quadro 3 – Vocabulário lúdico 

                  Termo                
Língua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Português Jogar Brincar/ 
Troçar 

Jogo Brinquedo/ jogo 
(artefato) 

Lúdico Ludicidade 

Espanhol Jugar Juguetear/ 
Retozar  

Juego Juguete Lúdico Ludicidad 

Inglês To play ← Game Toy Playful/ Ludic Playfulness/Ludicity 
Francês Jouer ← Jeu Jouet Ludique Enjouement 
Italiano Giocare ← Gioco Giocattolo Giocosità Giocoso/ Ludico 
Chinês (Simples) Wán ← Yóuxì Wán Jù Wán Xíng Tiáopí 
Alemão Spielen ← Spiel Spielzeug Verspieltheit Spielerische 
Latim Jocare/Ludere ← Jocu/ Ludum Paegnium Ludus Ludus/ Lascivia Esse 
Russo Играть ← игра игрушка 

 
смехотворный Игривость/ нелепость 

Fonte: Elaboração própria (2016) baseada em diversos dicionários, Huizinga (1971), Lopes (2004), Almeida (2013) 
e Massa (2014). 

 

Além de profusão terminológica, as conceituações variam também segundo a cultura, conforme 

o paradigma em que se alicerça ou ainda como leciona Henriot (1989) variam segundo o mundo em 

que se vive, o passado de quem fala sua língua, sua educação. O que se entende atualmente por 

ludicidade e por jogo na sociedade poderá ter tido, talvez tenha outro significado nos grupos sociais 

diferentes, ou mesmo, seja incompreensível nos séculos futuros, “porque as coisas mudam. Sua 

variação é estimada em função de duas coordenadas: o tempo e o espaço” (HENRIOT, 1989, p. 15, 

tradução nossa). 

Tendo essas variações em mente, ao longo das leituras para construção desta tese, foi-se, sem 

critério sistemático, seguindo apenas a coincidência e conveniência de acesso, fazendo um 

levantamento embrionário e canhestro dos conceitos de Ludicidade, nos variados autores que foram 
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sendo lidos. Alguns autores traziam conceitos de jogo à semelhança da Ludicidade e não foram 

trazidos para esse cotejo. Pois, “a distinção jogo-lúdico [nesta tese entendida como Ludicidade] é útil 

na discussão filosófica” (BOUSQUET, 1984, p. 4, tradução nossa) e científico-conceitual. Assim, o 

Quadro 4 reúne diversas (e dispersas) respostas para a pergunta: “O que é ludicidade?”. O intuito não 

foi cobrir a totalidade dos pesquisadores da temática, mas simplesmente expor e sustentar a ideia da 

abundância conceitual sendo, portanto, um quadro em permanente construção. 

Levando-se em conta a construção de um apanhado geral, nos autores que discutem a temática 

da ludicidade, a qual sustentasse a ideia da abundância conceitual, construiu-se, ao longo das leituras 

para esta tese, o Quadro 4 (inacabado e em contínua complementação) cujo intuito é reunir conceitos 

de vários autores sobre Ludicidade.  

 
Quadro 4 – Conceitos de Ludicidade24 

(continua) 
ONDE CONCEITO OBSERVAÇÃO 

Lopes (2014, p. 29) na obra 
Design de ludicidade 

“A ludicidade é um fenômeno de natureza consequencial à 
espécie humana. É uma condição de ser do humano que se 

manifesta e produz uma diversidade de efeitos.” 
 

Soares e Porto (2006, p. 56) na 
obra Se der a gente brinca: 

crenças das professoras sobre 
ludicidade e atividades lúdicas. 

“um fenômeno subjetivo que possibilita ao indivíduo se sentir 
inteiro, sem divisão entre o pensamento, a emoção e a ação”.  

Luckesi (2013, p. 13) na obra 
Formação do educador e 

Ludicidade 

“Ludicidade é plenitude de experiência interna em 
conformidade com cada nível de idade e maturidade. Estar 

lúdico é ser capaz de fazer o que se tem que fazer com alegria 
e inteireza” 

 

Rabêllo (2012, p. 129) na obra 
Educação e ludicidade na 

formação continuada do docente 

“Um estado de espírito, uma disposição em que se encontra a 
pessoa que age ou vivencia situações lúdicas e se caracteriza 
pelo estado de plenitude que possibilita a quem a vivencia” 

 

d’Ávila e Leal (2012, p. 200) na 
obra Docência universitária e 
metáfora lúdica mediada pelas 

tecnologias digitais 

“É um estado de ânimo, um estado de espírito que expressa 
um sentimento de entrega, de inteireza, de vivência plena, e 

diz respeito à realidade interna do indivíduo”. 

Destaca 3 dimensões 
conceituais: Cultural, 

Psicológica (esta 
citada) e Pedagógica. 

d’Ávila (2014, p. 96) na obra 
Didática lúdica: saberes 

pedagógicos e ludicidade no 
contexto da educação superior. 

“É uma força motriz que impregna primeiramente o 
professor, elevando seu estado de espírito para um sentimento 

de pro atividade, de alegria interna e o impulsiona a ações 
desencadeadoras de aprendizagens”. 

 

Massa (2014, p. 191) na obra 
Docentes de computação: 

mediação didática e prática 
profissional 

“Um estado interno do sujeito que emerge das atividades 
praticadas em plenitude”  

 

 
24 Durante a elaboração desse quadro percebeu-se que há pessoas capazes de redigir grandes obras, sem o cuidado 
de conceituar previamente seu objeto de estudo, o qual em muitos casos é o próprio nome da obra ( como é possível 
que haja um livro cujo nome é “ludicidade” e em lugar nenhum do livro se encontre a resposta para a pergunta 
“O que é ludicidade?”... Conjectura-se que a conceituação já está tão entranhada nos pensamentos do autor que 
ele nem cogite a necessidade de conceituá-lo... como se já fosse algo óbvio demais....). Isto serviu de alerta para 
esta pesquisadora: de que deverá sempre partir da conceituação para então discorrer sobre um assunto. Verificou-
se essa ausência de marco conceitual também em obras que falam sobre “concepções” e não se preocupam em 
primeiro dizer o que é uma concepção... Aprendizados investigativos! 
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(conclusão) 
ONDE CONCEITO OBSERVAÇÃO 

Andrade (2013, p. 105) na obra 
“Contribuições teóricas do campo 

da ludicidade no 
currículo de formação do 

pedagogo”  

“ao invés de plenitude o lúdico é um dos momentos em que 
se toca o Real, mas isto significa também não poder dizê-lo e 
vivê-lo plenamente, porque ele não se esgota e não cessa de 
não se inscrever, bem como não cessa de não calar. O lúdico 

é um momento do real enquanto gozo. Só há ludicidade 
quando há gozo, por sua vez quando algo do Real se articula 

singularmente.” 

 

Fortuna (2018, p. 20) na obra 
“Ludicidade, cultura lúdica e 

formação de professores”  

“Defino-a como compreendendo um constante movimento 
pendular entre fantasia e realidade, por meio do qual é possível 
aproximar sentimentos e objetos que, de outro modo, seriam 
incompatíveis, concebendo-os de modo inteiramente original”. 

 

Pires (2018, p. 29) na obra 
“Ludicidade, cultura lúdica e 

formação de professores” 

“um estado interno do sujeito que vivência uma experiência 
de forma plena, é sinônimo de plenitude da experiência da 

indivisibilidade entre o pensar/sentir e fazer”.  
 

Rau (2011, p. 33) na obra “A 
ludicidade na educação” 

“A ludicidade se define pelas ações do brincar que são 
organizadas em três eixos: o jogo, o brinquedo e a 

brincadeira”. 
 

Negrine (2001, p. 42) na obra “A 
ludicidade como ciência” 

“A ludicidade como ciência se fundamenta sobre os pilares de 
quatro eixos de diferentes naturezas, isto é, sociológica, 

psicológica, pedagógica e epistemológica”. 

Defende que estudar 
metodicamente a 

ludicidade é a chave 
para sua valorização. 

Santos (2002, p. 12) na obra “O 
lúdico na formação do educador” 

“A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer 
idade e não pode ser vista como diversão”  

... ... ... 
Fonte: Obras citadas no próprio quadro. Organização própria. 
 

Pela significação social a ludicidade vem encontrando entendimento segundo várias áreas de 

conhecimento: Antropológica(relaciona o lúdico com o coletivo, buscando a análise do conjunto 

sistêmico); Sociológica (entendem a ludicidade do ponto de vista objetivo e externo ao sujeito); 

Didático-pedagógica (interface entre jogos e educação dentro de uma visão subjetiva, na qual o 

educando é o principal ator, mas o interesse é utilitarista, ainda que de viés didático, pois tem 

intencionalidade de propor um artifício ou instrumento educativo); Psicológica (visão terapêutica, o 

jogo oferece a reconstrução experiência emocional possibilitando situações de catarse (MASSA, 

2015; NEGRINE, 2001), além de compreendê-la pela natureza científica que vê na ludicidade 

imbricações cerebrais e químicas correlacionáveis com a neurociência). Subjacente a esses diversos 

entendimentos encontram-se os paradigmas epistemológicos da Ludicidade: O Lúdico Total e o 

Lúdico Real, posteriormente caracterizados. 

Reconhecendo conceituações e linhas de pensamento lúdico diversas – a exemplo da ludicidade 

e comunicação de Lopes (2004), da ludicidade e ciência de Santos (2001), entre inúmeras outras – 

esclarece-se que esta investigação se alicerça no conceito lúdico de Luckesi (2000, 2013, 2014, 2018) 

e d’Ávila e Leal (2012) por contemplar a compreensão do lúdico como um fenômeno anímico, 

interno e relacional caracterizado por ser espontâneo, pleno, inteiro, arrebatador, centrador, 

significativo, integral e vivencial. Sendo ludicidade o substantivo, feminino, abstrato e lúdico(a)(s) o 



56 

adjetivo que se atribui a outros substantivos, o qual eventualmente vem substantivado (LUCKESI, 

2018). 

Para esta tese, a ludicidade é um fenômeno anímico interno, autotélico, ontológico, relacional-

afetivo que revela um estado de prazer, inteireza, plenitude, fruição e fluxo positivo de emoções, o 

qual ocorre quando se está imerso em uma situação que arrebata o indivíduo, de tal forma que ele não 

vê o tempo passar, evade da realidade, sente-se infinito e deseja que isto nunca acabe. É um estado de 

“brilho interno”, de “boniteza”, invisível aos olhos, mas essencial ao coração. “[...] o Ser não é 

inteiramente determinado, há nele um elemento lúdico, [...] uma capacidade de surgir livremente e 

(sem razão anterior e sem objetivo), de se autocriar e, em primeiro lugar, de criar o tempo [...]” 

(BOUSQUET, 1984, p. 4, tradução nossa). 

A ludicidade pode se manifestar externamente sob diversas formas (tais como jogos, 

brincadeiras, humor, arte, festas, vivências, metáforas, entre outras). Aliás, “[...] não importa qual 

atividade pode se tornar lúdica se ela é abordada em um espírito lúdico” (BOUSQUET, 1984, p. 6, 

tradução nossa), por isso, têm a potencialidade de fomentar o estado de inteireza. A Ludicidade tem 

fim em si mesmo, entretanto, em diversos escritos, pode-se encontrá-la sob a ótica “utilitarista” e/ou 

“diretiva”, a qual esvazia seu real valor, quando no fundo sua consequência é objetivar o sentimento 

fomentando a completude, a contemplação e a compreensão, oferecendo formas à imaginação, 

destarte, seu valor cognitivo é a simbolização do sentimento que transcende a intelectualidade, 

conformando a “experivivência” (LOPES, 2014) emotiva, influenciando a vida no assimilar da 

realidade subjetiva, em fluxo positivo de emoções.  

O psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi (1999) ao criar sua “Teoria do Fluxo” fez uma 

pesquisa inusitada, buscando relatos de cidadãos comuns sobre o que faz a vida valer a pena (o que 

traz a “felicidade”?). Astutamente dispôs elementos que supostamente teriam este “poder”, através de 

uma criativa metodologia de enviar mensagem de celular a voluntários que deveriam dizer o que 

faziam e como se sentiam ao longo do dia em momentos aleatórios. 

Os relatos obtidos dão conta de que o que faz a vida valer a pena são experiências comuns, 

costumeiras independentemente de onde e quando ocorram. Aquelas provocam a suspensão 

temporária da existência, fomentam um contínuo e automatizante estado de aprimoramento de 

talentos, um mergulho no presente, uma espontaneidade sem esforços como se tudo estivesse perfeito, 

como se não se quisesse parar, sentindo que se está contribuindo com algo que vale a pena ser vivido, 

divertindo-se e tocando corações. 
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Csikszentmihalyi (1999) chegou a conclusões interessantes tais como: a falta de recursos 

básicos prejudica um nível mínimo de “felicidade”, entretanto seu aumento não faz a vida valer mais 

a pena, logo a riqueza material não traz “felicidade”. Outra conclusão é que quanto maior o desafio e 

o grau de competência do indivíduo, maior será a tendência de que ele encontre um fluxo ótimo de 

emoções. E, as oportunidades que permitem atingir o fluxo são “viciantes”, dão sentido à vida e este 

sentido é qualquer coisa que tenha significado para o indivíduo, por esta perspectiva o propósito 

transcende o imediatismo. 

Isto posto é possível dizer que “Estado de fluxo (flow)” é o estado mental que dá a impressão 

de não estar mais na realidade mundana, uma espécie de evasão do “corriqueiro” e transporta o 

indivíduo a um estado de completude transcendente (seria uma espécie de ruptura com o sistema e a 

lógica em que a sociedade da decepção (LIPOVETSKY, 2007) está inserida?! Só conjecturas...). De 

fato, é análogo ao conceito de ludicidade que ancora as ideias desta tese. Inclusive as características 

do lúdico, tais como: um envolvimento cheio de concentração, um êxtase, um centramento, que aporta 

uma evasão do tempo e do espaço, um estado transcendental de clareza interior, serenidade, inteireza, 

completude e que tem razão de ser em si mesmo.  

Depreende-se que o “fluxo”, pela perspectiva “Mihalyana”, é o equilíbrio, o encontro 

harmônico (e até estoico), a justa medida entre o controle (a temperança, a prudência, a moderação, o 

centramento, o autodomínio) e a excitação (êxtase, agitação, alegria, elã vital, paixão). Algo 

semelhante ao “Nirvana” da filosofia Zen Budista, ou a “Ludicidade” Luckesiana, a qual alicerça este 

trabalho. 

Infelizmente, “a parte lúdica da experiência humana tem sido sistematicamente (ocultada)... e 

escamoteada” (DUVIGNAUD, 1980 apud BOUSQUET, 1984, p. 2, tradução nossa). Vive-se em um 

mundo líquido (BAUMAN, 2007) de hedonismo, fragmentação, ultra transparência (HAN, 2017), 

busca desenfreada pelo prazer em tudo, pela “anestesia” (não estesia, o não sentir) diante das dores e 

das mais diversas circunstâncias, como se fosse possível viver sem sofrer, uma desenfreada busca 

pela “felicidade”, como se fosse possível ser e estar 100% do tempo sem problemas, alegre e repleto 

de prazer, persegue-se isto a todo custo e não se aceita a realidade de que esta “felicidade é 

impossível”, simplesmente porque o caminho da vida é feito de alegrias e tristezas inevitáveis. Não 

há “felicidade” sob este conceito, mas sim “contentamento”. 

Importando essa reflexão filosófica sobre a “felicidade possível” (ou no entender desta 

investigadora, o “contentamento”) para o contexto escolar, ousa-se dizer que a atual discussão sobre 

a ludicidade invadiu o espaço educativo como sendo a solução mágica, “uma panaceia para os 

problemas educacionais enfrentados na educação” (D’ÁVILA; LEAL, 2013, p. 45) para que 
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finalmente possa-se fazer o processo ensino e aprendizagem 100% prazeroso, diga-se um 

“hedonismo” escolar, para “rendimento máximo” com “esforço mínimo”. 

Há uma espécie de “imperativo do prazer”, que ao invés de transformar criativamente as 

relações no contexto áulico “pode aprisioná-las em um individualismo crônico no qual o que importa 

é, apenas, o bem estar de cada um, pondo na dependência do “sentir-se bem” em aula a legitimidade 

do trabalho pedagógico realizado” (FORTUNA, 2000, p. 7, grifo no original). Parece, então, que 

atualmente o aprender, o ensinar, a aula, os dispositivos didáticos (em conjunto aqui chamados de 

ambiente ou contexto “áulico”) têm a “obrigação” de ser sempre divertido, “lúdico”. E para quem 

sobra a obrigação de fazer tudo isso possível? O Professor! 

Professores são demandados (por diretores, por coordenadores, pelos alunos, por pais destes... 

pela sociedade) a construírem suas aulas para serem integralmente alegres, divertidas, estimulantes, 

lúdicas25. Acontece que é uma falácia crer que o processo ensino e aprendizagem é/deve ser “um 

grande show mágico de cores, adrenalina e risos”. É preciso um “toque” de realidade: se em tudo há 

luz e sombra, por que no contexto áulico seria diferente?! “Marcado ludicamente, o educador é capaz 

de lidar com esta incompletude” (FORTUNA, 2001, p. 116). 

Há, sim, detalhes “apequenadores” – como diz o professor Clóvis de Barros Filho em suas 

palestras – ou “não-lúdicos” no ensinar e no aprender, momentos e elementos que demandam esforço, 

disciplina, sistematização, pragmatismo... isso nem sempre é prazeroso! É ignorância enxergar a 

caminhada acadêmica apenas de um ponto, mas é sabedoria ver toda a estrada e a chegada. O 

caminhar se faz por entre “flores e espinhos”, devendo-se contemplar e aceitar irresignadamente todas 

as facetas. Ou seja, o professor deve desconsiderar a ingênua e ignorante demanda de impor-se a 

hercúlea (senão impossível) missão de ser o fictício herói “Superlúdico” – aquele que toma para si a 

ideia de estar e promover o lúdico o tempo todo a qualquer custo. Pior ainda, quando isso é incutido 

no discurso oficial da Educação, convertendo-se em “habilidade/ competência exigida” para a função 

docente. 

Acreditar e buscar ser um professor “superlúdico” é no mínimo adoecedor, porque é uma 

exigência impossível de ser atendida, a qual só gera decepção, aliás lutar por causas perdidas é 

enfermador e frustrante. Então, a ludicidade no ES (assim como nas outras esferas do ensino) é uma 

causa perdida? Inalcançável? A resposta é um sonoro “sim” e um eloquente “não”. Tudo depende do 

 
25 E essa demanda “megalúdica” extrapolou o impensado durante a pandemia com a onda das aulas “remotas”, 
aulas “online” em todas as instâncias educacionais. 
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paradigma epistemológico que se abraça e no caso do lúdico, (sendo propositalmente maniqueísta... 

desconsiderando gradações), há dois paradigmas: o Lúdico Total e o Lúdico Real26. 

Pensar e, principalmente, propor-se a levantar uma sistematização de modelos explicativos ao 

que está subjacente à realidade e ao fazer social é arriscado – mas o avanço do pensar científico não 

se faz indene aos riscos – e nem está livre dos equívocos, mas sim, suscita discussões. “Não se faz 

criação científica, filosófica ou literária a partir da exatidão, mas sim a partir das infinitas 

possibilidades” (LUCKESI, 2004, p. 16). Para Kuhn (2013, p. 280) um paradigma é uma “constelação 

de crenças, valores e técnicas, etc. partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada” e 

que “permitem a explicação de certos aspectos da realidade” (MORAES, 1997, p. 31). A proposta 

nesta tese sobre as formas de compreender a Ludicidade leva em conta ideias de Santos (2005) sobre 

um conhecimento prudente, consciencioso, lastreado para uma vida decente, emancipada, e mais 

ainda, o “sonho” de Bousquet de que “a única esperança de uma evolução do homem – e não dos 

mecanismos sociais – é uma renascença do espírito lúdico [ludicidade]” (BOUSQUET, 1984, p. 57, 

tradução nossa). 

Já que se está arriscando a propor o “inédito” que organiza e nomeia os costumes e 

compreensões sobre a Ludicidade, é preciso fazê-lo de forma a contemplar não só a ciência, mas 

principalmente seu contexto social. Destarte, o paradigma que por ventura emerja “não pode ser 

apenas um paradigma científico ( o paradigma de um conhecimento prudente), tem de ser também 

um paradigma social (o paradigma de uma vida decente)” (SANTOS, 2005, p. 74). 

Está-se ciente de que a proposta que aqui passa-se a expor está sujeita a controvérsias, 

acréscimos, ajustes. Trata-se de uma construção, implica em uma estrutura que gera novas e outras 

ideias. 

Adultos e crianças têm sido bombardeados pelo “falso jogo que promete alegria, poder, riqueza, 

prazer e descanso, mas, na verdade, está associado ao consumismo, que tem por alicerce o 

esbanjamento e a alienação [...] não visa à formação ou a educação, mas à doutrinação consumista” 

(ALMEIDA, 2013, p. 30). Esta visão distorcida e utilitarista da ludicidade seria interrompida pela 

harmonização nas relações interpessoais e o repensar dos valores reais da existência humana, 

voltando-se para o sensível, fundamental para o equilíbrio de uma vida melhor (ALMEIDA, 2013). 

O professor sob o Paradigma do Lúdico Total, aquele cujo pressuposto é trazer a ludicidade 

para 100% do ambiente áulico, como um recurso extra contra o cansaço, assume como tarefa ser/estar 

 
26 Ao longo deste referencial, bem como, durante a análise de dados houve desenvolvimento das ideias relativas a 
esses paradigmas, as quais se apresentam resumidas no Quadro 26 – Proposta Paradigmática Epistemológica da 
Ludicidade. 
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e proporcionar o lúdico em tudo que diga respeito ao processo de ensino e aprendizagem..., milita em 

causa perdida sim! Subjazem os conceitos de reificação e omnilateralidade27. Defende-se, então, um 

percurso que promova uma formação humana integral, autoconsciente, emancipadora que não 

despreza nem aliena a subjetividade e as relações humanas. 

Já o docente sob o Paradigma do Lúdico Real, aquele cujo pressuposto é compreender que há 

elementos alegradores (elementos positivos) e entristecedores (elementos negativos) no ambiente 

áulico, mas que o saldo entre eles precisa ser positivo, assume como tarefa maximizar o lúdico na 

justa medida do possível praticável, sabendo que a ludicidade não atingirá todos os alunos, mas sim 

a maioria ou a média deles,  sem a pretensão de atingir o auge do hedonismo, aceitando o que não se 

pode mudar, trabalhando para modificar o que é possível e buscando em seu arcabouço de saberes 

sensíveis a “sabedoria lúdica” de distinguir entre o que pode/deve-se ser modificado do que não pode. 

Neste caso, o eloquente “não”! A causa não está perdida. 

Inclusive consciente de que um coletivo (uma turma acadêmica, por exemplo) está composto 

de individualidades que sentem o lúdico de forma diferente, sem que se possa exigir e/ou crer em uma 

unanimidade lúdica. No Paradigma do Lúdico Real, o professor compreende e aceita que trabalhará 

pela “Ludicidade Média” (maior parte da turma) ou Zona da Justa Medida Lúdica, respeitando e 

acolhendo as diferenças/minorias, incitando a eclosão de um espírito lúdico possível. 

O lúdico no Ensino Superior (ou em qualquer nível acadêmico) não é impossível, ao se assumir 

o Paradigma do Lúdico Real, ao buscar a justa medida, o equilíbrio, a temperança, “o caminho do 

meio”, é isto que faz a diferença na ludicidade. Praticar a aceitação irresignada: aceita-se a realidade 

posta (os elementos “não-lúdicos” do contexto áulico), sem se acomodar com ela, sem se exigir o 

impossível, em querer que todos estejam lúdicos 100% do tempo, aceitando o que não pode ser 

alterado e corajosamente modificando (“ludificando”) o que pode. Empregando todo o saber sensível 

para identificar o que é ontologicamente não-lúdico do que é “ludificável”. Destarte, não se amparar 

no Paradigma do Lúdico Total, de certa forma é romper com a ideia de simultaneidade do Mundo 

Líquido (BAUMAN, 2007), da transparência e “superpositividade” da Sociedade do Cansaço (HAN, 

2017, 2019). 

 
27 Reificação é o processo que supervaloriza produtos/produção em detrimento dos seres humanos e suas relações 
atribuindo-lhes características automáticas e de meras mercadorias. Omnilateralidade é o processo de ruptura com 
a formação para a reificação (de caráter unilateral) devendo a educação voltar-se para o desenvolvimento integral 
total e superador de lógicas excludentes (caráter omnilateral). 
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Em suma, é enxergar no invisível, é sentir o essencial, praticá-lo de corpo e alma, ludicamente, 

sem exigir unanimidades, sem se “apequenar” com detalhes não essenciais, sabendo que eles existem, 

aceitando-os, contentando-se com o que é possível, sem comodismo.  

Concorda-se que “a ludicidade é a alavanca da educação para o terceiro milênio” (SANTOS, 

2002, p. 13) e que “a energia lúdica [...] dá a impressão de nascer do nada e de desaparecer sem deixar 

traços” (BOUSQUET, 1984, p. 5, tradução nossa). Então, como ela se manifesta? Em especial no 

Ensino Superior?  

 

2.3 MANIFESTAÇÕES LÚDICAS  

 

Recuperando o conceito Luckesiano, faz-se relevante para esta tese, por uma questão 

metodológica, tecer alguns comentários sobre o termo “interno”. Dele depreende-se minimamente 

duas dimensões (uma interna e outra externa) que são ampliadas e esclarecidas por Luckesi (2002) e 

por Wilber (1999 apud LUCKESI, 2002) com as facetas individuais e coletivas, as quais se 

intercruzam formando, portanto: a (1) dimensão interior individual (em que o indivíduo vivencia uma 

experiência dentro da inteireza de si mesmo), a (2) dimensão interior coletiva (em que o conviver com 

o outro evidencia valores comuns), a (3) dimensão individual externa (expressa pelas manifestações 

do corpo–fisiológica e psicossocialmente), e a (4) dimensão coletiva externa – “ato social (a ação 

como produto da cultura)” (D’ÁVILA; LEAL, 2012, p. 200). 

Para tanto, fez-se o estudo das manifestações lúdicas externas – as quais são ações culturais, 

manifestas e objetivas (D’ÁVILA; LEAL, 2012) – sob o olhar de quem as vivencia, buscando sua 

interpretação social sistemática na instância universitária, posto que, na perspectiva luckesiana estar 

manifestado no eu/individual é também estar manifestado no todo. Por sua vez, acredita-se que a 

função educativa da ludicidade, manifestada em jogos, por exemplo, possa oportunizar a 

aprendizagem do indivíduo, seu conhecimento e sua compreensão de mundo. 

Entendendo as dimensões internas e externas da ludicidade é possível compreender que 

externamente ela emerge como manifestações da ludicidade, tais como “jogar, brincar, recrear, lazer 

e a construção de artefactos de ludicidade e a sua posterior aplicação a diversos objetos de estudo e 

contexto” (LOPES, 2014, p. 30, sic). Assim, a manifestação lúdica “é como a ludicidade se revela, se 

expressa, através do indivíduo. Faz-se conhecer sua presença através de diversas formas (sinais físicos 

ou atividades lúdicas)” (MASSA, 2015, p. 127, grifo nosso). 
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Advoga-se que não é a atividade que é lúdica, o que é lúdico é o estado abstrato e interno da 

pessoa, uma espécie de inteireza, alegria, bem estar, contentamento, um “nirvana”, um estado de 

libertação e liberdade, um estado de graça, um brilho interno, assim nem sempre pode ser percebida 

externamente (o essencial é invisível aos olhos), o que se percebe são as manifestações de ludicidade. 

“Nada é automaticamente e sempre lúdico e, reciprocamente, toda situação pode ser abordada dentro 

de um espírito lúdico” (BOUSQUET, 1984, p. 3, tradução nossa). Assim, ludicidade é gênero e 

manifestações de ludicidade (jogos, brincadeiras, metáforas lúdicas, vivências, dinâmicas, etc.) são 

espécie. 

Sendo a ludicidade um estado subjetivo do indivíduo, ela emerge a partir da relação dele com 

algo, alguém, dado que é relacional (D’ÁVILA, 2016), demanda a interação sujeito-objeto que se dá 

na mediação cognitiva e pode ser potencializada no ambiente educacional pelo auxílio docente, 

através de sua mediação didática (D’ÁVILA, 2008; D’ÁVILA; FERREIRA, 2018), desde que esta 

se proponha a ser lúdica. 

As “atividades lúdicas” são “as atividades que utilizam o lúdico apenas como instrumental – 

externa ao sujeito e objetiva” (MASSA, 2015, p. 127). Ao participar em uma delas não há divisões, a 

plenitude está presente no interior do ser. Estar em uma “atividade lúdica” de corpo, mas não de mente 

indica que a mesma não é lúdica (LUCKESI, 2000a), disto deduz-se que a atividade pode vir a ser 

lúdica ou não a depender da adesão integral do indivíduo que dela participa, portanto ela tem um 

“potencial” de despertar a inteireza, mas não quer dizer que ela inexoravelmente irá fazê-lo. 

Soares e Porto (2006, p. 56, grifo nosso) afirmam que a ludicidade “se caracteriza como uma 

atitude das pessoas e não inerente a algo ou alguém”. Deduz-se que, se não é “inerente”, não se pode 

atribuir o adjetivo “lúdico” a algo, uma atividade, por exemplo. “Brincadeira, jogos e atividades que, 

no cotidiano, são denominadas como lúdicas, de fato, são brincadeiras, jogos e atividades, contudo 

não necessariamente lúdicas” (LUCKESI, 2018, p. 135, grifo nosso). 

É Aristóteles quem exprime, em seu nono livro da Metafísica, a teoria sobre a diferença entre 

ato – a coisa que já é – e potência – aquilo que pode (ou não) vir a ser, propondo assim, uma melhor 

compreensão das relações entre as mudanças. 

A potência, nesse diapasão, é o princípio originador de mudança, posto que a mudança ocorre 

pela atualização de algo que já estava presente em um ente, como um potencial seu. Trata-se de um 

desenvolvimento progressivo das ideias de outros filósofos, a exemplo de Heráclito, que defende a 

transitoriedade e constante mudança, em contraposição a Parmênides que defende a imutabilidade 
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(SANTOS, 2013). Destarte, Aristóteles realiza uma síntese para explicar a realidade, assim, há o ato 

e a potência de existir ou não existir. 

É nessa explicação que esta tese se apoia para fundamentar a nomenclatura “Atividade 

Potencialmente Lúdica” ou “Atividade de Potencial Lúdico”. Uma atividade que ainda não é lúdica 

em ato, mas sim, em potência, ou seja, pode vir a ser, “dado que o que é em potência é, 

potencialmente” (ARISTÓTELES, 2002, p. 407). A expressão “Atividade Potencialmente Lúdica” 

se vê como uma síntese integradora do termo “Atividade Lúdica”, porque ela pode não aportar 

inteireza ao indivíduo que a vivencie. 

Para exemplificar que “o que é lúdico para um pode não ser lúdico para outro”, pede-se licença 

para um relato vivencial (atinente à etapa didática da avaliação) fruto do trabalho desta pesquisadora 

na universidade e ilustrativo à proposição que esta tese defende: A Mediação Didática Lúdica. O que 

se passa a relatar, era para ser lúdico, mas não foi, porém, deixou lições preciosas. 

Com a intenção de melhorar a linguagem das famigeradas provas (misto de memorização e 

coação) buscou-se construir uma espécie de história em quadrinhos, cuja demanda era completar o 

diálogo entre “Mônica, Cebolinha e Cascão”, de forma a demonstrar lógica e conhecimentos sobre o 

assunto trabalhado (naquela circunstância eram “subsídios teórico-legais na Perícia Contábil”). 

Assim, o discente que soubesse dialogar sobre o assunto, ainda que não “lembrasse” termos 

técnicos teria como demonstrar sua compreensão da temática. Este tipo de instrumento pode permitir 

envolvimento e inteireza aos alunos, a tal ponto que eles chegam, em algumas ocasiões, a relatar que 

esqueceram que “estavam fazendo prova” ou perguntam em tom de eutrapelia28 se “podem pintar a 

prova”. O fato é que a animosidade e o clima de tensão diminuem sensivelmente e, em termos 

quantitativos, a vivência mostra que “as notas” são maiores. 

Há também relatos de alunos que afirmam preferir o “tradicional: pergunta e resposta”, porque 

se “atrapalharam” no diálogo. (Acostumados a decorar, se desestabilizam diante do novo...). Volta-se 

a lembrar que a ludicidade é uma vivência interna e subjetiva, e foi justamente durante um processo 

avaliativo com “quadrinhos da Turma da Mônica” que esta pesquisadora compreendeu 

definitivamente que as atividades têm “potencial” lúdico, mas não “são” inexoravelmente lúdicas! 

Na ocasião, foi entregue aos discentes a folha com os quadrinhos e diálogos a serem 

completados, bem como, foi explicada a atividade, certificando-se de que haviam entendido o que era 

 
28 Eutrapelia refere-se ao bom senso de humor, equilibrado, associado à diversão sadia, alegria e humor leves, 
virtuosos e amáveis, senso de humor que graceja sem ofender. Sua etimologia refere-se à disposição para pilherias 
agradáveis, um brincar amável e espiritualmente, engraçar-se. Que gira facilmente, ágil, versátil, leve de espírito, 
pronto nas respostas ou na reação, de humor gracioso. 
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solicitado. Então, um estudante ficou alguns minutos olhando o papel, empalideceu e discretamente 

começou a chorar. Assinou a prova, levantou-se, entregou-a e saiu sem maiores explicações. Pela 

cabeça da pesquisadora passaram inúmeras possíveis explicações... menos a mais óbvia: A “prova 

lúdica”, não foi lúdica, pelo menos não para aquele estudante. 

No final de uma aula posterior foi solicitado conversar com o discente em particular. Quando, 

então, após muita hesitação e relutância foi revelado o motivo do comportamento durante a prova 

“tida” como lúdica: quando criança este estudante teve dislalia (o mesmo problema de fala que o 

Cebolinha apresenta) e havia sofrido bullying na escola. Ver o personagem na prova abriu uma porta 

que estava fechada há muito tempo... Irrompeu dor, sofrimento e tristeza, ao invés da “esperada” 

descontração, inteireza e contentamento. A atividade não é inexoravelmente lúdica! Ela é 

potencialmente lúdica. 

Saber acolher o aluno neste momento, ofertar-lhe outra oportunidade independente de 

quaisquer burocracias, fazer-lhe um pedido sincero de desculpas em nome próprio e em nome dos 

agressores infantis foram decisivos para completar esta lição significativa sobre avaliação e 

ludicidade, bem como para exercitar os saberes sensíveis em plena ação docente. 

Nas palavras de Luckesi “não existe ‘brincadeira lúdica’, ‘jogo lúdico’, “atividade lúdica’ [e 

complementa-se “avaliação lúdica”]. Existem sim brincadeiras, jogos e atividades que podem gerar, 

em alguns sujeitos, estados afetivos internos com características de alegria, bem-estar, bom-humor; 

assim como podem gerar, em outros sujeitos, estado internos incômodos ou negativos” (LUCKESI, 

2018, p. 139, grifos no original). 

 Portanto a atividade pode vir a ser lúdica ou não, depende da experiência do sujeito. Uma 

Atividade Potencialmente Lúdica (APL) é aquela que pode fomentar um estado de consciência livre 

e criativo, estado de fluxo positivo de emoções, implica em inteireza, evasão do tempo e do espaço, 

enlevo e movimento subjetivo, em um contínuo processo de autoconstrução e construção do mundo 

estimulando processos cognitivos e afetivos, mas que depende da vivência positiva para ser lúdica. 

A terminologia “Atividade Lúdica” pode levar as pessoas e os docentes, cujos conhecimentos 

sobre ludicidade sejam triviais, a um sentimento de decepção (às vezes “de culpa”) quando em um 

momento de avaliação da atividade/vivência, souber que “nem todos gostaram e/ou se sentiram 

lúdicos”. Ficando no ar a auto pergunta: Onde foi que eu errei? Por que a “Atividade Lúdica” não 

deu certo e não foi “lúdica” para todos da mesma forma? 

É comum que alguns adultos em turmas universitárias não aquiesçam de imediato às Atividades 

Potencialmente Lúdicas (APLs) porque o “ego, como foi construído, em nossa história pessoal de 
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vida, na base de ameaças e restrições, é muito constritivo, centrado em múltiplas defesas” (LUCKESI, 

2000a, p. 21) psíquicas. Outra ideia é que muitas vezes, nas práticas educativas “lúdicas”, quando se 

trabalha com adultos, as atividades são infantilizadas. Concorda-se com Massa (2014) de que a 

ludicidade de adulto deve ser “de adulto”. Sem esquecer que seu mundo é aquele em que as relações 

com os outros e o próprio mundo é gerenciada por regras, sendo, pois o adulto capaz de seguir e 

administrar sua vida em conformidade com elas (LUCKESI, 2018), chamadas por Lopes (2014) de 

desígnios. O adulto transparece ter muito mais “necessidade das técnicas lúdicas que as crianças [... 

pois ...] quase não joga espontaneamente; ou parece, pouco a pouco, que o homem contemporâneo é 

incapaz, sem recorrer ao jogo [ da Ludicidade], de sair do círculo de dificuldades em que está 

encerrado” (BOUSQUET, 1984, p. 6, tradução nossa) na sociedade da transparência e do cansaço 

(HAN, 2017, 2019). 

“A ludicidade é entusiasta, a estimulação é excitante, o desafio a vencer dinamiza sinergias” 

estimula o desejo, que “arrasta o corpo e a mente” (LOPES, 2014, p. 38-39), mas mantém 

estreitamento com o desígnio, que pondera as circunstâncias, seus ganhos e perdas, o qual se identifica 

no modo como se representa a realidade, evidenciando as hipóteses de concretizar o desejo, para 

vencer os constrangimentos, condicionando o desejo à racionalidade, subjugando a emoção e 

propiciando a efetiva participação, sem esquecer que “para os adultos, as atividades lúdicas são 

catárticas, libertadoras de fixações do passado e construtoras das alegrias do presente e do futuro” 

(LUCKESI, 2002, p. 39). 

Em função de que as “múltiplas defesas” e o “desígnio” no adulto se encontram em alto patamar 

é que o docente do Ensino Superior precisa estar atento e preparado para inicialmente minimizar as 

defesas psíquicas do discente, para então poder propor a contento as APLs, ressalta-se que nem 

sempre se consegue um êxito total nesse intento, o que não deve ser impeditivo para que o professor 

insista em uma Mediação Didática Lúdica (MDL), uma vez que ele assuma o Paradigma Lúdico 

Real. A análise dos dados corroborou que o adulto requer essa minimização de resistências, 

ampliando a questão para a necessidade de estabelecer laços de confiança, contextualização e 

explicitação de objetivos. 

É preciso desconstruir o mito de que atividades que se proponham a ser lúdicas tenham que ser 

necessariamente prazerosas para todos do início ao fim (frisa-se que se parte do Paradigma Lúdico 

Real, no qual o saldo do contexto áulico é positivo, mas que há elementos “não-lúdicos”, 

apequenadores, pragmáticos inerentes a ele. Busca-se a Ludicidade Média ou Zona da Justa Medida 

Lúdica). Na verdade, elas fomentam prazer sem desprezar que ele é fruto de um percurso em que 

houve desequilíbrio, assimilação em meio a uma disciplina tanto docente, quanto discente.  
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Essa defesa por disciplina é diferente daquela proposta pelo o filósofo Agostinho, para ele “a 

aprendizagem não pode ser estimulada sem disciplina. O professor tem de controlar a criança e, caso 

necessário, utilizar a vara e a chibata” (MAYER, 1973 apud ROSAMILHA, 1979, p. 11, grifo 

nosso). Concorda-se com a primeira parte da frase, de que a disciplina estimula a aprendizagem, mas 

não se está defendendo este tipo agressivo, punitivo e dominador de disciplina, mas sim, aquela que 

revela organização, rigorosidade metódica (FREIRE, 2004), autocentramento, equilíbrio e 

temperança, demandada tanto do professor quanto do aluno. Entende-se, portanto, que a ludicidade 

demanda disciplina, na acepção Freiriana da palavra. 

Em uma tentativa meramente didática de direcionamento teórico, arrisca-se a agrupar as 

manifestações da ludicidade em dois grandes grupos: I) Atividades Potencialmente Lúdicas (APL); e 

II) Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas (APLP); as quais encontram-se dispostas na 

Ilustração 5. 

Compreendidas como manifestações externas da ludicidade, esta pesquisa entende que a 

Atividade Potencialmente Lúdica (APL) é aquela que fomenta ao indivíduo a inteireza, ao fluxo 

positivo de emoções, está associada à interação e socialização, mas não atrelada a conteúdo e não há 

sobre ela uma intencionalidade didática. Sendo “aquela que propicia à pessoa que a vive, uma 

sensação de liberdade, um estado de plenitude e de entrega total para essa vivência” (LUCKESI, 2004 

apud LEAL; D’ÁVILA, 2013, p. 42) e sua diferença para a Atividade Potencialmente Lúdico-

Pedagógica (APLP) é que esta última agrega àquela a condição de aliar a aprendizagem de um 

conteúdo didático, tem portanto, uma intenção didática. 

Chama-se a atenção de que por ser uma “atividade livre [...], o jogo [a atividade lúdica] morre 

assim que se tenta pegá-lo de volta [torná-lo não livre/voluntário...] e isso é o que condena 

antecipadamente, do ponto de vista lúdico, a maior parte das tentativas de jogos pedagógicos” 

(BOUSQUET, 1984, p. 3, tradução nossa). Isso traz à tona a discussão e contradição explicitada de 

que quando houvesse obrigatoriedade e intencionalidade não haveria ludicidade. 
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Ilustração 5 – Mapa conceitual Manifestações lúdicas 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Os elementos marcantes de uma atividade essencialmente lúdica são: plenitude da experiência, 

intencionalidade, absorção, espontaneidade, flexibilidade, relevância dos processos, incerteza 

(OLIVEIRA, 2004). Assim, estando incluídas a intencionalidade e a espontaneidade, mostra-se a 

controvérsia para a qual se redargue dialética e dialogicamente que “o universo não é nem inteiro 

livre, nem total contingência, nem absolutamente ou sério ou jogo; ele é uma mescla contraditória” 

(BOUSQUET, 1984, p. 4, tradução nossa). 

A defesa pela APLP no Ensino Superior se fundamenta em pesquisas anteriores junto aos 

alunos, as quais evidenciam que elas “os estimulam e ampliam o aprendizado, tendo efeito positivo 

na vida acadêmica” (MINEIRO; ROCHA, 2008, p. 10). Ideia que também foi corroborada nesta tese. 

Além disso, que não há como negar e negligenciar a imposição/necessidade de associar os conteúdos 

curriculares mínimos de exigência dos programas oficiais29. Qual a escolha na mediação docente que 

se ampara no Paradigma Lúdico Real? Lembra-se que “não há atividade especificamente lúdica, mas 

sim, uma atitude lúdica, que pode acompanhar atividades as mais diversas” (BOUSQUET, 1984, p. 

25, tradução nossa). 

Uma resposta que se ousa ofertar é instrumentalizar-se com APLPs, dispositivos que 

potencializem a ludicidade sem descuidar os impositivos não-lúdicos. Nesta tese, defende-se a 

Atividade Potencialmente Lúdico-Pedagógica (APLP) como um dispositivo para a Mediação 

 
29 Eis um exemplo de elemento “não-lúdico” e “apequenador” inerente ao contexto áulico.  
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Didática Lúdica e uma representação da realidade que resgata a ludicidade no adulto (aliás em 

qualquer faixa etária) propiciando-lhe situações representativas que lhe possibilitem caminhos para o 

aprender lúdico-significativo, integrando a inteireza ao conteúdo áulico. 

Consideram-se dois elementos para esta defesa: 1. Não é porque se propõe determinada 

“atividade lúdica” que ela suscitará inexoravelmente a ludicidade no indivíduo que dela participa; e 

2. Não é porque a atividade tem intuito didático de promover a mediação cognitiva que ela 

inexoravelmente acontecerá (em outras palavras, não é porque o docente “ensinou” que o discente 

automaticamente “aprendeu”). Portanto, há uma possibilidade, “um potencial” de que a atividade 

fomente equilibradamente o lúdico e o cognitivo, mas sem garantias. 

Vale dizer que apropriar-se dessa ideia de “potencialidade” traz ao docente uma aceitação 

irresignada em sua mediação didática. Ele compreende que faz o que é possível, trabalha pela 

Ludicidade Média, ciente do Lúdico Real e de que no contexto áulico há vários sujeitos, portanto não 

se pode responsabilizar por atribuições que cabem ao outro. O “sentir-se inteiro, pleno, em fluxo” e o 

“aprender” são idiossincráticos (e estão nas mãos do outro), ainda que sejam relacionais. Assim, 

assumem-se responsabilidades e apagam-se culpas e frustrações ideologicamente impostas ao 

professor, que passa a agir na transformação do que é possível mediante sua prática lúdica, serena, 

transformadora, prudente, decente e emancipadora. 

Assim a APLP aporta a possibilidade da concomitância da função lúdica e da função didática, 

bem como uma ressignificação da realidade, pelo caráter social e integrador que a ludicidade oferece, 

criando um campo fecundo para o desenvolvimento cognitivo e afetivo de um ser humano integral, 

em meio à uma ciência de limites e potencialidades. Uma vez que estes supostos estão erigidos passa-

se a detalhar e caracterizar as APL e as APLPs, esclarecendo de antemão que a literatura em que se 

apoia está voltada para crianças e buscou-se a analogia para o adulto, aportando passim a experiência 

de docente universitária da pesquisadora. 

 

2.3.1 Atividades Potencialmente Lúdicas (APL) 

 

Segundo Almeida (2013, p. 17), a palavra “lúdico” costuma ser entendida comumente como 

“o ato ou a ação de brincar”. Neste brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos e é 

relativa também à conduta daquele que joga, que brinca e que se diverte.  

Autores como Huizinga (1971), Bousquet (1984), Henriot (1989), Caillois (1990), Vygotsky 

(1993), Kishimoto (1998, 1994, 2011a e 2011b), Brougère (2010, 1998), Luckesi (2000, 2002, 2014, 
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2018), d’Ávila (2016), Fortuna (2000, 2001, 2018), Porto (2002), Lopes (2004) e Almeida (2013) 

denotam em suas obras a importância do lúdico, deslocando-o de sua posição de mero prazer e 

caminhando para a produção e ressignificação de conhecimentos acadêmicos, sobre o mundo, a 

cultura e sobre si mesmo, contemplando a inteireza afetiva e cognitiva do indivíduo. É um espírito e 

contexto lúdico, através de uma de suas manifestações – jogos, brincadeiras, dinâmicas, metáforas, 

arte ou outra manifestação – que o indivíduo entende o mundo, os contextos, os discursos, sua 

subjetividade interna e relacional, burilando, no caso de adultos no Ensino Superior (ES), sua 

capacidade para intervir no mundo. 

Ludus (substantivo) significa etimologicamente jogos infantis, recreação, competições, 

representações litúrgicas e teatrais, jogos de azar, simular, tomar “aspecto de”; já Ludere (verbo) por 

etimologia liga-se a “não seriedade”, ilusão, simulação. Huizinga (1971) em sua obra basilar Homo 

Ludens esforça-se por aportar um apanhado geral sobre o jogo e suas expressões na linguagem, 

detalha o termo “jogo” em vários idiomas e culturas chamando a atenção para o fato de que a palavra 

“jogo” não tem exatamente a mesma origem em todas as línguas, podendo não guardar o mesmo 

sentido nas traduções. 

No capítulo segundo da referida obra há um apanhado geral sobre o jogo e suas expressões na 

linguagem, trata-se de um esforço para detalhar o termo “jogo” em vários idiomas e culturas. 

Compreende-se que a linguagem é viva e produto da cultura, assim manifesta-se nas representações 

terminológicas, revelando famílias semânticas e informações sobre jogo, tangenciando o lúdico, neste 

diapasão, o citado autor informa que no latim há vários termos que dão origem etimológica ao que se 

conhece atualmente. Traz, ainda, a expressão “esfera do lúdico” e vai de maneira desalinhada 

caracterizando-a como aquilo é o que é “inteiramente ao domínio da festa”, “brincar, contar piadas, 

fazer troça”. 

A expressão “jogo” é muito difundida socialmente e ganha acepções diferenciadas (jogo de 

futebol, sorte no jogo azar no amor, jogo do poder em Brasília, jogo de cartas marcadas, jogo da 

conquista, jogo de empurra...), mas quando se trata de construir um conceito, ou mesmo quando se 

visita a literatura não se encontra consenso, senão emergem paradoxos e lacunas.  

Sobre o “tempo” e o “jogo”, Henriot (1989, p. 10, grifo no original, tradução nossa) diz que 

“nós os sentimos, nós os experimentamos, nós os “existimos” [fazemos com que existam] sem refletir 

sobre eles, sem os conceber”. Para esse francês, filósofo do jogo, é possível vivenciá-los, mas quando 

se indaga o seu conceito, não se sabe explicar, ou seja, sente-se mais não se vê – o essencial é invisível 
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aos olhos. Aduz-se ainda que “o jogo é coisa que todo mundo fala, que todos consideram como 

evidente e que ninguém consegue definir”30 (HENRIOT, 1989, p. 11, tradução nossa). 

Roberto Neri (1963, p. 37), pesquisador italiano, chama de facultas ludendi à capacidade de 

ludificar e ludificar-se ou capacidade ludificadora, considera o jogo como atividade autotélica e diz 

que só pode ser realmente considerado “jogo” se conduz a vida para a plenitude, para a “experiência 

com o exercício dos poderes físicos e espirituais, das faculdades emotivas, imaginativas, intelectuais, 

estéticas e sociais que não se empregaram nas ocupações diárias” (Tão parecido com a conceituação 

e ludicidade, não é?!). Ou seja, jogo só é jogo quando fomenta a ludicidade. O mesmo autor ainda 

aduz que os jogos se tornam, por despertar a ludicidade, “meios de progresso de reintegração e 

recuperação da própria personalidade” (NERI, 1963, p. 65, tradução nossa). 

Assim, tateia-se a conceituação mais pelos contrastes (dizendo o que “não é jogo”) do que pela 

via conceitual (“o que é”), pois encontram-se muito mais exceções que regras, dada a subjetividade 

envolvida. Brougère (2003 apud MASSA, 2014) identifica três diferentes significados para jogo: a 

atividade lúdica; o sistema de regras; e o objeto. 

O jogo é 

 
uma ação humana pautada por uma intenção que se justifica por si mesma, sob o pano de 
fundo do universo imaginário [...] atividade voluntária, sujeita a regras, que se desenvolve 
dentro de uma relação espacial e temporal definida, e que promove a evasão momentânea da 
realidade. (RETONDAR, 2007, p. 10 e 37). 

 

É uma prática cultural, voluntária e social legitimada e está presente em todas as formas de 

organização de vida humana (HUIZINGA, 1971) “dotada de um fim em si mesma, acompanhada de 

um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana (caráter 

fictício)” (FORTUNA, 2000, p. 1) que transita entre o mundo interno e o mundo externo (real) e só 

existe “porque há jogadores que o significam como tal”. (RETONDAR, 2007, p. 12). Por isso, “Jogo 

é um juramento feito primeiro a si mesmo, depois aos outros, de respeitar certas instruções, certas 

regras” (CHATEAU, 1987, p. 125). Sendo, pois, “um artifício pela abstração” (CHATEAU, 1987, p. 

23) e com “um parentesco inegável entre o sonho e o jogo” (PIAGET apud CHATEAU, 1987, p. 98). 

Segundo Groos (1886 apud ALMEIDA, 2013, p. 19) “o jogo é uma necessidade biológica, um 

instinto e, psicologicamente, um ato voluntário”. Uma atividade lúdica que detém um conjunto de 

regras, e que por mais simples que seja “todo jogo é educativo em sua essência” (KISHIMOTO, 

 
30 Lembra a situação do “conceito de Didática”... as pessoas sabem classificar os professores como aqueles que 
são didáticos e aqueles que não têm didática, mas não sabem dizer “o que é didática”(seu conceito). 
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2011a, p. 23).  As características do jogo, observadas por Huizinga (1971) Kishimoto (1998) são: não-

literalidade, efeito positivo, flexibilidade, prioridade do processo de brincar, livre escolha, controle 

interno. Por isso, há a controvérsia junto ao “jogo educativo” que é usado com viés didático, posto 

que isto desvirtua as características citadas “ao dar prioridade ao produto, à aprendizagem de noções 

e habilidades” (SOARES, 2002, p. 199). Aduz-se que a “intencionalidade” é a característica peculiar 

e inerente do fazer didático (CASTRO, 2012). Reunindo-se algumas das características mais 

marcantes do jogo elaborou-se o Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Características do jogo 

Voluntariedade Tensão  Frivolidade Não literalidade 

Regras  Evasão da vida real Sentido de faz-de-conta Efeito positivo 

Evasão temporal  Presença do acaso  Espírito lúdico Flexibilidade 

Incerteza Sentido de liberdade Caráter simbólico  

Fonte: Organização própria com base em Huizinga (1971), Retondar (2007), Gramigna (1993), Brougère (1998), 
Fortuna (2000), Kishimoto (2011a), Soares (2002). 

 
 

Percebe-se, até na universidade, que quando a ludicidade se faz presente essa evasão temporal31 

se instala. Quando o aluno – e o professor também! – são extasiados pelo enlevo da aula, do 

contentamento de aprender/ensinar, do “dever cumprido”, da interação positiva eles perdem a noção 

do tempo. “A tensão do desejo de saber, a vontade de participar e a alegria da conquista impregnarão 

todos os momentos desta aula[lúdica]. Deste modo, arrebatados, professor e aluno evadem-se 

temporariamente da realidade” (FORTUNA, 2000, p. 9). Independentemente do âmbito da 

ocorrência: seja no Ensino Infantil ou no Ensino Superior, esse “arrebatamento” é de seres humanos 

(todas as idades) envolvidos. Aproveita-se o ensejo para advogar que o professor precisa ser o 

primeiro a gostar da própria aula, a se “divertir” com ela32, interrogando-se incessantemente se estaria 

gostando da aula se fosse o aluno. O primeiro a precisar de um “alarme” é o professor, por perder a 

 
31 “Há como que uma suspensão do tempo, pois estamos entrando em um terreno simbólico” (OLIVEIRA; SOLE; 
FORTUNA, 2010, p. 37). É a essa suspensão do tempo, essa distorção (para mais ou para menos) na percepção 
cronológica do tempo que se chama evasão temporal. 
32 A título de exemplo de docente que vivencia o enlevo acadêmico, gostando da própria aula, sentindo-se bem 
onde está e fazendo o que faz, sugere-se assistir à entrevista do filósofo Clóvis de Barros Filho ao Jô Soares. 
(Trecho selecionado de 7:45 minutos). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DWW0HW4a4Gw. 
Ele não menciona o termo ‘ludicidade’, mas descreve com riqueza de detalhes como se sente quem está lúdico e 
finaliza dizendo como o docente constrói-se amando o que faz. Acesso em: 29 jan.2019 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DWW0HW4a4Gw
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“noção do tempo” devido ao enlevo sentido na aula lúdica. Esse “êxtase acadêmico”, quando sincero 

e autêntico, é contagiante. 

Entre a compreensão do que é jogo e as inconclusões semânticas, outros dois termos vêm à 

tona para deixar o “jogo” mais interessante: Brincadeira e esporte. O primeiro chega a se confundir 

com jogo, levanta-se a hipótese de que na brincadeira o “brincante” não partilha com o outro as regras 

e nem o sentido imaginário daquilo que está realizando, já o segundo possui distinções mais 

“evidentes”, as quais foram reunidas no Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Diferenças entre Jogo e Esporte 

JOGO ESPORTE 

Não institucionalizado;  É institucionalizado (liga, federação);  

Espírito competitivo pode emergir;  Competição, embate sempre;  

Não visa premiações materiais (a priori);  Visa premiação;  

Finalidade: realizar os próprios jogadores, provocar superação e 
autosuperação (espírito lúdico);  

Necessidade constante de superação dos adversários. 
O espírito lúdico pode emergir;  

Regras orientam e podem ser modificadas pelas necessidades 
quando for necessário (desde que acordado).  

Regras determinam condutas, são imperativas, estão 
prescritas e normativas  

Fonte: Organização própria com base em Retondar (2007). 
 

Porque os jogos são expressão da cultura de uma sociedade (BROUGÈRE, 2010) identificam-

se tantos jogos competitivos em detrimento dos jogos que favorecem à cooperação. No  

Quadro 7 apresentam-se contrapostas as características desses tipos de jogos. 

 

Quadro 7 – Formas de percepção, vivência e ação presentes nas duas modalidades de jogos, de acordo com Brotto 
(2000) 

JOGOS COOPERATIVOS JOGOS COMPETITIVOS 
Visão de que “tem para todos”  Visão de que “só tem para um” 
Objetivos comuns  Objetivos exclusivos  
Ganhar com o outro  Ganhar do outro  
Jogar com  Jogar contra  
Confiança mútua  Desconfiança, suspeita  
Todos fazem parte  Todos à parte  
Descontração, atenção  Preocupação, tensão  
Solidariedade  Rivalidade  
Diversão para todos  Diversão à custa de alguns  
A vitória é compartilhada  A vitória é uma ilusão  
Vontade de continuar jogando  Pressa para acabar o jogo  

Fonte: Correia (2006, p. 50). 
 



73 

Pelo paradigma do Lúdico Real, a perspectiva é rever a promoção social da competitividade ao 

invés da cooperação fomentando confiança, comunicação, respeito mútuo, infundindo outros valores 

diante do egoísmo, narcisismo, hedonismo e resignação passiva. 

O “brincar, então, é um meio de compreender e relacionar-se com o meio” (FORTUNA, 2000, 

p. 6) que desenvolve a criatividade e a imaginação. A brincadeira é compreendida “como a atividade 

recreativa” em que não há “regras explícitas pré-estabelecidas, mas sim criadas momentaneamente 

ou seguidas por tradição cultural” E o brinquedo restringe-se à materialização da brincadeira, ou seja, 

é “o objeto físico” (ALMEIDA, 2013, p. 18). Neste diapasão, ressalta-se que na sociedade líquida os 

brinquedos viraram fator de consumo e também de formação de capacidades para a competição. 

“A brincadeira é um processo psicológico mediado por um objeto real chamado brinquedo” 

(GUTTON, 2013, p. 56). Para Luckesi (2018) as brincadeiras “podem ser praticadas e vivenciadas 

por todos, das crianças aos adultos, desde que elas não têm regras, são absolutamente livres”. Já o 

jogo, porque tem regras explícitas, “somente poderá ser praticado por um sujeito, que tenha crescido 

em idade e desenvolvimento segundo determinados padrões da área cognitiva, afetiva e neurológica” 

(LUCKESI, 2018, p. 135). A base que possibilita o brincar é a confiabilidade “a certeza de não ser 

invadido ou “engolido” pelo outro. Em última instância, a possibilidade de “ser”. (ROSA, 2001, p. 

39, grifo no original). 

 “No adulto [a brincadeira] sobrevive no manejo do imponderável, do inusitado, no humor e na 

leveza de espírito; na capacidade de enfrentar o aleatório e o inesperado; no ‘transe’ de alguns 

profissionais apaixonados33; nos jogos da vida amorosa” (FORTUNA, 2000, p. 8). Gordinho (2009 

apud MASSA, 2014) elenca os benefícios do brincar para as crianças, entre eles destacam-se: o 

estímulo aos sentidos, a coordenação motora ampla e fina, o controle emocional, o exercício 

linguístico, criativo e decisório. Aduz que “há, portanto, muito mais complexidade no ato de brincar, 

do que pode parecer ao observador desavisado.” (GORDINHO, 2009, p. 39 apud MASSA, 2015, p. 

125-126). 

Para Retondar (2007), o “brincante” vive ludicamente em um mundo próprio e com 

necessidade de autossatisfação. Porém, para Brougère (1998, p. 20) “Brincar não é uma dinâmica 

interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa que, como, outras 

 
33 Durante a pandemia, em 2020, pululavam reportagens de profissionais da saúde que entram no hospital pela 
manhã e perdiam a noção do tempo, tamanha a quantidade de atividades, o envolvimento integral que têm com o 
que fazem, levando-os a essa espécie de transe referido por Fortuna (2000). Apenas uma digressão, para a qual 
não se tem resposta a ofertar: No caso dos profissionais da saúde dessas reportagens eles não transpareciam um 
fluxo “positivo” de emoções, mas sim, um extenuante centramento no que faziam, uma imersão completa pelo 
senso de dever... Seria isso ludicidade também? 
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necessita de aprendizagem”. Aliás, para Vygotsky (2018, p. 361), “na brincadeira a criança sempre 

forma criativamente a realidade” orientada por suas demandas emocionais. 

O jogo e a brincadeira, pelo que se deduz, possuem “funções” (psicológicas, pedagógicas, 

sociais, econômicas) (FALKENBACH, 1997) sendo uma das mais propaladas a função educativa, a 

qual “oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua compreensão de 

mundo” (ROJAS, 2002, p. 6). 

Pode-se perceber como diferença entre crianças e adultos que aquelas desfrutam dos momentos 

em que se encontram jogando, enquanto que o adulto procura racionalizar e “sempre saber qual a 

finalidade da atividade de jogo em que está participando”, isso “impede o emergir dos sentimentos e 

das emoções” (FALKENBACH, 1997, p. 81). Essa necessidade de conhecer “a finalidade” foi 

corroborada por esta pesquisa.  O jogo adulto não deveria ter somente a função preparatória para o 

mundo do trabalho e da produtividade, pois o importante é que o jogo auxilie e leve o adulto a perceber 

o ressurgir em si do “impulso lúdico que tanta falta faz ao adulto” (FALKENBACH, 1997, p. 81). 

Levantar a história dos jogos é um descortinar curioso, interessante e cheio de imprecisões.  O 

jogo esteve presente na formação do homem grego tanto na Mitologia, como nos Jogos Olímpicos 

(GODOY, 1996). Filósofos (Platão, Aristóteles e Heráclito) reconheciam e valorizavam as 

manifestações lúdicas, como essenciais para a formação do indivíduo. (LOPES, 2004). Nos relatos 

de Tomás de Aquino o jogo era perigoso para a vida cristã pelo seu caráter envolvente que poderia 

desviar a observância da fé. Embora, defendesse que nele havia dupla positiva – repouso e eutrapelia 

– chegando a admitir que pudesse haver até mesmo pecado justamente em não jogar (DUFLO, 1999, 

p. 20). Os jogos e as brincadeiras que antes eram permitidos e divertiam adultos e crianças, 

paulatinamente foram sendo recriminados “pela Igreja e pelos moralistas que as associavam ao vício, 

ao azar e aos prazeres carnais” (FALKENBACH, 1997, p. 79). 

No séc. XVIII Johann Schiller escreve o livro “A educação estética do homem numa série de 

cartas”, situando o jogo estética, filosófica e também pedagogicamente. Em 1938, Johan Huizinga 

publica “Homo Ludens” (já referida) explicando que o homo sapiens é o fabricante da própria cultura 

(homo faber), possuidor de um saber técnico, um ofício e defende o homo ludens, evocando a 

necessidade de estabelecer uma relação lúdica através da evasão da vida real com o mundo da 

realidade na vida do ser humano. “Os jogos são, pois, ao mesmo tempo, o lugar onde defeitos 

aparecem mais visivelmente (porque não são dissimulados) e onde a criança luta mais energicamente 

contra eles” (JACQUIN, 1963, p. 72-73). Ao que se estende para o indivíduo, independentemente da 

idade. 
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Na área da Economia, estuda-se a “a teoria dos jogos”, nela os jogos são modelos explicativos 

e orientadores para decisões assertivas em meio às tensões entre mercado e investidor, em um mundo 

de rápidas e imprevisíveis transformações. Trata-se de uma visão quantitativa de predição de ações, 

surgida com os estudos do matemático e prêmio Nobel John Nash (notabilizado no filme “Uma mente 

brilhante”). 

A teoria dos jogos envolve técnicas de descrição e análise criando regras para decisões 

estratégicas, em meio a interações “racionais” (ações de cada agente afetam os demais, 

desconsiderando subjetividades). Neste caso, “jogo” é uma representação formal que permitirá a 

análise de situações em que agentes interagem entre si (FIANI, 2004). Embora seja difundida, 

estudada e aplicada à Economia, Ciências Contábeis, Administração, Direito e Ciência Política, 

especialmente no que concerne à estratégia mercadológica, recebe muitas críticas porque na realidade, 

não é possível prever com exatidão as decisões empresariais, pois a subjetividade é imponderável e 

incide nas pessoas que tomam as decisões (as quais não são sempre “racionais” como preconiza essa 

teoria). 

Tomando como ponto de partida alguns tipos de jogos34 para conhecer um pouco da história 

deles Romão (2008) reconta que: 

a)Os jogos de tabuleiro clássicos (tais como damas e xadrez – usam peças representativas para 

situações imaginárias) foram criados como “ferramentas”35 de estratégia, usados por exércitos, 

havendo registros de mais de 3 mil anos a.C., na Mesopotâmia e na China; 

b) Os jogos de tabuleiros modernos (tangenciam a realidade, simulando atividades do cotidiano 

de maneira divertida). Surgem após a revolução industrial com o intuito de fazer uma produção e 

venda de jogos em larga escala (caráter consumista que o lúdico vem ganhando/aumentando cada vez 

mais). Nesta época surge o “Banco Imobiliário” (criado com outro nome, conhecido 

internacionalmente como “Monopoly”, tinha objetivo original de ser uma “ferramenta” de 

aprendizagem de taxa de juros); 

c)Os Jogos de cartas (trazem uma representação geométrica plana, que relacionam 

personagens nobres e números) – A primeira versão que se tem registro foi chinesa. No século XX, 

cada país acrescentou uma idiossincrasia: O coringa (EUA), o formato reversível e arredondado 

(França). Uma curiosidade é que na Europa o “Ás” é a forma em latim para a menor unidade, assim 

 
34 Não é escopo dessa pesquisa aprofundar-se nesta seara, assim que as informações são breves e resumidas, 
embora muito mais se pudesse aportar, em especial, aos jogos eletrônicos. 
35 Breve comentário sobre o termo ‘ferramenta’: Ele aporta uma visão utilitarista, alienadora, consumista e 
mecânica. A ferramenta é para um trabalho ‘braçal’ distanciado do intelecto reflexivo. Já o termo ‘instrumento’ é 
para executar melodias nas mãos de quem pensa e sente a música. 
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é a carta de menor valor, já nos EUA “Ace” (nome da carta “Ás” em inglês) significa o maior, ápice, 

sendo a carta de maior valor;  

d) O Jogo de interpretação de papéis (Role Play Game ou “RPG”) – são jogos praticados por 

grupos que simulam vivenciar situações imaginárias como se fossem reais (geralmente ligadas a 

enredos de filmes e livros) procurando desvendar mistérios e resolver problemas. O primeiro surgiu 

após a segunda guerra mundial, com “Dungeons & Dragons” (“A caverna do dragão” no Brasil). É 

comum grupos de jovens, nos EUA, saírem fantasiados de personagens e se reunirem (até em 

cemitérios) para jogar RPG; 

e)Os Jogos Eletrônicos – buscam a interação em meio eletrônico. Sua história demanda muita 

fonte de informação e riqueza de detalhes. Têm início com o desenvolvimento dos primeiros 

computadores e a linguagem binária, sofreram e continuam sofrendo impactos do desenvolvimento 

da tecnologia. Esta área está em franca expansão de estudos36 (alguns ideologicamente plantados) e 

de produção, pela rentabilidade financeira e apelo comercial que apresenta. São usados com diversas 

finalidades, desde entretenimento, agilidade cerebral, até simulação de habilidades motoras (por 

exemplo: simuladores de voo). 

Em seus estudos, Piaget valeu-se das situações de jogos para compreender a formação de regra 

no pensamento infantil, cunhou conceitos como “jogo de exercício”, “jogo simbólico”, “jogo de 

regras”. Wallon em sua tentativa taxonômica cunha quatro espécies de jogo; os “funcionais”, “de 

ficção”, “de aquisição” e “de construção”. Froebel por entender o jogo como objeto e ação livre e 

espontâneo, categoriza-o como “jogo livre” (CARNEIRO, 2012). Para Vygotsky (2000, p. 125), “o 

mais simples jogo com regras transforma-se imediatamente numa situação imaginária”. Dentro de 

uma perspectiva crítico-emancipadora, Correia (2006), debatendo Lentz, Orlick e Brotto, propugna 

os jogos cooperativos como aqueles que aportam mais oportunidades aos jogantes, sem que haja 

violações físicas ou psicológicas. Assim, que “o jogo é tão complexo como a subjetividade que joga” 

(MORENO, 2005, p. 31, tradução nossa). 

Os teóricos dos jogos não são consensuais em suas classificações, assim que cada um deles 

parece apresentar uma taxonomia própria. Roger Caillois (1990) propõe uma classificação em 4 

categorias de jogos, mas sofre críticas porque sua sistemática não apresenta “exclusão mútua” 

(BARDIN, 2011), ou seja, esta condição faria com que um jogo só pudesse se enquadrar em uma 

categoria por vez, o que não acontece, há jogos que podem ser categorizados em mais de um tipo 

simultaneamente. A proposta de Caillois (1990) se apresenta assim: 

 
36 A exemplo da gamificação que traz princípios dos jogos eletrônicos para o ensino, com fortes aspectos 
behavioristas, diretivos e condutivos.  
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a) Jogos de competição (âgon, luta em grego) – Trazem a competição e o enfrentamento do 

oponente, prima pela igualdade de condições para que a vitória possa ser legitimada. Diferentemente 

do esporte, o espírito “agonístico” (superação do adversário) nasce no decorrer do jogo. Lida com a 

tensão e a incerteza do resultado. A grandiosidade é o detalhe; a jogada mágica conta com a ousadia 

e o inesperado; 

b) Jogos de sorte (alea, casual, aleatório em latim) – os indivíduos são espectadores quase 

passivos, sua ação é somente dar partida no jogo e evocar toda ajuda do destino (contar com a “sorte”) 

porque o resultado é definido aleatoriamente e o adversário é imaginário; 

c) Jogos de simulacro (mimicry, mimetização ou imitação em inglês); É o jogo em que se 

assume ser um personagem fictício (até com fantasias e rituais), adentra-se o imaginário através da 

evasão da vida real. Eles propiciam: a empatia, colocando-se no lugar do outro (inteligência 

intrapessoal); o distanciar e ressignificar de si mesmo e melhor compreender valores, preconceitos, 

crenças melhorando sua relação com o mundo e consigo mesmo (inteligência interpessoal). Têm a 

presença marcante do faz-de-conta; 

d) Jogos de vertigem (ilinx, “turbilhão das águas” ou vertigem em grego); as regras são para 

garantir a proteção e a integridade dos jogadores, provocam uma sensação de desfalecimento, de 

temor, de torpor e, ao mesmo tempo, de profunda excitação. A busca é obter prazer da vertigem, do 

mal-estar, do pânico momentâneo, em busca da tontura, do movimento que provoca o transe, a 

distorção da realidade de forma abrupta e intensa. 

Percebe-se que as premissas dos jogos de âgon chegaram à cultura social (ou seria o contrário?). 

Identifica-se socialmente no modo de produção capitalista e na vida líquida de consumo, a mesma 

ideia de “suposta igualdade” de condições “no jogo da vida” para todos, entretanto isso é uma falácia 

ideológica “pois a realidade social, da maneira com que se encontra organizada e distribuída, não 

admite indivíduos nas mesmas condições objetivas, e agora acrescento, condições 

subjetivas[idênticas] para a disputa” (RETONDAR, 2007, p. 43). A visão utilitarista da ludicidade, 

dos jogos e das várias manifestações de ludicidade se instala em meio ao hedonismo e à competição 

meritocrática, favorecendo à Sociedade do Cansaço (HAN, 2017). 

Esse utilitarismo que privilegia o homo faber sobre o homo ludens, representa para Lopes 

(2004) um retrocesso na valorização da ludicidade, ao considerá-la inútil porque ela não é geradora 

direta de riqueza financeira. Volta-se a lembrar que a ludicidade é autotélica (HOLZAPFER, 2003; 

FORTUNA, 2000), tem razão de ser em si mesma, ainda assim aduz-se que há, sim, uma riqueza 
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ganha com a ludicidade: a sanidade e lucidez no mundo interno do indivíduo – um “ativo intangível”37 

de difícil mensuração, raro e altamente valorizado. 

 Winnicott (1975 apud ALMEIDA, 2013, p. 22) dá “à atividade lúdica um caráter de fenômeno 

humano necessário e significativo”. Para Chateau (1987, p. 14) “o homem só é completo quando 

brinca” porque é “pelo jogo, pelo brinquedo, que crescem a alma e a inteligência”.  

Segundo Almeida (2013) o educador russo Antón Makarenko enxerga que estão presentes no 

adulto a atribuição de sentido de prazer, satisfação e autoafirmação às atividades de potencial lúdico, 

entretanto, acrescenta ao lúdico o valor eminentemente político e social, posto que de seu ponto de 

vista, a felicidade estabelece uma relação entre a alegria presente e a aspiração de um futuro melhor, 

não do prisma individual/subjetivo, mas sim coletivo/concreto. Além disso, visto que os indivíduos 

são singulares, não haverá unanimidade enquanto instância subjetiva, media-se didática, dialética e 

dialogicamente junto ao prisma coletivo (Ludicidade Média), pois a turma de alunos é um “corpo 

coletivo” e como tal a ludicidade se dará. 

 

2.3.2 Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas (APLP) 

 

A discussão agora volta-se ao contexto áulico em que as manifestações da ludicidade se fazem 

presentes com a intencionalidade docente de mediar didaticamente um conteúdo. Neste ínterim, 

também há profusão de nomenclaturas e conceitos.  

Pretende-se discutir em apertada síntese, o conceito, a história e a importância do “Jogo 

Educativo” enquanto Atividade Potencialmente Lúdico-Pedagógica (APLP), bem como, caracterizar 

e discutir a “Dinâmica”, a “Vivência” e a “Metáfora Lúdica” que estão brevemente referidos no 

Quadro 8 . 

 
Quadro 8 – Caracterização de algumas Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas 

(continua) 
APLP Caracterização 

Jogo 
(educativo) 

Possui regras, as quais legitimam a vitória, podem ser discutidas e acordadas antes de etapas 
decisivas, geralmente traz a competitividade (entre equipes ou entre indivíduos), possíveis sanções, 
é imprevisível, traz vencedor, pode contar com premiação. Refere-se a um conteúdo, seja na forma 
de seus objetivos, seja na forma das ações empreendidas durante a atividade. Podendo auxiliar tanto 
na introdução, desenvolvimento, consolidação ou verificação da aprendizagem. Oferece e propõe: o 
problema a ser resolvido (contextualização, realidade prática), o objetivo (a ser traçado/ perseguido/ 
alcançado); as regras (disciplina e método). Mobiliza processos cognitivos e afetivo-emocionais. 

 
 
 

 
37 Em linguagem contábil. 
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(conclusão) 
APLP Caracterização 

Metáfora 
lúdica 

Atividades, recursos simbólicos, simulações concreto-abstratas admitidas individualmente ou em 
grupo para objetivar a cognição do indivíduo de forma agradável e estimulante, unindo processos de 
sensibilização, estudo, discussão e internalização do conhecimento. Funciona como um organizador 
prévio (AUSUBEL, 2009), trazendo lastro de ancoragem para a mediação cognitiva do aluno. Não 
pressupõe regras, nem competitividade. Estimula os dois hemisférios cerebrais. Podem servir-se 
como recurso metafórico: música, pintura, poesia, filmes, etc. 

Vivência 

Possui ações a serem empreendidas pelos participantes, tem um mediador que sabe onde se quer 
chegar, não conta com premiação, nem competitividade, os aspectos subjetivos são os mais 
relevantes. Estimula os níveis emocionais e sensoriais dos indivíduos. Geralmente acontece em 
grupos maiores e a pessoa participa de forma individual, com o papel que lhe é próprio. Privilegia-
se o “mundo interno” do indivíduo, favorecendo seu auto entendimento. Pressupõe a aprendizagem 
pela experiência direta visando uma sinergia conjugando a resolução de problemas, dramatização.  

Dinâmica 

Possui regras e ações a serem empreendidas pelos participantes, não traz necessariamente a 
competitividade, pode ser realizada entre equipes e entre indivíduos, mas em coletividade, não 
pressupõe ganhadores, é imprevisível, embora o professor ao empregá-la saiba onde quer chegar e 
como vai terminá-la, aciona níveis mais emocionais e sensoriais. Não conta com premiação. 
Pressupõe relações significativas, enfatiza a afetividade, a empatia e a comunicação integral entre os 
participantes. Visam aprendizagem de conteúdo, formas de convivência e produção cooperativa. 
Privilegia mais o “mundo externo”, embora, às vezes, acabe evocando questões do “mundo interno” 
do indivíduo. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Em uma Atividade Potencialmente Lúdico-Pedagógico (APLP) o adulto é instado a 

construções, representações – imagéticas e/ou concretas – ações explícitas ou implícitas – ou mesmo, 

em nível inconsciente, as quais introduzem o indivíduo nas operações associadas ao objeto alvo de 

aprendizagem, cuja apropriação inscreve-se em um contexto histórico, sociocultural e dialógico38. 

Ressalta-se que o próprio nome traz ressalvas conceituais: potencialmente indica que a ludicidade é 

subjetiva, pode ou não se fazer presente; e pedagógico indica que ela concerne a todo o processo 

educativo, não somente à etapa de ensino (didática), mas sim perpassa em nível macro o ambiente 

 
38A despeito de práticas que têm recebido atenções e holofotes, tornando-se modismos instantâneos como a 
“gamificação” que busca o “engajamento” ao invés da pretensa “dialogicidade”. Em um diálogo as partes 
envolvidas saem ganhando, saem ambas enriquecidas, ambas conhecem os interesses que os motivam no 
momento. Já o engajamento traz subjacente a ideia de que um ganha e outro “serve” para ser usado como 
fomentador do ganho, sem se dar conta de estar sendo usado – os interesses reais são escamoteados. Explica-se: 
manter o outro engajado faz com que ele seja preso por vontade própria (esse é um perigo do “utilitarismo do 
lúdico”) para o atendimento dos objetivos que lhe são alheios. Dois exemplos: Nas plataformas digitais usa-se o 
“lúdico” para manter o “engajamento” dos “usuários”, esses ficam “fidelizados”, continuamente alimentando a 
plataforma com dados (comentários, por exemplo) que promovem o ganho (financeiro, visibilidade, publicidade, 
etc.) de quem se utilizou do “lúdico” (seja sob formato de game, de like, de um “coraçãozinho”, de um 
sorteio/brinde, etc.). Nas faculdades – em especial as particulares – têm sido promovidos jogos para o Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), com o fito de dar visibilidade à instituição(retorno financeiro 
de curto e médio prazo), melhorar indicadores em ranquementos (notas – leia-se fomento$ externos à instituição), 
em que prêmios (bolsas de estudo e descontos parciais, na maioria das vezes) são “oferecidos” aos jogadores 
vencedores (estímulo à competição – para já ir “moldando” para o mercado). O alunado fica “engajado” em 
participar sem se dar conta de que está sendo usado para o benefício da instituição (ainda há o discurso de que se 
a faculdade for bem vista é bom para a empregabilidade/currículo do aluno). (Só expondo 
desassossegos/conjecturas... Se há verdadeira qualidade na relação ensino e aprendizagem, precisa ficar 
promovendo “game show” para os alunos se saírem bem em exames? “Usando a ludicidade” para promover 
“engajamento”?) 
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áulico, criando a ambiência lúdica que extrapola os limites e objetivos da aula, isto é, ela se integra a 

todo um processo cuja linguagem estruturante é a ludicidade. Não sendo, pois, de “uso” 

“estanque/pontual”, ou seja, é parte constitutiva de uma mediação didática apoiada em toda uma 

Pedagogia Lúdica. 

Concorda-se com a defesa de Almeida (2013) sobre a importância de manter, mesmo na vida 

adulta, a ludicidade de “olhar e atuar no mundo” em todas as instâncias, desde as que parecem ser 

obrigações enfadonhas, até as de natural prazer, pois todas compõem o indivíduo integral e social. As 

ações lúdicas e o afeto são as formas mais eficientes de aprimoramento enriquecimento da 

inteligência e do equilíbrio emocional do ser humano. 

Conforme Almeida (2013, p. 92) sejam as manifestações da ludicidade didática realizadas 

“individualmente ou em grupos, fornecem ao professor inúmeras possibilidades de observação em 

relação aos conteúdos, às habilidades, às atitudes dos alunos”. Até mesmo o momento de repensar os 

objetivos e o que se alcançou (a avaliação) pode trazer elementos lúdicos, assim seja, 

intencionalmente, construída em bases que valorizem o indivíduo tanto em aspectos cognitivos 

quanto emocionais. 

 

2.3.2.1 Jogos educativos 

 

Os jogos educativos são atividades regidas por regras, objetivos e possíveis sanções, em que há 

um certo grau de tensão e interação entre os participantes, com resultado imprevisível, legitimado 

pelo cumprimento das regras, em que se pressupõe a evasão do tempo (e muitas vezes do espaço), 

com propósito de aprendizagem de um conteúdo, “assimilação de processos, de métodos, de formas” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 8), que simulam a realidade, mobilizam capacidades e habilidades diversas, 

ativando cognição e emoção, podendo haver ou não recompensa ao final. Ainda que haja vencedores 

e perdedores, entendendo que a finalidade precípua é mediar um conhecimento, todos que dele se 

aproximarem são vencedores. Na realidade, defende-se que “se o importante é competir, o 

fundamental é cooperar” (BROTTO, 2000 apud CORREIA, 2006, p. 50). 

Pelo olhar construtivista piagetiano, caracteriza-se por ser mais prazeroso e fácil assimilar e 

aprender “havendo predomínio da assimilação sobre a acomodação. Assim sendo, a tensão de vencer 

o desafio, de controlar a impulsividade, ameniza-se face à alegria, à motivação e ao envolvimento 

inerentes à situação” (OLIVEIRA, 2007, p. 9). 

Para Kirby (1995 apud MILITÃO; MILITÃO, 2008, p. 24-25) jogo de caráter educativo é 

“uma atividade estruturada, com um objetivo de aprendizado, conteúdo ou processo diferente da 
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consumação da atividade em si”. São fases de um jogo educativo: a distribuição dos participantes; 

instruções; demonstrações (quando for necessário); a vivência do jogo; o final do jogo; exposição dos 

sentimentos e emoções; a discussão, esclarecimentos e opiniões; fechamento. Pressupõe-se que o jogo 

devolve, de certa forma, na sua intensidade, uma fascinante energia que permite o ir e vir promovendo 

a descoberta e o (re)encontro do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com seu entorno 

(HUIZINGA, 1971). “Os jogos podem ser vistos com um meio facilitador dessa conjunção maior, 

realidade x fantasia; que supõe a integração dinâmica cognição x emoção” (OLIVEIRA, 2007, p. 26). 

Em alguns autores, como Vial (1981 apud KISHIMOTO, 2011a) encontra-se a denominação 

de “jogo didático”, ou o “jogo pedagógico” (ANTUNES; PEGAIA, 1974) e ainda em Kishimoto 

(2011a) e Jacquin (1963) encontra-se a denominação de “jogo educativo”. 

Aquele é compreendido como a “modalidade destinada à aquisição de conteúdo [...]” 

(KISHIMOTO, 2011a, p. 21) restrito, pela sua natureza atrelada ao conteudismo. Esse “é uma réplica, 

em tamanho reduzido, de alguns aspectos de vida cotidiana, servindo para confrontar os alunos com 

problemas que necessitam de solução ou de soluções” (ANTUNES; PEGAIA, 1974, p. 13). E este 

último é conceituado como atividade com espírito lúdico propiciador de inteireza contente em 

concomitância com a função educativa intencionalmente buscada pela mediação didática que 

“complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo” (CAMPAGNE, 

1989 apud KISHIMOTO, 2011a, p. 19) de maneira dinâmica, envolvendo ações ativas/ 

participativas/ colaborativas, permitindo protagonismo e tendo “múltiplos efeitos na esfera corporal, 

cognitiva, afetiva e social” (KISHIMOTO, 2011a, p. 22).  

 Jogo educativo é a acepção que esta tese adota, entretanto, mesclando-lhe também o sentido 

de que no Ensino Superior muitos deles trazem réplicas “simplificadas” das situações-problema do 

cotidiano profissional buscando refletir e pensar-lhes soluções. Assim, a aula deve ser pensada (caráter 

intencional) “para garantir que o jogo não deslize para a promoção do individualismo” (FORTUNA, 

2001, p. 117) Vale ressaltar que a “didatização” dos jogos para ensinar conteúdos sem sentido pode 

ser tão autoritária e manipuladora quanto o criticado ensino tradicional, tornam o ensino diretivo e o 

aluno passivo “tudo isto em um jogo que “engana” o aluno, ensinando, sem que ele “nem note”, 

conteúdos sem sentido” (FORTUNA, 2000, p. 6)39.  

Assim, a APLP (qualquer que seja) se for ou desprovida de intencionalidade didático-crítico-

ética, ou se o aluno for mantido alheio de seus objetivos passa a ser um “engodo” que “disfarça a 

aprendizagem”. Aprender significativamente envolve atitude significativa, querer aprender. Saber 

 
39 Remete perfeitamente à gamificação, não?! 
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que se está em um processo intencional, planejado, aberto ao imponderável e com objetivos é no 

mínimo uma forma de respeito, senão de cooperação honesta, tentando garantir que não se “deslize 

para a promoção do individualismo” (FORTUNA, 2000, p. 9). O adulto universitário deve saber o 

objetivo do que se faz, para ele “fazer junto”, não engolindo uma “isca”, mas agindo consciente do 

que faz, porquê faz, permitindo-se a inteireza afetiva e garantindo estabilidade para sua cognição, 

permitindo-se aprender com deleite. 

Independente da proposta terminológica, seu aspecto conteudista, behaviorista ou 

interacionista, vê-se, a preocupação de aliar a inteireza e fruição ao ato de aprender, mas não a 

“diversão” pura e simples, dissociada de objetivo, e sim a interação afetiva entre os processos de 

cognição, sem a opacidade mecânica e embotadora da repetição/memorização tradicional, 

respeitando os limites/ritmos de aprendizagem individuais, evocando a dialogicidade e a emancipação 

do sujeito “articulando os conteúdos à dimensão do prazer, do humor, por conseguinte, da alegria” 

(D’ÁVILA; LEAL, 2012, p. 201). Entendendo a aula lúdica como instigante, assim como um bom 

jogo de potencial desafiador (FORTUNA, 2001), o desafio cognitivo (AUSUBEL, 2009). 

Ao fazer uma tentativa de resgate histórico para conhecer o percurso dos jogos com fito de 

aprendizagem levantou-se que, na Grécia Antiga, Platão indicava que todas as crianças deveriam 

estudar matemática através dos atrativos dos jogos (ALMEIDA, 2013). Tal ideia cai em depreciação 

pela ascensão do cristianismo que inicialmente considera os jogos como imorais e profanos. O 

renascimento faz com que se volte a perceber o valor educativo dos jogos, e “são os colégios jesuítas 

os primeiros a colocá-los em prática” (ALMEIDA, 2013, p. 43). 

Com relatos datados de 1511 na obra “Ludus Studentum Friburgensium”, do padre 

Franciscano francês Thomas Murner, o baralho (jogo de cartas) passa “a engajar os alunos em um 

aprendizado mais dinâmico” (KISHIMOTO, 2011a, p. 16) sobre dialética. Em 1657, João Amós 

Comênio (célebre pelo livro “Didática Magna”) por meio de outra obra “Orbis Sensualium Pictus” 

reforça o argumento da aprendizagem com imagens e jogos, advogando que “tudo que está na 

inteligência passa pelos sentidos” (KISHIMOTO, 2011a, p. 16). Os jogos ligados às mais diversas 

matérias (Geografia, História, Matemática, etc.) eclodem e se difundem junto com a renascença. 

Para além disso, corroborando o lócus investigativo desta pesquisa – Curso de Ciências 

Contábeis – levantou-se que o primeiro indivíduo a sistematizar, publicar e dar exemplos de inserção 

de jogos com função didática no ensino de matemática (especificamente) foi o frei italiano Luca 

Bartolomeo Pacioli (SANGSTER; SCATAGLINIBELGHITAR, 2010; SANGSTER; STONER; 

MCCARTHY, 2008), professor, humanista, entusiasta pela disseminação do conhecimento e amigo 

de Leonardo da Vinci. Ele também é célebre matemático e considerado o “Pai da Contabilidade”, 
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por ter sido quem sistematizou, redigiu, publicou e divulgou o método contábil, embora essa 

denominação seja, a rigor, inadequada, visto que a Contabilidade é uma ciência milenar com registros 

histórico-arqueológicos em pinturas rupestres, em tabletes de argila nas civilizações antigas, de modo 

que precisar seu fundador/ “pai”, é tarefa inexequível. 

Pacioli, em 1494, na cidade de Veneza, publica a obra “Tractatus XI de Computis et Scripturis: 

Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità” escrita em dialeto norte-italiano, 

contando com “615 páginas40“. Esta obra em sua edição original conseguiu revolucionar não só o 

“mundo do comércio”, pois ao mesmo tempo colocou no papel a metodologia que a Contabilidade 

usava e continua usando até hoje (“Método das Partidas Dobradas”), bem como, contribuiu com 

várias outras disciplinas, incluindo arte, arquitetura, matemática, estatística, caligrafia, administração 

e Educação (SANGSTER; SCATAGLINIBELGHITAR, 2010). 

Justamente por esta tese ter como colaboradores de pesquisa os alunos de Ciências Contábeis, 

faz-se enriquecedor e necessário uma maior aproximação sobre este autor, sua obra e sua contribuição 

para a Educação focalizando os jogos educativos (manifestação da ludicidade). Segundo Sangster e 

Scataglinibelghitar (2010, p. 424, tradução nossa) Pacioli “[...] deixou-nos um registro de como ele 

ensinava e há muito para ser aprendido sobre sua abordagem [...]”. Ele redige os primeiros jogos 

matemáticos com interesse didático e explica como lecionar com este dispositivo, trazendo o contexto 

real para a sala, aportando também suas impressões sobre a aprendizagem decorrente. 

Por 50 anos foi professor de matemática, filosofia, lógica e teologia não só em universidades 

(em Perugia e Florença, por exemplo), como também a filhos de comerciantes ricos (em Veneza e 

Nápoles, por exemplo). Sua obra também é caracterizada, pelos pesquisadores de suas obras, como 

um “manual didático”, o qual, entretanto, foi escrito na língua corrente, não em latim como 

costumavam ser. Acredita-se ter sido a “adaptabilidade de linguagem” ao público e os “jogos 

educativos” a chave para a difusão, aceitação, popularização e compreensão da obra no mundo 

comercial. Pacioli e sua obra falaram a língua que falavam seus leitores, foi entendido e difundido. 

Summa Arithmetica é escrito em um estilo didático, procurando instruir, esclarecer, explicar e 

informar. Revela que Pacioli indicava a seus alunos o que ele considerava “o melhor” em cada 

conteúdo, bem como, explica porque era importante que se fizesse como ele sugeria. Pacioli 

mantinha-se continuamente desafiando seus pupilos a resolverem problemas que demandassem 

entendimento (desafios cognitivos, levemente mais além da capacidade atual que o aluno tivesse), 

 
40 Das quais 366 versam sobre diversos assuntos aritméticos, 222 são dedicadas à matemática comercial e somente 
27 são dedicadas à Contabilidade (única parte da obra que foi traduzida para uma dúzia de línguas) (SANGSTER; 
STONER; MCCARTHY, 2008). 
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compreensão e análise flexível dos vários instrumentos matemáticos já estudados, incentivando a que 

novas soluções fossem propostas, valorizando o caminho percorrido pelo discente até chegar à 

resposta. 

Um dos ganhos objetivos da literatura de Pacioli é demonstrar que é possível ao professor se 

fazer entendido concretamente com jogos de cartas e tabuleiros (ROUGETET, 2014). “O estilo de 

ensino em Summa Arithmetica, tanto para as seções de matemática quanto no tratado sobre 

Contabilidade, é o que atualmente é conhecido como aprendizagem cognitiva” (SANGSTER; 

SCATAGLINIBELGHITAR, 2010, p. 428, tradução nossa), da qual Ausubel é signatário, o que 

demonstra ainda mais o entrelaçamento e coerência entre os elementos desta tese e a teoria em se 

alicerça. Depreende-se que por seu fazer docente, Pacioli é pioneiro também na mediação didática 

lúdica e significativa. 

A literatura de Pacioli demonstra ao professor sempre uma necessidade de contextualizar uma 

situação para então inserir o conteúdo (seja matemático, contábil ou de qualquer outra natureza), inclui 

ao longo da obra – escrita em língua corrente – um grande número de “desafios” e “quebra-cabeças” 

matemáticos, o que fez livro popular também fora do circuito acadêmico, ampliando seu alcance pela 

multirreferencialidade temática. 

Em 1496, publica “Viribus Quantitatis” (SÁ, 2004) sobre séries numéricas, repleto de 

curiosidades e de jogos educativos sobre matemática, sendo considerada como uma das primeiras 

obras inteiramente devotada à recreação matemática (ROUGETET, 2014). “Divina Proportione” de 

1498, ilustrada por Da Vinci, trata sobre a “proporção áurea” (ESTEVE, 1994). E em 1505, ele 

também escreve “De ludis in Genere” (ESTEVE, 1994) sobre jogos. 

A obra de Kishimoto (2011a, p. 15) respeitada e muito conhecida pelos estudiosos da 

ludicidade, traz o século XVI (de 1501 a 1600) como época em os jogos educativos ganharam o 

primeiro destaque. Destarte, levantar, em literatura de pesquisadores britânicos sobre a Contabilidade, 

que o primeiro registro que se tem sobre jogos didáticos é na obra de Pacioli em 1494 aporta um 

relevante achado teórico a esta tese. Entende-se que há um forte elo unindo as manifestações lúdicas 

– em especial os jogos educativos e a Contabilidade, corroborando a importância de que o estudo seja 

realizado junto a discentes de tal área do conhecimento. 

A mesma obra em que se sistematiza a Contabilidade pela primeira vez é também a primeira a 

registrar jogos educativos para o ensino de matemática (e por analogia, a várias outras áreas do 

conhecimento), indicando aos que se tornassem docentes a importância de agir para desfiar 

cognitivamente os alunos, valorizando o caminho percorrido no cálculo para chegar a uma resposta, 
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partindo de situações concretas e próximas ao contexto do educando para que sua aprendizagem se 

efetivasse. Ainda é mérito da obra de Pacioli o nascimento do ramo matemático da “teoria das 

probabilidades” oriunda dos “jogos de acaso” (RETONDAR, 2007). 

Almeida (2013) dialoga com dizeres de Vygotsky (1993) sobre o jogo e a criança, disto 

depreende-se uma analogia ao que ocorre com o adulto inserido em meio lúdico: para ele tal 

experiência (seja através de jogos, metáforas lúdicas, etc.) não é uma simples recordação de algo 

vivido ou que será vivido futuramente no mundo do trabalho, mas sim, a ressignificação criadora e 

criativa das impressões, bem como, preparo para percepções que implicarão na formação de uma 

nova realidade cognitiva que responda às demandas e inclinações do contexto e do próprio indivíduo. 

É um fomento a novas possibilidades e combinações, não copiando um modelo de ação ou teoria em 

meio a uma atividade mecanicista, mas sim uma construção em “nível individual próprio, a partir do 

que observou” (ALMEIDA, 2013, p. 25) ludicamente. 

Ao contrário da criança, o adulto separa o objeto dos significados, então para ele o jogo 

educativo serve como uma “âncora” na qual ele “enlaça” suas ideias prévias e tem condições 

cognitivas para transições, reelaborações e apreensões de novas ideias (é, pois, um organizador prévio 

ao estilo ausubeliano). As regras do jogo são os parâmetros comportamentais da sociedade, elementos 

do conteúdo (ou ainda regras “mercadológicas” – como acontece em “Jogos de Empresa”, por 

exemplo). 

Destarte, o adulto se comporta aflorando seu real comportamento (por analogia ao que diz 

Jacquin (1963) sobre a criança, que a partir de jogos educativos, o indivíduo, se mostra mais 

claramente – em virtudes e defeitos) e externalizando seus conhecimentos prévios, dinamizando sua 

estrutura cognitiva para aprender novos comportamentos éticos, regras e conhecimentos, conseguindo 

assimilar novos conceitos e/ou reelaborar/ressignificar conhecimentos antigos em um ambiente de 

interação social. 

Ainda no universo do jogo educativo, importante elemento é a reflexão em torno dele, 

potencializada pelo Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV), discutido por Gramigna (1993), 

baseada nos estudos de Kolb (1984) e Kolb, Rubin e McIntyre (1978) no contexto de jogos de 

empresa. Trata-se de um caminho, passo a passo, para inserir jogos educativos de forma a fomentar a 

aprendizagem pela vivência da atividade e sua reflexão (Vide Ilustração 6). 
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Ilustração 6 – Ciclo da Aprendizagem Vivencial (CAV) 

 
Fonte: Adaptado de Gramigna (1993, p. 20). 
 

Desconsiderando o caráter behaviorista do contexto para o qual a citada autora se volta, 

concorda-se com ela de que o jogo com propósito educativo deveria ser mediado levando em conta 

este CAV e defende-se que isto se amplie a qualquer que seja a APLP. No CAV há cinco etapas: 

Vivência (nela ocorre a atividade), Relato (o participante conta como foi sua experiência, relata 

sentimentos), Processamento (etapa para a análise da atuação dos participantes, estabelecendo 

relações com o resultado obtido. Aqui há uma consolidação entre atividade-conteúdo-aprendizagem), 

Generalização (o grupo faz comparações e analogias da atividade com seu cotidiano e sua realidade, 

ampliando o aprendizado); e Aplicação (momento de se comprometer com mudanças para sua 

atuação futura). A interação, partilha de relatos e a escuta sensível neste momento são basilares para 

o êxito de toda atividade. 

Assim, jogos educativos são, portanto, manifestações potencialmente lúdicas que vão estimular 

e favorecer interações (aprendiz-conteúdo, aprendiz-aprendiz), aprendizagens (sociais, 

conteudísticas, “ética”, etc.) de crianças, jovens, adultos e idosos. São caracterizados por aliar ao 

conteúdo e à intencionalidade didático-pedagógica, divertimento, prazer, eutrapelia, interação, 

fortalecimento de laços afetivos e de confiança, integralidade (intelectualidade e sensibilidade), entre 

outros. É subsidiador de uma mediação didática e vivências lúdicas, experiências emocionais e 

cognitivas agradáveis. 

 

2.3.2.2 Metáfora lúdica (ML) 

 

Segundo Tapia (2005 apud SCHWARTZ 2014, p. 64) um dos motivos de incompreensão dos 

alunos são explicações muito abstratas, que pedem uma estrutura cognitiva de abstração e ancoragem 

bem desenvolvida a qual eles não dispõem. Assim, neste trabalho acredita-se que providenciar uma 
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representação mental do que se solicita, através de uma “imagem”, uma música, um poema, um vídeo 

– ou seja, uma metáfora lúdica – por exemplo, facilita, pelo menos em tese, a compreensão e a 

integração da nova informação à estrutura cognitiva e  subsunçores do indivíduo. 

O filósofo francês Paul Ricoeur em sua obra sobre a interpretação traz um capítulo dedicado à 

metáfora, a figura de linguagem que linguisticamente usa uma expressão ou palavra não em seu 

próprio sentido para designar uma relação de semelhança com outro termo. “A metáfora é uma destas 

figuras retóricas, aquela na qual a semelhança serve como motivo para a substituição de uma palavra 

literal desaparecida ou ausente por uma palavra figurativa” (RICOEUR, 2006, p. 61, tradução nossa). 

É uma prolongação por derivação do sentido literal.  

Bricchetto (1999) explora a presença de expressões metafóricas na atualidade, sendo isso 

reflexo do caráter psicológico da linguagem, explica o quanto teorias importantes se lastreiam em 

metáforas, a exemplo de Michel Foucault que emprega metáforas espaciais (deslocamento, campo, 

território, domínio...), aduz que a metáfora “é um processo que permite a criatividade, afasta de 

lugares conhecidos e fixos, dá possibilidade a novos pensamentos” (BRICCHETTO, 1999, p. 63, 

tradução nossa), sendo pois, um procedimento intelectual com o qual se apreende mais além do que 

permite a atual potência conceitual. 

Etimologicamente vinda do grego remete a uma transposição de sentidos, metaphérō/ pherèin 

significa “transportar”, “levar” e o prefixo met(a)significa “fora”, “para além”; Assim é a transposição 

de sentidos do figurado ao próprio. De início estudada na linguística e retórica referindo-se à poesia e 

mensagens (orais e escritas) tem também derivação para relações mais concretas em que um objeto 

(ou suas qualidades) se assemelham ou podem ser comparáveis com outro objeto (ou seu conjunto de 

características). 

Ricoeur diz que a metáfora “pertence ao jogo da linguagem que governa a ação de dar um 

nome[...] é simplesmente uma comparação abreviada” (RICOEUR, 2006, p. 60, tradução nossa). 

Trata-se de uma “estranha forma de predicação dentro da qual se deposita o poder simbólico” 

(RICOEUR, 2006, p. 82, tradução nossa). 

Está-se buscando na filosofia lastro para uma extrapolação do sentido epistemológico e 

linguístico inicial da metáfora para sua acepção neste texto: manifestação da ludicidade oportuna no 

ensino lúdico – em especial no âmbito superior: A Metáfora Lúdica (ML) é aquela em que um 

fenômeno, elemento, objeto ou acontecimento permite de forma indireta e estética: o enlevo, a 

inteireza, em um momento de fluxo positivo de emoções concomitantemente à apreensão e 

interpretação de uma realidade (um conteúdo, por exemplo) por meio de analogias, indo além do 
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sentido próprio, ressignificando-o e  dando uma espécie de concretude às abstrações, preenchendo 

lacunas de conhecimentos e dando vazão à criatividade e à subjetividade. Assim, ressalta-se que a 

metáfora lúdica suplanta a metáfora como mera figura de linguagem presente em textos, adentra o 

campo da simbologia e representações imagéticas concretas e/ou abstratas. 

Para Bricchetto (1999, p.71) a Metáfora Lúdica é “uma construção de jogos com a que se tem 

a oportunidade de revelar e explorar formas de relação que se apresentam em grupo e no mundo 

social” sendo um instrumento de trabalho psicossocial. Não é bem esta a acepção que se toma nesta 

tese, que corrobora a metáfora lúdica como o dispositivo ou conjunto de “dispositivos didáticos de 

que lançam mão os professores para fazer aquecer a aula, estimular a atenção dos alunos, clamar pelo 

interesse, despertar o desejo e possibilitar aprendizagens significativas” (D’ÁVILA; LEAL, 2012, p. 

201). Fomentando-lhes subsunçores provisórios, servindo de organizador prévio lúdico. 

Lakoff e Johnson (1980) e Ricoeur (2006) esforçam-se didaticamente para classificar a 

metáfora, categorizando-a para melhor compreensão. No entendimento de Lakoff e Johnson (1980 

apud GARCIA, 1999) há três grandes tipos de metáforas: 1) metáforas orientacionais – as quais 

servem para a orientação espacial e são oriundas do funcionamento corporal no meio físico (exemplo: 

O sol está na mão direita); 2) metáforas ontológicas – servem para entender a experiência em termos 

concretos (exemplo: a mente é uma máquina); 3) metáforas estruturais –servem para que um conceito 

muito bem delineado ancore outro (exemplo: O ensino é pesquisa). 

Já Ricoeur (2006) classifica as metáforas em Mortas (aquelas comuns e esvaziadas de sentido) 

e Vivas (inventivas, criativas, nelas a discordância se converte em ampliação de sentido) e por isso 

“as verdadeiras metáforas não se podem traduzir” (RICOEUR, 2006, p. 65, tradução nossa) podem 

ser “parafraseadas” porque criam seu próprio sentido em meio à ressignificação que o indivíduo a dá. 

Assim, elas requerem analogias com o repertório que a pessoa tem em seu esquema cognitivo, bem 

como, abstrações e interpretações, portanto favorecem a cognição e os processos superiores. 

Para Ricoeur (1992, p. 146) “a clareza de boas metáforas resulta de sua capacidade de “colocar 

frente aos olhos” o sentido por elas exposto”. A isto ele chama de dimensão/função pictórica/icônica 

da metáfora. Sendo assim, é graças à dimensão pictórica, ousa-se dizer, que a metáfora lúdica auxilia 

fortemente no processo cognitivo significativo, porque ele atente às necessidades da maioria das 

pessoas, as quais, em geral, têm seu estilo de aprendizagem predominantemente visual. Desta 

maneira, “ver”, ainda que metaforicamente falando (dimensão pictórica), esclarece e facilita a 

compreensão de quem aprende mais facilmente “vendo”. 
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Para os antigos retóricos o objetivo da metáfora era “preencher uma lacuna semântica no 

código léxico ou enfeitar o discurso e fazê-lo mais prazeroso” (RICOEUR, 2006, p. 61, tradução e 

grifo nossos). Essa resposta traz pelo menos três informações aplicáveis ao estudo da metáfora lúdica 

como APLP, para as quais se farão analogias: 

a)Lacuna semântica no código léxico – no caso da Metáfora Lúdica (ML) leia-se: lacuna de 

subsunçores na estrutura cognitiva do aluno, funcionando como um organizador prévio; 

b) Enfeitar o discurso – trata-se do aspecto estético e estésico que a ML aporta e que ativam 

emoções e sentidos “anestesiados” pelo racionalismo exacerbado no Ensino Superior e na lógica 

escolar tradicional; 

c)Mais prazeroso – caráter lúdico da metáfora que aporta eutrapelia, sentido de humor (em 

muitos casos), um contentamento que incita o prazer e faz o contexto áulico mais aprazível. 

Depreende-se que a Metáfora Lúdica (ML) é multidimensional, algumas de suas dimensões 

elencadas na Ilustração 7 são: Pictórica (aporta imagens esclarecedoras); Semântica (aporta 

significados e (re)significados, para além do denotativo); Estética (aporta a beleza e a emoção, 

sentimentos poéticos); Lúdica (aporta humor e um momento aprazível); Psicológica (aporta e faz 

emergir relações psicossociais); Léxica (aporta palavras mais simples quando faltam termos mais 

especializados/eruditos); Cognitiva (aporta uma produção de conceitos). 

 
Ilustração 7 – Algumas dimensões da Metáfora Lúdica 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Pelo seu caráter multidimensional, percebe-se que as MLs podem servir de “organizadores 

prévios” que são “um conjunto de ativadores que se sugerem antes do assunto ser introduzido e é 

construído por conteúdos gerais, familiares ao aluno e formulados no nível mais elevado de abstração” 

(SOUSA, 2012, p. 50). Acredita-se que as metáforas, quanto mais criativas e divertidas forem, mais 
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incitam a participação dos alunos, levando-os a uma interligação profunda do conteúdo com o 

contexto áulico, integrando o sentir e o raciocinar. 

Ricoeur (2006) informa que os estudiosos antigos da retórica acreditavam que a metáfora não 

representava nenhuma inovação semântica ou nenhuma informação nova sobre a realidade, mas ele 

desconstrói esta ideia ao dizer que ela não é um mero enfeite do discurso “tem mais que um valor 

emotivo, porque oferece uma nova informação. Em síntese, uma metáfora diz algo novo sobre a 

realidade” (RICOEUR, 2006, p. 66). Ele acredita que ao fazer a transposição dos sentidos, não se está 

simplesmente “trocando” um sentido por outro, mas sim criando um sentido macro que suplanta a 

simples soma dos significados anteriores. Aduz-se que ao ressignificar a rede de significados da ML 

o indivíduo está construindo um sentido totalmente novo singular e codependente de seu repertório 

cognitivo e emocional. 

A Metáfora Lúdica parte do que já é conhecido, uma lógica indutiva, não aporta nada novo 

aparentemente, porque não começa com elementos difíceis/desconhecidos e não requer 

conhecimentos prévios muito elaborados. Entretanto, traz em si a novidade (novo conhecimento) 

como a resultante das construções e ressignificações da metáfora no universo estrutural do sujeito 

cognoscente. Emociona e aporta uma “novidade” à estrutura cognitiva do indivíduo. Mesmo partindo 

de elementaridades não deixa de demandar funções cerebrais superiores como a abstração e a 

interpretação. Destarte, a ML como a metáfora de conceito original “[…] suscita uma verdadeira 

criação de sentido” (RICOEUR, 2006, p. 65, tradução nossa). “A metáfora não é o enigma, mas a 

solução do enigma” (RICOEUR, 1992, p. 148). 

A metáfora, independentemente de suas questões cognitivas e/ou estéticas, cria uma espécie de 

intimidade” posto que “o criador e o apreciador de uma metáfora aproximam-se de forma singela” 

(COHEN, 1992, p. 13). 

A ideia metafórica carrega ainda a possibilidade da criação de novas articulações conceituais 

através de uma assimilação dos sentidos reais e conotativos, demandando um bom grau de 

interpretação. Esta por sua vez ativa processos cognitivos superiores de comparação, abstração para 

uma hermenêutica da mensagem.  

 
Reúnem imagens subordinadas e esparzem conceitos em um nível mais elevado. São as 
metáforas dominantes, capazes de, ao mesmo tempo, engendrar e organizar uma rede que 
serve como encaixe entre o nível simbólico, sua lenta evolução, e o mais volátil nível 
metafórico. (RICOEUR, 2006, p. 77, tradução nossa).  
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Essa subordinação de imagens guarda relação com os processos de aprendizagem descritos por 

Ausubel (ordenação, superordenação, etc,41), assim a metáfora lúdica funciona em nível hierárquico 

superior (inicialmente) subordinando novas informações, até o ponto de que elas são assimiladas e a 

metáfora é subsumida à estrutura de pensamento do indivíduo, consolidando a aprendizagem 

significativa. 

Então, ao professor que “abraça” a mediação didática lúdica cabe a busca por metáforas lúdicas 

que se adequem à situação áulica, ao tema discutido, ao objetivo educacional proposto. Uma ML que 

seja, ao mesmo tempo, interessante, rica em analogias com a temática em questão, com eminente 

valor lúdico, desafiadora para a capacidade interpretativa discente e que promova uma interconexão 

entre a emoção e a cognição. É recomendável que a linguagem de expressão da ML seja inusitada 

e/ou diversificada (música, escultura, filme, cordel, mangá42, perguntas(charadas), citação, uma 

imagem, uma história/fábula, entre outros…) são exemplos de linguagens de expressão diversificada 

para a escolha da ML). 

Trata-se, então, de buscar uma “metáfora memorável”, a qual para Black (1970 apud 

RICOEUR, 2006, p. 80) “tem o poder de colocar os dois domínios separados em relação cognoscitiva 

e emocional [...]” fomentando perceber novas conexões entre as coisas, i.e., um modelo que tenha o 

poder de revelar novas relações. A elaboração de uma boa metáfora “depende da capacidade de 

ponderar sobre semelhanças” (RICOEUR, 1992, p. 146). Aduz-se que as MLs também afetam as 

representações individuais do mundo, sendo depreendidas pelas experiências particulares formando 

uma teia de significados com riqueza de imagens e profusão de palavras – isto, por si só, é ativador 

dos dois hemisférios cerebrais (BUZAN, 2009). 

Nos dizeres de Marshall (1990 apud GARCIA, 1999) metáforas aumentam a reflexão, 

incentivam à reconceitualização de situações problemáticas favorecendo a comunicação entre 

professor e aluno, consequentemente contribuindo tanto com o ensino como com aprendizado. E para 

serem “lúdicas” precisam ser criativas e propiciadoras de contentamento. 

 

2.3.2.3 Vivências 

 

As vivências também chamadas de “educação de laboratório” (pelo caráter experimental que 

têm) segundo Moscovici (1985 apud MILITÃO; MILITÃO, 2008, p. 19) são um processo de ensino 

 
41 Serão discutidos mais adiante no tópico 4.3.3.3 Segundo as informações a serem aprendidas 
42História em quadrinhos em versão japonesa, com design próprio e diferenciado  
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e aprendizagem “que objetiva o alcance de mudanças pessoais, a partir de aprendizagens baseadas em 

experiências diretas ou vivências”. Nas vivências os alunos são impulsionados a experimentar 

comportamentos diferentes, a tomar contato direto com novos conteúdos, a interagir com o contexto 

com a subjetividade e com outros indivíduos. Trata-se de uma “experivivência” direta, pessoal (que 

se efetiva em coletivo), imediata, compartilhada, podendo servir de comparação, apreciação, 

validação, gerando parâmetros para conceitos e conclusões pessoais e coletivas mais elaboradas. 

Em geral, na vivência há a prevalência da experiência individual sobre a experiência coletiva, 

ainda que costume ocorrer em grupo, mas o participante é convidado a exercitar suas percepções mais 

subjetivamente. 

Uma vivência como APLP compreende conforme Militão e Militão (2008) um ciclo bem 

similar ao CAV, chamado de Processo Vivencial de Aprendizagem (PVA), cujas etapas são: a 

atividade, a análise, a conceituação e a conexão. (Vide Ilustração 8). 

 
Ilustração 8 – Processo Vivencial de Aprendizagem (PVA) 

 
Fonte: Adaptado de Militão e Militão (2008, p. 21). 

 

Na vivência o aprendente é instado a participar na resolução de um problema, de uma situação 

conflituosa, de uma encenação, de um processo decisório, de uma comunicação, de exercícios verbais 

ou não verbais, ou qualquer outra atividade que tenha como premissa o crescimento individual em 

conjunto, fomentando uma sinergia. O pressuposto é que ele vivencie “na pele” uma situação. Na 

etapa de análise o discente vai refletir examinando os resultados da atividade, mobilizando energia 

emocional ao expor sentimentos e opiniões, possibilitando um diagnóstico da situação vivenciada. 

A etapa de conceituação é um momento de embasamento teórico em que o docente 

provavelmente mediará didaticamente o conteúdo, aportando insumos cognitivos de maneira 

interativa com os alunos, parte-se para um debate, uma exposição dialogada, complementada ou não 

por leituras para efetiva consolidação dos conhecimentos. Por último, na etapa de conexão são feitas 
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comparações entre os aspectos teóricos com as situações vivenciadas e as práticas sociais (“vida 

real”). As aprendizagens possibilitam aos alunos insights imediatos ou futuros, incitando-os à 

“criatividade, à mudança, à inovação de procedimentos e novas formas de conduta” (MILITÃO; 

MILITÃO, 2008, p. 21), fomentando a ressignificação, a internalização e responsabilização. 

São exemplos de vivências: uma visita técnica, uma observação escolar, o relato pessoal 

ilustrado em forma de diário, a criação de um roteiro ou somente sua dramatização, seguidas de um 

propósito reflexivo vinculando a teoria estudada, “apontando as melhores práticas e limitações 

percebidas” (SOUSA; LEAL, 2018, p. 21). 

Há alguns elementos de registros não convencionais, de potencial lúdico, ativadores da 

racionalidade e da subjetividade que podem servir tanto como atividade formativa (seja para o docente 

ou o discente) quanto atividade avaliativa e que podem caracterizar vivências interessantes de reflexão 

e ressignificação, entre eles pode-se aludir a: 

• O “Log” (registro para anotações criativas regulares, objetivas e descritivas de fatos);  

• O “Mapa de ideias” (forma de registro híbrida, criativa e organizada em que se indica relação 

entre ideias, ou suas variantes mais refinadas e conhecidas que têm diferenças epistemológicas, de 

composição e diagramação: “Mapa conceitual” (NOVAK; GOWIN, 1995; MOREIRA; MASINI, 

2011) e o “Mapa mental” (BUZAN, 2009; MINEIRO; MOREIRA, 2020);  

• O “Diary” (reúne registros pessoais subjetivos e interpretativos de experiências/ observações. 

Comum em plataformas de ensino à distância);  

• O “Jornal” (o qual mescla registra os objetivos e subjetivos, inclui pensamentos/ sentimentos 

com escrita espontânea). 

 A percepção sensorial e a verbalização (escrita ou não) do que foi vivido e aprendido dá conta 

de mobilizar o sensível e o intelectual, fomentando inteireza cognitiva e sensível, não só no sentido 

afetivo, mas sensorial, apreendida pelos sentidos e pelo corpo, visto que a APLP é orgânica e visceral 

e corrobora com as ideias vygotskyanas de que não existem pensamentos que pensem por si próprios, 

eles dependem da materialidade orgânica. 

 

2.3.2.4 Dinâmica 

 

Outra APLP de fácil reconhecimento no ES é a Dinâmica. Este nome surgiu em oposição ao 

conceito físico de “estática” por volta da década de 1940, sugere movimento que “pode ser interno 

(reflexão individual, tomada de consciência) e externo (corpos/forças que produzem movimento)” 

(FAILDE, 2001, p. 129). Seus primeiros estudos científicos são atribuídos a Kurt Lewin na década 
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de 1950 (IDÁÑEZ, 2004; MILITÃO; MILITÃO, 2008; FAILDE, 2001) na área da Psicologia Social 

que estuda grupos humanos. 

Atribui-se ao psicólogo Carl Rogers a primeira inserção de atividades como as dinâmicas em 

processos terapêuticos. Entretanto, a origem aproximada dos pressupostos da dinâmica datam de 1912 

quando o estudante de medicina Jacob Levy Moreno, contrário às ideias psicanalíticas de 

distanciamento do terapeuta, preconiza que se devia durante o tratamento voltar-se para as relações 

significativas, enfatizando a afetividade, a empatia e a comunicação integral (MILITÃO; MILITÃO, 

2008). 

Apoiado nestes princípios Moreno (apud MILITÃO; MILITÃO, 2008) recomenda que se 

conheça bem o grupo em que se vai empreender a dinâmica, identificando a importância de cada 

indivíduo no grupo e o nível de afetividade entre eles. Toda atividade realizada em grupo cujo objetivo 

é interagir, “integrar, “quebrar o gelo”, divertir, refletir, aprender, apresentar, promover o 

conhecimento, incitar à aprendizagem, competir e aquecer pode ser denominada Dinâmica” 

(MILITÃO; MILITÃO, 2008, p. 22). Esclarece-se que a competição é secundária em detrimento ao 

benefício que os feedbacks proporcionados pela discussão pós dinâmica repleta de reflexões, 

raciocínios e emoções trazem. Ao contrário da Vivência, há na dinâmica a predominância do coletivo 

sobre o individual, do externo sobre o interno. A experiência é do grupo. 

A dinâmica não pressupõe “a competição interpessoal que magoa o “derrotado”, mas a disputa 

[...] que se apoia numa solidariedade da microunidade” (ANTUNES, 2002, p. 20). Assim, tem um 

forte caráter relacional, um componente emocional intenso e demanda a aplicação de mananciais 

cognitivos dos participantes. São exemplos de dinâmicas que costumam ser adotadas no Ensino 

Superior: Brainstorming; “Grupo Verbalizador (GV) x Grupo observador (GO)”; Painel Integrado; 

Entrevista ao artista; entre outras. 

Por experivivência desta pesquisadora, depreende-se que as dinâmicas e vivências – coletivas 

ou individuais – quando bem interpostas fomentam uma atmosfera de entusiasmo, criatividade, 

envolvimento, reflexão, auto responsabilização, participação ativa e desinibição (às vezes mais lenta, 

às vezes imediata, variando conforme a turma) que favorece à etapa didática em questão (introdução 

do assunto, debate do conteúdo, consolidação, revisão, avaliação, etc.). 

“As dinâmicas de grupo visam não apenas ao aprendizado de conteúdos, mas também a formas 

de convivência e produção cooperativa” (GOMES; POZZEBON, 2008, p. 129). Os grupos requerem 

um motivo, entrosamento, disponibilidade, planejamento decisório e auto avaliação. Entre seus 

membros alguns papéis são comuns (coordenador, relator, avaliador) e recomenda-se, ainda, que haja 

rodízio neles, assim há possibilidades de aprendizagem de diferentes atitudes e habilidades. 
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Volta-se a ressaltar a importância de conhecer e dar a conhecer o objetivo da dinâmica e seu 

objetivo educativo, selecionar, organizar e dispor dos recursos necessários, controlar o tempo 

cronológico, tirar dúvidas antes de iniciar qualquer que seja a atividade, gerenciar o percurso para 

minimizar impactos negativos de fatores incontroláveis. É imprescindível certificar-se de que o tempo 

da aula é suficiente, que a quantidade de participantes e o espaço físico são adequados, que o objetivo 

didático é compatível e exequível pela dinâmica escolhida e pelo perfil da turma. 

Tendo em vista o caráter de autonomia que o Ensino Superior pressupõe, o docente ao iniciar 

uma APLP precisa tomar algumas atitudes:  

• Conhecer e planejar bem a atividade que deseja empreender – porque os adultos não 

“perdoam” deslizes primários de falta de planejamento, ou demonstrações claras de insegurança 

ligadas à “atividade inovadora” que seu professor venha a empreender;  

• Explicitar o objetivo da APLP – sem conhecê-lo e compreender sua importância o 

adulto não se permite facilmente ingressar no universo lúdico (isso é minimizado se já houver uma 

relação de confiança estabelecida por outras várias APLP já empreendidas anteriormente com sucesso 

pelo docente junto à turma);  

• Sensibilizar inicialmente os discentes para a atividade – sobre as reais intenções da 

atividade (honestidade na parceria), os benefícios que pode trazer, regras (caso existam), o que se 

espera que eles realizem, o tempo envolvido, entre outros aspectos;  

• Compartilhar responsabilidades – esclarecendo que o aluno é “ator principal” e o 

sucesso ou insucesso da APLP depende diretamente de seu envolvimento e participação ativa, 

chamando-o a exercer seu protagonismo discente;  

• Dispor de todos os recursos que a atividade necessita – a ideia de conferir se todos 

os elementos necessários estão a postos e prontos não é uma atitude “obsessiva”, mas uma atitude de 

respeito consigo, com os alunos e com a manutenção da confiança professor-aluno (imagine que 

frustrante, por exemplo, contar aos alunos que “após um breve filme”, será feita uma dinâmica para 

encontrar “características” do personagem com relação a alguma teoria que se tenha estudado e ao 

apertar o “play” descobrir que o filme trazido foi outro);  

• Certificar-se de que houve entendimento discente – o professor ao propor uma APLP 

precisa entender que ela é “nova” para todos e que, portanto, é preciso familiarizar-se com suas etapas, 

elementos, regras (se houver). Mesmo explicando-as, é possível que haja dúvidas tácitas. É 

imprescindível, sob pena de comprometer todo o andamento da aula, assegurar-se que todos 

compreenderam e não têm dúvidas. É sempre interessante que se realize uma prévia da atividade, à 

moda do “test drive” para que na prática seja possível verificar o nível de entendimento; 
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• Preparar-se para fatores incontroláveis – é parte do planejamento didático organizar-

se com um “plano b”, uma alternativa, para caso algo saia fora do estipulado, e se isso acontecer, 

ainda assim, sentir-se inteiro, pois a ludicidade e a vida têm dessas coisas; 

• Não confundir descontração com permissividade – a APLP proporciona por sua 

natureza um clima descontraído, bem humorado e espontâneo. Entretanto, o professor é o “adulto da 

relação”, precisa viabilizar a “rigorosidade metódica” (FREIRE, 2004), ele está encarregado de 

gerenciar todos os aspectos da atividade, precisando permanecer atento a diversos prismas e agir 

imediatamente para manter tudo dentro do planejado ou ajustar para o viável – melhor 

inserindo/acolhendo o aluno que transparece não estar lúdico, até chamando a atenção daquele que 

age inadequadamente, bem como, administrar o tempo, e os recursos. Transparecem em todos esses 

processos a formação docente e seus saberes, em especial os saberes didáticos, pedagógicos e 

sensíveis.; 

• Diversificar e não banalizar – desenvolver sempre a mesma APLP retira-lhe o caráter 

de “novidade”, ou em todas as situações áulicas empreender uma APLP diferente confere-lhe um 

caráter “banal”. É preciso encontrar a justa medida (a Média Lúdica) entre a quantidade de atividades, 

sob pena de cansar os alunos e esvaziar seu sentido; 

• Sentir-se lúdico – o professor não pode esperar potenciar a ludicidade nos alunos se 

ele mesmo não se sente à vontade com a atividade que propõe. Sentir-se inteiro e divertir-se com os 

alunos é essencial para a APLP alcançar seus objetivos. O outro sente quando o mediador não está 

lúdico. A proposta lúdica que se está defendendo é autêntica, não de mera aparência. A ludicidade na 

mediação didática no ES é via de mão dupla: não pode emergir no aluno se não há no professor;  

• Encerrar com feedback – completa-se um ciclo ludicamente quando se reflete sobre 

ele. Assim, toda APLP precisa de um momento final de reflexão/avaliação que sirva de melhoria para 

o professor e de consolidação para o aluno. Todos ganham, mesmo quando há críticas sobre elementos 

que faltaram ou foram mal mediados, ganha-se a possibilidade de fazer melhor na próxima 

oportunidade. 

Concorda-se com Fortuna (2001, p. 117) de que “a tensão do desejo de saber, a vontade de 

participar e a alegria da conquista impregnarão todos os momentos” de uma aula lúdica, pensada e 

preparada didaticamente por um docente igualmente lúdico que conheça e insira em sua mediação 

didática as Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas. E a Mediação Didática, é justamente o 

alvo do próximo capítulo, mas antes disso, apresenta-se o Mapa de ideias do capítulo de Ludicidade 

(Vide Ilustração 9 ). 
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Ilustração 9 – Resumo do Capítulo 2 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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3 ELE PENSAVA EM NUNCA MAIS VOLTAR  

 
Ele pensava em nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos rotineiros lhe 
pareceram, naquela manhã, extremamente agradáveis. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, 
p. 34). 

 

No contexto do livro, o principezinho está tendo muito trabalho entre revolver vulcões, arrancar 

com tristeza rebentos de baobás, regar sua flor antes de ir embora do planeta. Tal como o trabalho do 

principezinho, a construção do presente capítulo também deu muito trabalho, teve um aspecto 

apequenador, mas resultou satisfatório ao final. Explica-se: foi dialética e cheia de “idas e vindas” 

buscando um sequenciamento lógico que fizesse sentido até encontrar uma tessitura coesa, bem como, 

sentiu-se muito ao optar por retirar uma parte do texto que foi carinhosamente construída, mas faz 

parte do ofício do pesquisador fazer escolhas. 

O principezinho, nesse trecho, percebe que por mais estafante, entristecedor em alguns 

momentos e repetitivo que seu trabalho seja, há uma recompensa invisível no dever cumprido. É do 

cumprimento das atribuições docentes, do mediar didático – que possui atribuições estafantes, 

entristecedoras e repetitivas – que se pretende falar neste capítulo. 

Tendo como ambiência o Ensino Superior (ES), este capítulo se organiza partindo da dimensão 

humana – o professor – para a dimensão de suas ações – a docência. No sentido de compreender esta 

dimensão debateu-se sobre a mediação docente, detalhando a Mediação Didática. Dessa forma, foi 

possível conjugar elementos para a proposição de uma Educação Lúdica no Ensino Superior. Ou seja, 

criou-se alicerce para viabilizar a proposição da Mediação Didática Lúdica no Ensino Superior 

durante a análise dos dados. 

Originalmente pensou-se em trazer à tona questões relativas aos saberes docentes, bem como, 

sobre a formação docente43. Entretanto, mesmo reconhecendo a relevância desses assuntos e a lacuna 

afetiva que deixam nesse texto, optou-se por ater-se aos lastros teóricos que fossem imprescindíveis 

para compor a análise dos dados e o atendimento dos objetivos de pesquisa em função das dimensões 

“continentais” que este relatório doutoral tomou. 

 

 
43 Foi apresentado um tópico sobre o assunto no texto de qualificação, mas aqui, em consonância com a 
orientadora, optou-se por retirá-lo e levá-lo para compor um artigo ou projeto de pós doutoramento. Nesta tese 
saberes e formação docentes são tratados superficialmente, não por serem de menor importância, mas por não 
serem alvo dos objetivos investigativos. Pede-se desculpas aos leitores por isso. 
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3.1 O DOCENTE UNIVERSITÁRIO 

 

Tentar “ensinar, que é algo que qualquer um faz em qualquer momento, não é o mesmo que 

ser um professor” (GARCIA, 1999, p. 23, grifo no autor), muito menos é o mesmo que educar. 

Antigamente o verbo ensinar44 significava assinalar, mostrar, atualmente reflete um processo 

comunicativo que pressupõe o ensino, a aprendizagem e a intencionalidade (CASTRO, 2012). O 

professor é, então, o responsável por estabelecer situações apropriadas, organizadas e planejadas para 

que a aprendizagem possa ocorrer. Ele é um prestador de serviços à sociedade que se pretende 

evoluída e ética, enquanto professor universitário “precisa atuar como profissional reflexivo, crítico e 

competente no âmbito de sua disciplina, além de capacitado a exercer a docência e realizar atividades 

de investigação” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 165). 

 
Ilustração 10 – Educar, ser professor e ensinar 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Tanto do ponto de vista legal, quanto psicológico, o que é ser um professor? Sobretudo, no 

Ensino Superior (ES)? A Ilustração 10 começa a dar pistas da resposta a estes questionamentos. Entre 

seus requisitos estão a competência técnica e didática, conhecimentos que precisam se converter em 

saberes para que alguém seja professor, em essência. Além destes saberes, o que é mais exigido do 

indivíduo que se lança ao desafio da docência no ES? No quesito legal, quais são as exigências para 

que alguém se encontre apto a lecionar nas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras? 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) normatiza estas e outras questões relativas à 

educação no Brasil, no seu artigo 65 expressa que a formação docente, exceto para a Educação 

Superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. Tem-se aqui a primeira ponta do 

emaranhado. Interpretando este item depreende-se que a formação para outros níveis de ensino é 

diferente da formação exigida para o ES, neste não se demanda uma prática de ensino prévia (estágio), 

ou seja, o professor neste caso pode assumir uma sala de aula sem ter vivenciado tal situação sob 

 
44 Em espanhol “enseñar” tem como significado “mostrar”, além do sentido de “ensinar”. 
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supervisão de alguém experiente. É algo como deixar um médico operar, sem que antes tenha 

dissecado um manequim de laboratório.  

Tal excentricidade pode ser uma das razões da “galhofa” que um profissional escuta, quando 

não trabalha em sua área: “Não arrumou emprego? Não deu certo na área? Vá ser professor na 

faculdade!”. Corroborando que para sê-lo não se requer experiência prática.  

Voltando ao texto legal ele menciona a “formação docente” e continua falando deste tema no 

seu artigo 66 ao dizer que a preparação para o magistério superior será feita em nível de pós-

graduação, prioritariamente45 em programas de mestrado e doutorado. d’Ávila e Madeira (2018) 

explicitam ainda a existência de ambiguidade na lei referente à formação docente, aventam, em 

especial, a resolução nº 12 de 198346 do Conselho Federal de Educação (CFE) e a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB). A primeira exigindo cursar 60 horas em “Metodologia do Ensino Superior” em caráter 

Lato Sensu; e a segunda dando preferência à formação Stricto Sensu sem citar nenhum componente 

curricular, nem sua carga horária. 

Percebe-se que: a) há ambiguidades e contradições (seriam reveladoras de descaso? Pouca 

valorização?); b) a lei confere a responsabilidade da formação docente superior para a pós-graduação 

não exigindo, mas “preferindo” que ela ocorra nos cursos de mestrado e doutorado; c) a formação 

docente é um tema recorrente e que demanda uma discussão mais acurada, uma vez que a “formação 

de professores a nível universitário é uma atividade assistemática, com escasso rigor e pouca 

investigação” (GARCIA, 1999, p. 248, sic). 

Primeiramente, nas mais variadas profissões a formação para o trabalho se dá na graduação, no 

caso da docência para o Ensino Superior, aparentemente, o critério é mais rigoroso, é necessário fazer 

uma pós-graduação, conhecida como especialização, o que seria excelente, se o foco da pós-

graduação brasileira fosse o ensino, todavia, não é. Pesquisas (SOARES; CUNHA, 2010b) 

demonstram que elas se dedicam à pesquisa não ao ensino. Voltando ao tema “legal”, é válida a 

ressalva de que em tese, todos os cursos realizados após a graduação são “pós-graduação”, no entanto, 

conforme sua carga horária e exigências acadêmicas elas se diferenciam. Basicamente há dois grandes 

grupos: lato sensu e stricto sensu. 

 
45 O destaque aqui busca enfatizar que fazer mestrado e doutorado não são as únicas maneiras formativas para 
‘habilitar’ o professor, servindo também, em termos legais, a especialização lato sensu. 
46 Esta resolução foi alterada pela resolução n. 4 de 13 de agosto de 1997 e Resolução CNE/CES nº 3 de 5 de 
outubro de 1999. No portal do Ministério da Educação é possível encontrar um compilado com a legislação 
referente a Educação/ pós-graduação http://portal.mec.gov.br. 
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As pós-graduações lato sensu, são popularmente chamadas de “especialização”, possuem uma 

carga horária mínima de 360 horas e demandam um trabalho científico final em forma de paper, 

artigo, monografia, etc. determinado pela instituição promotora do curso (a qual esteja devidamente 

credenciada, mas independe de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento para 

abrir e ofertar cursos). 

Nesta categoria se enquadram os cursos de Master Business Administration (MBA) com carga 

horária um pouco maior e trabalho final não necessariamente ligado à “pesquisa”, mas sim à atuação 

pragmática de trabalho profissional. A regulamentação das especializações fica a cargo da Resolução 

número 1 de 8 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação 

Superior (BRASIL, 2007) que responde à LDB. 

Há ainda as pós graduações Stricto Sensu, conhecidas como mestrado e doutorado, com 

funcionamento regulamentado pela Resolução nº 7, de 11 de dezembro de 2017 da CNE/CES. Essas 

têm duração que varia de 24 a 48 meses, são disciplinadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e são voltados para o desenvolvimento da produção intelectual, 

ou seja, a pesquisa. Estes cursos se caracterizam por sua duração, complexidade, aprofundamento, 

além da natureza sui generis do trabalho de conclusão de curso (“Dissertação”, para o mestrado e 

“Tese” para o doutorado). Acrescenta-se que a lei nº 12.863/13 passou a incluir a exigência do título 

de doutorado para a seleção de professores nas universidades federais. 

Há a ilusão de muitos estudantes stricto sensu de que eles sairão aptos ao ensino (ousa-se dizer 

que é uma “ilusão social”, pois escutam-se nos corredores das IES comentários desairosos dos alunos, 

do tipo: “Como o professor fulano pode ser doutor, se não sabe dar uma aula?!”). Pelo menos 

“legalmente” estão aptos, entretanto, no cenário nacional cursos Stricto Sensu são formadores de 

investigadores, não docentes (SOARES; CUNHA, 2010b), diferente do que relata Garcia (1999, p. 

248) sobre os programas de doutoramento espanhóis os quais funcionam “[...]como uma espécie de 

formação inicial de professores universitários seu papel ou função de investigação”. Ainda 

comparando, aduz-se que na Alemanha a formação inicial do docente universitário é um requisito 

para entrar no ES como professor (GARCIA, 1999). 

Olhando a LDB, bem como a literatura estrangeira, percebe-se que a formação de professores 

vem ganhando importância por pelo menos três principais fatores: 1. O impacto da sociedade da 

informação; 2. O impacto do mundo científico e tecnológico; 3. O impacto da internacionalização da 

economia.  
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Esta ideia de “formação” (ou até mesmo a ausência dela) emprega-se com adultos e refere-se à 

aquisição do “saber-fazer” além do “saber-ser”, e cabe ressaltar que ela não é ingênua e está posta em 

benefício do sistema socioeconômico, precisando ajustar-se gradualmente à profissão que se 

pretende, em termos das suas especificidades consideradas necessárias para a futura inserção no 

mundo laboral. 

“Do ponto de vista psicológico, o mestre é o organizador do meio social educativo, o regulador 

e controlador da sua interação com o educando” (VYGOTSKY, 2018, p. 65). Esse profissional, em 

termos “ideais”, teria seu perfil composto de alguns requisitos, sobre os quais é preciso dar limites 

reais e analisar criticamente, posto que somente uma pessoa com “super-poderes” atenderia na íntegra 

todas as características sintetizadas, por exemplo, em Gil (1997). Tentando ilustrar, apresenta-se uma 

amostra de características requeridas ao professor universitário. (Vide Ilustração 11). 

 
Ilustração 11 – Características do perfil do docente universitário 

 
Fonte: Elaboração própria. Com inspiração em Freire (2004) e Gil (1997). 
 

Seria possível construir livros discutindo cada uma destas características inerentes ao docente, 

o que neste momento e para os objetivos desta tese faz-se somente o comentário en passant de 

algumas destas características. “Bom Senso”, característica notabilizada por Freire (2004), assim 

como “Autonomia” – sobre a qual vai-se falar mais adiante. Sobre a “paciência”, por caráter óbvio de 

“falta de paciência”, deixa-se de comentar aqui – no fundo quer-se exemplificar outra característica 

que nem foi listada:  O “senso de humor”. 

O professor universitário em sua maioria tem uma jornada de trabalho exaustiva, leciona em 

mais de uma instituição, na maioria das vezes distantes uma da outra, pesquisa, lê diversos materiais 

novos que pululam com grande quantidade, elabora produção científica para publicação, faz extensão 

universitária (organização de eventos, sem recursos e sem apoio de pessoal),  no caso de um bacharel 
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na docência, inclui-se o trabalho em escritório(consultório, ou outro lugar que não a IES), atrelado a 

tudo isto há demandas particulares (vida sociofamiliar), por isso a característica de “Resistência à 

fadiga” é demandada ao docente. 

Em meio a tantas questões, o equilíbrio/estabilidade emocional é um desafio constante e que é 

um exercício de (auto)compreensão e separação: compreender seu papel, saber o que fazer, porque 

fazer, para quem fazer, como fazer, saber seus limites pessoais e intelectuais (e respeitá-los), bem 

como saber separar a vida profissional da vida pessoal funcionam como minimizadores de crises 

emocionais que, em casos esdrúxulos, acabam sendo descontados na figura do aluno, comprometendo 

seu fazer docente e a aprendizagem discente. 

Pede-se licença, para uma exemplificação da falta de estabilidade emocional através de um 

relato escutado por esta pesquisadora (só para lembrar, o docente também é um “bom ouvinte”). 

Escutou-se de uma pessoa, que fazia o curso de Direito no turno noturno, sobre sua intenção de largar 

o estágio e mudar de turno para o matutino – o que soou muito estranho, visto que o contrário é mais 

comum, estudantes arranjam estágio e preferem o turno noturno para poder trabalhar durante o dia, a 

explicação para a estranheza era que de manhã, os professores (os mesmos nos dois turnos, bacharéis 

na docência, na maioria advogados em exercício da profissão) ainda não tinham se “estressado no 

tribunal” estavam mais calmos e não descontavam nos alunos os seus fracassos, algo que era 

corriqueiro no turno da noite, segundo o relato. Careciam, obviamente de maior estabilidade 

emocional docente. 

No contexto áulico, manter a “Atenção difusa” é esgotante e imperioso para o sucesso da 

mediação didática. Observar os comportamentos, dar andamento ao tratamento da matéria, ligar o 

equipamento, escrever algo na lousa, responder à pergunta, lembrar a sequência didática,  criar 

empatia, chamar a atenção de quem estiver disperso, entender o silêncio do discente tímido, controlar 

o tempo, mudar a atividade prevista para um “plano b” em face de alguma adversidade, lembrar de 

recomendar uma leitura que lhe ocorreu enquanto ouvia o comentário do aluno, que recebeu risos de 

sarcasmo, os quais precisam de uma intervenção imediata, tudo isto e mais um pouco junto e ao 

mesmo tempo... Estar atento a tudo é manter a atenção difusa... a mesma que se desenvolve ao 

aprender a dirigir (cuidar do retrovisor, freio, marcha, embreagem, passageiro, pedestre, sinalização...) 

e que parece impossível de dar conta no início... ela é esgotante e contribui para a já referida fadiga. 

Pela quantidade de atividades já ditas que cabem ao docente, faz todo sentido e necessidade 

planejar e manter a “disciplina” na execução do planejado para atender às demandas (diárias, 

semanais, semestrais). Sem ela é complicado ler materiais novos, planejar as aulas, corrigir os 

materiais, dar feedbacks em tempo hábil, ter tempo de lazer, fruição e renovação, não “atropelar-se” 
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em âmbito familiar, social e profissional evitando adoecer com sobrecarga de trabalho. O ônus de 

uma vida docente saudável e producente é a perene (auto)disciplina e o estabelecimento de limites 

repletos de bom senso. E o que dizer da linguagem docente? 

A linguagem acadêmica por vezes transita entre o erudito e o incompreensível como 

mecanismo de controle social, ou dito através dos jargões da Contabilidade e Administração: A 

linguagem acadêmica hermética é um elemento de “reserva de mercado”. O Bom senso (que é o 

elemento essencial de um ser humano equilibrado(lúdico) e de um docente universitário bem 

formado) atua de forma indelével em situações como esta: falar de maneira ordinária ou erudita? Qual 

resulta em melhor compreensão? Há que se baixar o “nível da linguagem” para incluir a todos? Ou 

há que se empolar a linguagem para “elevar o nível das discussões”? É manter o equilíbrio de uma 

justa medida para a compreensão dos presentes, sem vulgarização e sem preciosismos, assegurando 

a “Adaptabilidade de linguagem” ao público, ao lugar, aos propósitos educativos, sem “doravante, 

olvidar” que o “jeitinho de dizer as coisas” serve para evidenciar status sócio acadêmico e opressão 

tanto quanto afeto e humor. 

Do professor deve partir a iniciativa, a proatividade para planejar o que fazer na aula, a 

sequência que se seguirá durante o semestre, o que fazer em meio a um contratempo, a uma atitude 

que vise ajustar algum equívoco que apareça no contexto áulico (algum comentário distorcido e/ou 

pergunta inadequada). Que aconteceria se o docente perguntasse, com cara blasé, a seus alunos 

adultos do ES o que eles “gostariam de fazer naquela aula?!” Muitos talvez não verbalizassem, mas 

seguramente pensariam: “que tal “nada” ou então “ir pra casa”?”. Precisa vir do adulto da relação, 

o docente, a iniciativa sobre o caminho didático a seguir, bem como, a possível solução para 

problemas que talvez ainda não existam ou nem venham a existir. Antes de que a circunstância ocorra, 

ter um “plano b, c...” é materialização de proatividade docente, o que faz diferença na manutenção de 

uma mediação eficiente. 

A Criatividade (talento, inteligência de criar, inventar, inovar com originalidade, a partir da 

imaginação) no docente universitário emerge em seu fazer didático, na escolha de percursos, 

estratégias e recursos, por exemplo, para o alcance de objetivos. Determinado conteúdo pode ser 

trabalhado de várias formas, entretanto os cânones se ocupam de consagrar esta ou aquela forma, 

engessando a prática do professor que, sem generalizações, carece tanto de formação adequada como 

de criatividade, acaba ficando limitado a repetir o que se faz há milênios e não promove o ensino 

lúdico. 

Pede-se, novamente, vênia para exemplificar a criatividade com relato de experiência desta 

pesquisadora: Um conteúdo que deve ser desenvolvido em cursos básicos de Contabilidade é “Plano 
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de Contas”, geralmente lecionado de forma enfadonha, trata de uma sequência ordenada de contas 

que é necessária para a escrituração contábil e seu estudo vem sendo deixado de lado pelo avanço 

tecnológico, o que tem provocado incompreensões estruturais em novos profissionais. 

O fato é que tal assunto costuma ser trabalhado na aula através da “leitura” de uma “lista 

infindável de contas”, as quais, muitas vezes, são expostas em um slide com letras miúdas (para caber 

tudo) – falta de formação até para lidar com recursos didáticos eletrônicos (ou não) – provocando 

dispersão, não chamando a atenção para a relevância do assunto nem sua relação de significado e 

dependência para o trabalho do contador. 

Elaborou-se um “quebra-cabeça” em cartolina com um plano de contas para que os alunos em 

equipe conseguissem a sequência adequada (o que demandava compreender a lógica intrínseca das 

contas, abstraindo disso sua importância) – tal atividade era seguida de outras para incitar a 

curiosidade e o pensamento crítico da função e construção do plano de contas. 

Eis que em meio à “atividade” chega à porta um colega docente para dar um recado qualquer à 

turma, ele observa os movimentos, fica intrigado e pergunta do que se trata. Após ouvir as explicações 

sobre a atividade, fez algumas perguntas/comentários reveladores de seu perfil, sua formação e 

mediação didática: “Nunca ouvi falar, nem li sobre isso. Onde tem desse quebra-cabeça para 

comprar?”. E ao ouvir a resposta que tinha sido “invencionice” (autoria) desta pesquisadora ele 

completou: “Muita criatividade pedagógica para meu gosto, isto dá muito trabalho, de onde se tiram 

estas ideias?!”. 

Suspeita-se que elas venham de insights nos momentos de lazer, consequência de ter tempo 

pela (auto)disciplina, organização, por colocar limites nas demandas profissionais, pela formação 

pedagógica e proatividade, no fundo uma mescla de tudo. Um professor criativo, com sua forma de 

ser, linguagem, dinâmica e “[...]sua capacidade de aproveitar recursos da realidade consegue encantar 

e motivar os alunos a uma verdadeira aprendizagem” (ALMEIDA, 2013, p. 90). 

Colaborando com a tentativa de listar características do docente, Garcia (1999) aporta que os 

bons professores universitários trazem consigo conhecimento do conteúdo; organização (do curso e 

do conteúdo); entusiasmo; empatia; inovação; capacidade comunicativa; estímulo à participação 

crítica discente; capacidade reflexiva; senso de justiça; cumprimento de obrigações; adequação 

avaliativa; operacionalidade de recursos e práticas docentes, visando transformações individuais e 

coletivas emancipadoras, numa perspectiva de conhecimentos para uma vida decente (SANTOS, 

2005). 
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São características da profissão docente, ao longo da história: Conservadorismo ideológico, 

procedência sociológica da classe média baixa, controle político. Na atualidade, destacam-se 

“burocratização, proletarização e intensificação” laboral com consequente controle maior por parte 

institucional, com progressiva “diminuição da autonomia e capacidade de tomar decisões, aumento 

significativo de tarefas a realizar ao mesmo tempo47 e com escassos incentivos ao longo da carreira 

docente” (GARCIA, 1999, p. 145). 

Reflexos da formação na postura e nas atitudes do docente universitário, para efeito de melhor 

compreensão, foram alvo de uma tentativa de categorização por parte de Dunkin e Barnes (1986 apud 

GARCIA, 1999) em quatro dimensões: a) cognitiva – agrupando as posturas segundo o que 

promovem no pensamento discente e em sua aprendizagem – refere-se à mediação didática; b) 

socioemocional – relacionando atitudes relativas às críticas, elogios, vindos ou não da iniciativa 

docente, ou como resposta aos relacionamentos “professor-aluno”; c) substantiva – remontando 

posturas relativas ao conteúdo a ser trabalhado nas aulas; e d) comunicativa – concernente à 

linguagem, clareza, fluidez e expressividade docente. Esta e todo o trabalho de formação e atuação 

docente recai em ser um mediador atento ao aprendente, ao conteúdo e às estruturas, i.e., recai em 

toda sua docência universitária, a qual passa-se a discutir. 

 

3.2 A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

 

Algumas atribuições são tradicionalmente conferidas ao docente universitário, essas 

demandam grande parte de seu tempo e esforço: Docência, pesquisa e extensão (organização de 

eventos, congressos, etc.) bem como, a gestão administrativa. 

Fora do contexto pandêmico, o tempo docente (que deveria também ser um tempo decente 

(SANTOS, 2005)) em grande medida é “consumido” em sala de aula, geralmente dedicado ao 

cumprimento da ementa, posto que o paradigma vigente no ES se apoia no privilégio do conteúdo, 

com técnicas estanques acomodadas e “transmissionistas” usadas por docentes detentores de títulos, 

porém sem saberes didático-pedagógico-sensíveis, em face de um produtivismo aligeirado (em 

especial nas Instituições de Ensino Superior Privado) para atender limitações de tempo e 

 
47 Problema potencializado pela pandemia que impôs, do dia para noite, diversas profissões acopladas à de 
professor (para as quais não houve preparo, não há amparo estrutural, nem se recebe financeiramente a mais): 
Roteirista, cinegrafista, operador de áudio, editor de vídeo, iluminador, técnico em tecnologia da informação, 
maquiador e apresentador... metaforicamente dormiu telefone, acordou e smartphone com múltiplos aplicativos, 
dos quais não se sabe usar nem a metade...  talvez, o custo disso para a carreira docente, a sanidade mental/física 
e a “qualidade de vida” (aliás, crê-se mais adequado o termo “vida de qualidade”) é altíssimo. 
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“mercadológicas” (quando não “mercantilistas”) negando diferenças subjetivas, homogeneizando as 

aprendizagens e os sujeitos, fazendo da avaliação uma mera verificação coercitiva para fins legalistas 

(CHAUÍ, 2001; SILVA, 2011).  

No fundo, é uma mescla de concepções: Academicista e Instrumentalista. Na primeira, 

identifica-se que a docência é transmissão, em meio ao preciosismo metodológico de conteúdos 

abstratos enciclopédicos e descontextualizados (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018). Na segunda, vige 

uma hipertrofia da técnica com vistas a instrumentalizar o aluno e a delinear todas as ações e 

aprendizagens para atender ao mercado de trabalho. 

Tudo gira em torno do professor (um “docentocentrismo”), inclusive a “culpa” pelos problemas 

em todas as dimensões são dele48. O professor universitário investiga, divulga suas investigações, 

leciona e vê-se dedicado à relação de ensino-aprendizagem junto a adultos. É considerado um 

especialista de alto gabarito, com possibilidades de ampliar as fronteiras de sua área de conhecimento 

(MASETTO, 2003, 2012), cabendo-lhe o papel de orientador do processo pedagógico e mediador 

didático em face da aprendizagem discente. 

A docência universitária inclui contextos decisórios do ensino, sua metodologia, temporalidade 

reunindo atividades, voltadas à aprendizagem discente, em três: a) pré-ativas (planejamento), b) 

interativas e c) pós-ativas(reflexão). E o desenvolvimento pessoal é “o conjunto de processos e 

estratégias que facilitam a reflexão dos professores sobre sua prática, que contribui para que os 

professores gerem conhecimento prático, estratégico e sejam capazes de aprender com a sua 

experiência” (GARCIA, 1999, p. 144). 

Compete ao professor em seu dia a dia na sala de aula, iniciar deixando claro que o sucesso e o 

progresso naquele componente curricular dependem do esforço conjunto, da parceria e 

corresponsabilidade dos protagonistas. Conhecer as expectativas, conhecimentos prévios e 

motivações discentes leva tempo, todavia é investimento de retorno certo, pois aumenta a criação de 

laços de convivência e confere relevância às aulas, “a confiança se conquista a partir” destas atitudes 

(MASETTO, 2012, p. 91). 

O professor universitário vê-se imbricado em vários desafios, um deles é formar futuros 

profissionais, dos quais são demandadas certas capacidades e habilidades, que precisam ser 

trabalhadas em meio ao contexto áulico universitário. Elas são de cunho cognitivo, técnico, atitudinal, 

psicossocial, histórico e relativas aos estilos de aprendizagem (GARCIA, 1999). Tendo em mente que 

o papel docente é o de “mediador” entre os atores, os saberes e o meio. Sendo, pois, um conhecedor 

 
48 Afinal, a corda arrebenta para o lado mais fraco. 
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da estrutura dos conteúdos e dos indivíduos bem como, suas expectativas e expectativas sociais para 

as melhores escolhas didáticas. 

Juntando a ideia dos desafios com as características do docente, identifica-se que a 

“Autonomia” imbrica-se com a autoridade e o autoritarismo. O exercício da autoridade por parte do 

professor tem sido rejeitado. Vasconcelos (2012) crê que isto advenha do temor de ser considerado 

autoritário, bem como, clama para que a responsabilidade não deixe de ser assumida mesmo em face 

de possíveis interpretações equivocadas.  

Ressaltam-se as atitudes apequenadoras de docentes autoritários, que, inseguros, minam a 

curiosidade dos alunos, perpetuam técnicas e planejamentos que não contemplam o protagonismo, a 

diversidade, as especificidades e as subjetividades discentes, nem as demandas sociais. E ao invés de 

respeito, só recebem temor que deságua em indisciplina e/ou baixa aprendizagem. O contrário, 

também é uma cilada: Ser permissivo (ser o “amigão da turma”) e fugir da responsabilidade do papel 

docente o faz perder o respeito e a confiança do aluno, naquele que é o “gestor natural do processo de 

ensino-aprendizagem” (VASCONCELOS, 2012, p. 68). Por isso, Freire (2004) já advertia 

sabiamente que ensinar “exige bom senso” posto que “exercer minha autoridade de professor na 

classe, tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo tarefas, cobrando produção individual 

e coletiva do grupo não é sinal de autoritarismo” (FREIRE, 2004, p. 61), mas sim, trata-se de cumprir 

o dever docente. É bom não esquecer que “convém à classe dominante que o professor se veja como 

[...] tia, irmão, psicólogo, terapeuta, amigo, tudo, menos como profissional que deve receber a 

preparação necessária ao exercício eficiente de sua função principal, o ensino” (ALMEIDA, 1986, p. 

148). 

E neste processo, o que cabe ao professor? Quais são seus papeis? O de “mediador entre o aluno 

e sua aprendizagem, o facilitador49, o incentivador e motivador dessa aprendizagem” (MASETTO, 

2000, p. 140). Entre as diversas atribuições do docente universitário destacam-se: A de apresentar 

novos conceitos e demonstrar competência aos alunos (DUARTE, 2012) – exigindo uma pedagogia 

capaz de reconhecer e integrar diferentes concepções discentes, variadas atividades acadêmicas 

(pesquisa/ partilha de saberes) que rompam com o tédio, a indisciplina e estimulem a coparticipação; 

O de investigar; O de organizar o contexto áulico; conhecer os conteúdos; planejar e perseguir 

objetivos didático-pedagógicos; selecionar e aplicar as estratégias metodológicas para trabalho 

acadêmico e atividades discentes; avaliar e continuar o processo educativo; etc. (VASCONCELOS, 

2012). 

 
49 O termo remete ao esvaziamento neoliberal da profissão docente. 
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Pede-se licença, para abrir um parêntese necessário à reflexão de uma parte importante da 

mediação didática que emergiu nos dados analisados: a avaliação. Esta, parece ser um “gargalo” nas 

tarefas docentes. E, em especial, no âmbito universitário “tem” (ou “deveria ter”) um caráter ainda 

mais presente de retroinformação/retroalimentação. Pois, a avaliação quando bem trabalhada, pode 

incentivar alunos e professores a progredir e a buscar um melhor desempenho de seus papeis; pode 

possibilitar correções em tempo hábil; pode diagnosticar tanto a aprendizagem, quanto o ensino; e 

deve ser encarada como um elo forte do aprimoramento e da qualidade do processo educativo. 

Esclarece-se que dentro do caráter de feedback orientador da avaliação, realizada em “tempo 

hábil”, há a informação: ao aluno, sobre quais assuntos necessita se dedicar mais; e ao professor, 

sobre quais objetivos educacionais já foram alcançados, qual conteúdo precisa ser revisto com nova 

abordagem, e em qual conteúdo já se pode seguir. Ressalta-se: 

 a) “em tempo hábil” significa dizer que a avaliação precisa fornecer feedback rápido para que 

os ajustes possam ser feitos de maneira a surtir efeito ainda no semestre em curso (no caso do ES) – 

casos esdrúxulos de resultados (“notas”) entregues aos alunos na véspera da “prova final” são tardios 

e inócuos para o processo de orientação e progresso contínuo do ensino e da aprendizagem (isto 

também reflete a falta de (auto)disciplina e planejamento para corrigir materiais em meio às outras 

atividades);  

b) o feedback dado é construído usando a metodologia comparativa: Comparando-se os 

objetivos, prévia e didaticamente estabelecidos para o processo e o resultado obtido na coleta de dados 

(feita mediante prova, teste, fórum eletrônico, jogo... Seja lá qual for o instrumento). A análise desta 

comparação é o que realmente recebe o nome de avaliação a qual, segundo Luckesi (2011, p. 277, 

grifo no autor) “é o processo de qualificar a realidade por meio de sua descrição com base em seus 

dados relevantes e a seguir pela qualificação que é obtida pela comparação da realidade descrita com 

um critério”. Isto, então, demanda atitude imediata dos sujeitos: O que ajustar neste no processo? O 

que se conseguiu do que se esperava conseguir? Quais os motivos do sucesso/fracasso? (É 

desnecessário reforçar que estas reflexões e atitudes precisam vir em tempo hábil e de ambas as 

partes); 

c) terceiro, processo de ajuste: o adágio popular faz todo sentido: “não se pode esperar 

resultados diferentes se as ações continuam as mesmas”, ou seja, se o professor precisa trabalhar 

novamente um objeto que da primeira vez não teve seus objetivos alcançados, deve fazê-lo agora de 

forma diferente – as estratégias metodológicas, os exemplos, textos, recursos devem ser diferentes – 

os poucos docentes que pedagogicamente voltam a um conteúdo, o qual segundo a avaliação não foi 
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compreendido pela maioria discente, repetem inadvertidamente a mesma estratégia metodológica que 

já falhou antes. 

Quando a avaliação aponta falhas individuais/não generalizadas é possível criar nova situação 

de aprendizagem (ou mesmo de produção de dados), pedindo que se “refaça aquela mesma atividade 

ou outra que a substitua (o que em geral dá mais resultado) para aprender” (MASETTO, 2000, p. 

165, grifo nosso). O objetivo de toda a mediação pedagógica e didática, defende-se neste trabalho, 

continua sendo o “aprender” em meio lúdico. 

Antes de voltar/continuar a falar do trabalho docente, arremata-se esta digressão sobre o 

processo avaliativo trazendo princípios básicos (HOFFMANN, 2005) da avaliação que deve ser: 

funcional (construída em função dos objetivos); orientadora (do trabalho docente e discente – 

indicativa de onde devem ser envidados mais esforços); contínua (não se para tudo para “avaliar”, faz 

parte do processo ensino e aprendizagem e ocorre concomitante a ele, sem parar); e integral (a 

avaliação diz respeito a aspectos cognitivos, afetivos, éticos, enfim, avalia-se o ser de maneira 

integral). 

Fechando o parêntese dos aspectos da avaliação, aporta-se a defesa que  Duarte (2012) faz de 

algumas atitudes docentes durante sua atuação, entre elas: Propor objetivos, explicando 

procedimentos aos discentes; descrever problemáticas (auxiliando-se do recurso mais apropriado); 

encorajar a propositura de questões pelos discentes; estimular a formação de explicações 

solucionadoras da problemática apresentada; levar os alunos à reflexão sobre seus próprios 

pensamentos e processos investigativos. Na sala de aula existem muitos interesses que nem sempre 

são incluídos nos planejamentos. Há um apanhado geral sobre as funções do docente universitário no 

Quadro 9. 

 
Quadro 9 – Algumas funções inerentes ao exercício docente 

•Dar ciência dos seus limites aos discentes;  
•Estabelecer conjuntamente regras, fazendo-as serem 
cumpridas;  
•Selecionar, dando adequado tratamento aos conteúdos; 
•Planejar o componente curricular, bem como a 
avaliação contínua e dinâmica de todo processo; 
•Manter-se competente e atualizado junto aos saberes 
técnicos; 

 •Ouvir e acatar sugestões discentes, quando forem 
pertinentes, justificando a eventual recusa; 
•Levar em conta a “leitura de mundo” do aluno para a 
construção significativa se efetivar; 
•Não hesitar de ser firme em decisões necessárias; 
•Promover ágil feedback;  
•Ter em mente que o aluno é protagonista, parceiro e 
corresponsável no processo de ensino-aprendizagem.  

Fonte: Elaboração própria, com inspiração em Vasconcelos (2012). 

 

Concorda-se com Masetto (2003, 2012) sobre o que seja a aula universitária, a qual é o espaço 

e tempo em que os protagonistas realizam, em consonância e respeito mútuo interações fomentadoras 
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do processo de ensino-aprendizagem, que deve permitir a participação do aluno como protagonista 

ativo em coparticipação com o professor e os colegas, em uma significativa, crítica e comparativa 

busca por informações, num contínuo desenvolvimento de habilidades que integram teoria e prática 

em meio a valores humanos aplicáveis também à vida profissional. Assim, a aula é algo co-construído, 

“uma aula não é algo que se dá, mas algo que se faz, ou melhor, que professores e alunos fazem, 

juntos” (RIOS, 2011, p. 75). 

Para isto depende-se eminentemente de uma seleção de conteúdos criteriosa, organizada, 

desafiadora de capacidades intelectivas e de várias outras dimensões, compatível com a turma, seus 

conhecimentos prévios, e com o contexto sociocultural em que se inserem e em que atuarão os futuros 

profissionais. 

O que a prática universitária vem demonstrando empiricamente é, infelizmente, desconcertante: 

na elaboração de trabalhos acadêmicos, monografias50 e até “slides” de docentes, sem muito esforço 

– às vezes, sem nem ao menos “ler” um material – são feitas cópias e reproduções, comumente de 

fontes irrelevantes e/ou sem confiabilidade: Uma “caprichada colagem de textos” (MASETTO, 2000, 

p. 161). Será que nesta “colagem” está havendo a aprendizagem significativa? O docente que abraça 

a mediação como modus operandi está (ou deveria estar) voltado para a essência: A aprendizagem 

discente. Esta é o objetivo da Mediação Didática, espécie do gênero das Mediações Docentes. As 

quais passam a ser discutidas a seguir. 

 

3.3 MEDIAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR 

 

Etimologicamente, mediação vem de “mésos” (grego) estar colocando no meio, no ponto 

médio e “mediatio” (latim) intercessão, estar entre duas partes estabelecendo entre elas uma relação 

(D’ÁVILA, 2001), já ensino vem de “insignīre” (latim), que é por uma insígnia, uma marca, 

distinguir, assinalar. O ensino é uma atividade comunicativa complexa na qual ocorre a partilha, 

mediação, orientação e (in)formação intencional. Isto deixa marcas nos indivíduos, as quais 

costumam ser indeléveis – para o bem e para o mal. Basta pensar um pouco e logo afloram 

recordações das marcas que seus professores lhe deixaram, umas alegradoras outras apequenadoras, 

mas pessoa de hoje é o que é graças a essas marcas que carrega, são indivíduos singulares. O 

importante não são as marcas, mas o que se faz com elas, qual o significado que se dá a elas. 

 
50 Sem mencionar práticas desonestas de ‘compra’ de trabalhos prontos. 
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No ensino faz-se necessário levar em conta as características dos indivíduos – ou seja, é preciso 

refletir para quem se ensina, para quê, o quê, como, o porquê, com que intenção, onde, quando... 

(VEIGA, 2011) – a natureza da atividade, a motivação dos protagonistas os conteúdos e suas 

especificidades em meio às concepções das interações entre estes elementos. O objetivo do ensino é 

a aprendizagem e o professor é tido como o “socializador, mediador entre o saber e o aprendiz” 

(SOUSA, 2012, p. 41). As alterações no pensamento e na forma de agir indicam aprendizado, já o 

compartilhar a experiência e saberes evidenciam o ensinar. “Entende-se então, que ensinar e aprender 

são ações complementárias e o olhar do professor a cada uma delas deve ser diferenciado, abrangente 

e não dicotomizado” (MINEIRO, 2009, p. 136). Coadunando com o que leciona (LIBÂNEO, 2018, 

p. 55) de que “ensino e aprendizagem não são elementos nem idênticos, nem separados, eles formam 

uma unidade”. 

Quanto ao ensino defende-se a busca pela produção de saberes em face à reprodução e ou 

adaptação; uma pedagogia que incentive a articulação entre teoria e prática ampliando a capacidade 

de “apropriação cognitiva do real e a capacidade de agir sobre o real” (DUARTE, 2012, p. 114) 

entendendo o conhecimento como liberdade e instrumento da igualdade e emancipação, equilibrando 

a pedagogia sócio-política de cunho crítico e a psicopedagogia de cunho sensível, contextualizado e 

histórico (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018). 

As distintas concepções entre o ensino e a aprendizagem consideram diferentemente o 

aprendiz, o professor, a função da interação entre os protagonistas, a metodologia e a finalidade dos 

dois processos, entre outros aspectos, posto que tratam de laços epistemológicos que permeiam todas 

as dimensões educativas. Crê-se que o professor deva responsabilizar-se intencionalmente com a 

transformação social, fazendo-se o “mediador capaz de viabilizar a instrumentalização dos sujeitos 

alunos (apropriação do saber sistematizado), com vistas ao objetivo último que seria a luta pelas 

transformações sociais” (D’ÁVILA, 2001, p. 48- 49) por meio da sua atuação pedagógica. 

Muitos docentes do Ensino Superior desconhecem concepções pedagógicas por trás de seu 

fazer docente (sua mediação didática) posto que ensinam sem se aperceber dos saberes estruturantes 

de sua profissão, são bacharéis na docência51, assim revelam “desconhecimento epistemológico e de 

base histórica” o que reverbera “na escolha de métodos e demais formas de atuação em sala de aula” 

(D’ÁVILA; FERREIRA, 2018, p. 22) muitas vezes contraditórias. Desconhecem a Didática como 

campo científico interdisciplinar, como especificidade epistemológica, cujo “objeto é o ensino 

 
51 Pensando-se em termos de ampliação dos saberes necessários à docência encontra-se a lacuna dos Bacharéis na 
Docência cuja formação não contempla conhecimento didático-pedagógicos, muito menos, ludo-sensíveis, pelo 
menos acredita-se empiricamente. 
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dirigido para aprendizagem” (LIBÂNEO, 2018, p. 56) apoiada em contextualização 

transversalizando saberes. 

A valorização desigual dos saberes que cercam a docência também é sentida no curso de 

Ciências Contábeis, partindo, às vezes, dos próprios alunos. Certa vez um discente perguntou a esta 

pesquisadora: “A senhora não trabalha não? ... Só dá aula?”. A pergunta tinha intenção de saber se 

a docente exercia a carreira Contábil, além da carreira acadêmica, mas revela uma clara valorização 

daquela em detrimento desta e a reboque aponta a valorização dos saberes técnicos em face dos 

saberes didáticos. Tal como ocorre com a formação pedagógica para lecionar no Ensino Superior, o 

valorizado socialmente é o saber profissional. 

Paradoxalmente, a demanda de saberes didático-pedagógicos é grande “o professor 

universitário vive uma situação de pressão sobre o seu desempenho didático, embora não tenha em 

sua formação a oportunidade de desenvolvimento desse aspecto fundamental para o exercício de sua 

profissão” (MASSA, 2014, p. 21). O problema avança para a identidade do docente: fora da 

universidade ele é “profissional técnico” e dentro dela é “pesquisador” (ZABALZA, 2004), ou seja, 

busca identificar-se sempre com o que tem mais destaque social52. 

Lesne (1984 apud DUARTE, 2012) discute que a forma de trabalho no Ensino Superior 

favorece(ou não) a construção da sociedade e a manutenção (ou rompimento) de suas relações, 

advoga três maneiras básicas do trabalho pedagógico ancorados em concepções diferentes do 

processo de ensino e aprendizagem: a) transmissivo, cuja orientação é normativa, nela o sujeito é 

objeto de formação, consequentemente há a reprodução das relações econômico-sociais vigentes; b) 

incitativo, cuja orientação é pessoal, nela o indivíduo é sujeito de sua formação, consequentemente 

propõe-se uma adaptação às exigências de funcionamento dessas relações; c) apropriativo, cuja 

orientação é a inserção social, nela o sujeito é agente de sua formação e age socialmente, o que deriva 

na produção de novas formas de relação econômico-social. 

Este trabalho apropriativo, tem por trás a concepção “construcionista” na qual se ancora a visão 

da mediação didática53 que incentiva a participação e o envolvimento do aprendiz, o diálogo entre os 

participantes no levantamento de problemáticas e soluções (MASETTO, 2000, 2012, 2015), 

 
52 Mesmo sem respostas para dar, é preciso perguntar... E o professor, fica onde? ... Muitas vezes, quando é 
imperioso assumir-se professor, há uma pressa em acrescentar a adjetivação: “universitário”. Pois, entre o rol dos 
docentes, o “professor universitário” é o menos desvalorizado 
53 Este não é o conceito trazido por Masetto (2000, 2012 e 2015), porém é o conceito adotado neste trabalho. No 
próximo tópico serão discutidas as conceituações, bem como, as distinções deste termo. 
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discutindo o processo (e não somente os extremos: Início/ fim) criticamente, fomentando a vivência 

desenvolvimento integrais e significativos. 

Trata-se de uma busca pela integração entre conteúdos e realidades sociais, em que o papel da 

didática (aqui entendida como o ramo científico interdisciplinar da Pedagogia – ciência da, para e pela 

Educação – que se dedica ao estudo da atividade de ensino-aprendizagem, do ensino voltado para 

aprendizagem dos processos e procedimentos do ensino, seus objetivos, conteúdos, métodos e 

recursos do ensino. Bem como, não dissocia conteúdos, de formas, de contextos socioculturais, de 

métodos.) é fundante na qualidade cognitiva das aprendizagens. A escola e os professores colaboram 

na mediação cognitiva em que o “mais importante é a assimilação do conteúdo crítico e fomentador 

de uma consciência transformadora” (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018, p. 32). 

A legítima preocupação com a compreensão e retenção do conteúdo pelo aprendente encontra 

eco na corrente cognitivista, a qual defende “o aprender como as coisas se relacionam”, assegurando 

que as informações menores permaneçam na memória por mais tempo; é aprender o padrão estrutural.  

Para exemplificar: vale mais saber como deduzir uma fórmula, fruto da compreensão da estrutura de 

relacionamento entre as variáveis, assim, os pormenores são resgatados facilmente se a lógica 

estrutural foi internalizada, destarte a linguagem fomenta a progressiva transposição do pensamento 

concreto ao abstrato. Nisso, depreende-se uma amálgama de ideias piagetianas e ausubelianas 

importantes. 

Sem descuidar da corrente sociocultural vygotskyana que carreia aspectos histórico-estruturais, 

culturais, humanistas e sensíveis de busca por autonomia e emancipação (superação de opressões), 

entremeada por uma linguagem lúdica, leve, seriamente comprometida com o desenvolvimento 

integral do aprendente e, portanto, que não se descuida relativizando conteúdos, mais sim, 

contextualizando-os de modo a fomentar aprendizagens significativas. Colige-se, então, pontos 

positivos de tendências pedagógicas (cognitivista, humanista, construtivista e sociocultural) 

perfazendo uma síntese dinâmica. Conjugaram-se aportes de Vygotysky e Piaget sobre a mediação 

construiu-se o Quadro 10. 
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Quadro 10 – A mediação em Piaget e Vygotsky 
A mediação em Piaget e Vygotsky 

Pi
ag

et
 A base do conhecimento é a atividade mental construtiva do aluno; educar é propor desafios cognitivos e o 

professor se encarrega de gerá-los. O erro é um ponto de partida; a cooperação social favorece o desenvolvimento 
cognitivo. O conhecimento é resultado de uma intervenção ativa do aprendente sobre o objeto. As estruturas de 
inteligência se constroem progressivamente entre assimilações e acomodações. 
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A linguagem tem função mediatizadora nos processos mentais. O aspecto sociocultural tem valor importante na 
mediatização. O desenvolvimento cognitivo vem do socio-histórico-cultural para o individual pelo intermédio da 
linguagem. O ensino deve preceder o desenvolvimento cognitivo. A mediação não se reduz a uma dimensão 
instrumental, pois a significação é a via do pensamento para a palavra e a mediação é simbólica. A relação do 
homem com o mundo é mediada por signos culturais. O acesso ao objeto é sempre mediado por representações 
do real em co-dependência da representação mental (operado pelo sistema simbólico que o sujeito tenha), da 
abstração e da generalização. A intervenção do professor deve facilitar a ampliação da zona proximal de 
conhecimento e criação de outras novas. Deve-se considerar a bagagem cultural do aluno e ensinar em 
conformidade com ela. 
Fonte: Elaboração própria com base em d’Ávila (2001, 2008). 
 

Doyle e Ponder (1977 apud GARCIA, 1999, p. 168, grifo no autor) advogam que “os 

professores se movem pela ‘ética do prático’, ou seja, valorizam aquilo que tenham a maior 

probabilidade de aplicação imediata nas suas classes, e que possa resolver um problema por eles 

detectado”. Defende-se uma prática docente mediadora que focalize o aprendente, seus interesses, 

curiosidades e autonomia, em um contínuo espiralado de estruturas e reestruturações dos esquemas 

cognitivos materializado em assimilações e acomodações. 

Para Brunner (1962 apud SOUSA, 2012, p. 51, grifo no autor) a finalidade do ensino “é permitir 

que o aluno compreenda e capte a estrutura da matéria em estudo para poder relacioná-la de forma 

significativa com outros saberes que possui”. Aqui, buscou-se conhecer melhor os processos de 

intermediação concernentes à atuação do professor para incitar o aluno a aprender um conteúdo no 

âmbito da Educação Superior, sob uma concepção pedagógica que valorize sua história sociocultural, 

suas construções do conhecimento e sua emancipação. Passa-se agora a conceituar e distinguir as 

mediações. 

 

3.3.1 Compreendendo as Mediações: Didática, Cognitiva e Pedagógica 

 

A Mediação docente é uma interaprendizagem numa ação corresponsável, solidária, conjunta, 

empática, afetiva, rácio-sensível, de mútuo respeito e confiança, que se alicerça em planejamento, 

intencionalidade, estímulo de curiosidade e criatividade contínuo, pela pesquisa, leitura, em ritmo 

subjetivo, cadenciado e constante que exija esforço e dedicação. “Mediar não significa tão somente, 

efetuar uma passagem, mas intervir no outro polo, transformando-o” (D’ÁVILA, 2001, p. 44). Assim, 



117 

entrelaçam-se dimensões e modalidades de mediações. Como por exemplo, a Mediação Didática e a 

Mediação Pedagógica, ambas Mediações Docentes. 

Estão reunidas na Ilustração 12 as questões concernentes à mediação que estão disseminadas 

neste texto, como mera tentativa de melhor entendimento sobre o que se vem assumindo. A mediação 

que se está defendendo é a ação de intermediação, uma espécie de ponte/elo que une/liga pessoas ou 

objetos e pessoas, um caminho de união com propósito de facilitar processos. Alicerçado no 

paradigma da interação, dialogicidade e coparticipação o docente sustenta suas ações em abordagem 

lúdica (uma atuação em que a ludicidade é a linguagem estruturante em todo seu fazer) ou abordagem 

norteadora (uma atuação que se pauta em conhecimentos pedagógico-didáticos para orientar o 

aprendente em sua mediação cognitiva sem necessariamente fazê-lo com linguagem lúdica). 

 
Ilustração 12 – Mapa conceitual sobre Mediação 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Entende-se, portanto que a mediação (LENOIR,1999 apud D’ÁVILA, 2008) tem uma 

dimensão interna e outra externa, naquela o aprendiz se liga ao objeto do conhecimento, 

desenvolvendo a abstração e a generalização, sendo chamada de Mediação Cognitiva; e nesta, dita 

Mediação Didática, de caráter externo, consiste em que o docente estabeleça condições à ativação do 

processo de aprendizagem, passando a instigar e encantar aquele que aprende, acionando seus 

“instrumentos de ensino” dos quais o manual escolar (D’ÁVILA, 2008) e as atividades 

potencialmente lúdico-pedagógicas são exemplos. 

“[...] A mediação entre aluno e conhecimento, na sala de aula, está também atravessada por 

outras tantas mediações” (D’ÁVILA, 2001, p. 24). Pois, o ensino realiza uma “mediação cultural” 

cujo papel “[...] é promover o desenvolvimento dos processos psíquicos superiores [...] convertendo 

a aprendizagem em desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral” (LIBÂNEO, 2018, p. 50), porquanto 

o contexto histórico-sócio-cultural não se dissocia nesta mediação.  
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“A mediação cognitiva ou, ainda, o processo de objetivação do objeto (do real), antes de 

individual é social”. Visto que o indivíduo tem uma “necessidade de saber sobre si e sobre o real”. Na 

mediação didática o professor seria “capaz de seduzir e fazer medrar o desejo (tornar desejável ao 

sujeito cognoscente54[...]” (D’ÁVILA, 2001, p. 63), ou seja, é prover as melhores condições para o 

processo de aprendizagem. 

Em outras palavras, a Mediação Didática é a “mediação das relações do aluno com os objetos 

do conhecimento (processo de ensino-aprendizagem) visando a internalização de conceitos 

(Mediação Cognitiva) em contextos sociais e culturais concretos” (LIBÂNEO, 2018, p. 51). d’Ávila 

(2001) classifica as mediações didáticas em mecânica (ocorre sem a intencionalidade do mediador e 

aporta efeitos insignificantes na aprendizagem do educando) e crítica (refere-se à ação docente 

intencional e reflexiva, aporta efeitos positivos na aprendizagem, despertando o desejo de aprender). 

 Masetto (2000, p. 144-145) traz à tona o conceito de Mediação Pedagógica como “a atitude, 

o comportamento do professor toca como facilitador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta 

com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem”. Há variadas pontes 

envolvendo essa reação: o docente como ponte, a cultura como ponte, o afeto como ponte, permitindo-

se caminhar para a aprendizagem. 

O autor citado explica o que faz o professor ao mediar “pedagogicamente” aduzindo que a 

forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema “ajuda o aprendiz a coletar informações 

relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las com seus colegas, com o professor e 

com outras pessoas [...] até produzir um conhecimento que seja significativo para ele[...]”. Percebe-

se que o conceito de Mediação Pedagógica de Masetto (2000) se confunde com o conceito de 

Mediação Didática em que esta tese se apoia. 

Aquela advém de Pérez e Castillo (2002, p. 62, tradução nossa) para quem a mediação 

pedagógica é “o tratamento de conteúdos e das formas de expressão dos diferentes temas a fim de 

fazer possível o ato educativo, dentro do horizonte de uma educação concebida como participação, 

criatividade, expressividade e capacidade de relacionar-se”. Facilmente, depreende-se que há duas 

naturezas de “mediações” neste conceito: uma pedagógica – ligada à educação como um todo – e a 

outra didática – ligada ao fazer do docente em seu labor de “ensinar” (dar tratamento aos conteúdos, 

por exemplo). Assim, a “mediação didática supõe necessariamente os conteúdos e os métodos 

 
54 “Um sujeito que busca seu próprio conhecimento e trata ativamente de compreender o mundo que o cerca, 
construindo suas próprias categorias de pensamento” (D’ÁVILA, 2001, p. 126). 
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inerentes a esses conteúdos, que são a referência, o ponto de partida, para o processo de ensino e 

aprendizagem” (LIBÂNEO, 2018, p. 54). 

Aqui entende-se a Mediação Pedagógica como o tratamento contextual, curricular e 

sociocultural da Educação que o professor desenvolve em seu processo comunicacional e relacional 

com a comunidade acadêmica (não só o aluno, mas os pares, gestores e outros atores). Ambas 

mediações – Pedagógica (MP) e Didática (MD) – de caráter externo ao sujeito lastreiam a Mediação 

Cognitiva (MC) de caráter interno, conceituada como aquela que ocorre na relação direta, sensível e 

subjetiva entre o sujeito aprendente (S) e o objeto (O) do aprendizado no seu processo autônomo de 

apropriação/ressignificação/construção do conhecimento. 

 
Ilustração 13 – Integração entre as Mediações 

 
Fonte: Elaboração própria, mesclando d’Ávila (2008), Pérez e Castillo (2002) e Masetto (2000). 
 

A ação do professor recai na capacidade de objetivar o conhecimento no momento em que o 

conceitua, tendo por base três componentes: o sujeito humano, o objeto, a relação cognitiva 

(LENOIR, 1999 apud D’ÁVILA, 2008) sem deixar de reconhecer a função da linguagem e a relação 

social. Assim, esta ação do professor pode ocorrer de forma mecânica (reprodutivista, tecnicista e 

tradicional) ou transformadora, quando leva em conta correntes crítico-sociais, construtivas e/ou 

ludo-sensíveis (D’ÁVILA, 2008, 2012, 2014). 

É pautando-se nesta última que esta tese se alicerça, posto que preconiza que o professor 

fomente possibilidades para uma aprendizagem participativa, corresponsável, vivencial, sensível e 

dinâmica, a qual desperte o desejo de saber e aprender, incluindo dimensões do ser integral. 

Essa mediação de caráter didático ocorre mediante intertransformações, tornando “assimilável 

o objeto do conhecimento”. Refere-se “às ações recíprocas que interagem entre duas partes de um 

todo, entre polos de uma totalidade” (D’ÁVILA, 2008, p. 25 e p. 123). Buscando a compreensão por 

contraste elaborou-se o Quadro 11 reunindo distinções entre mediação pedagógica e didática, segundo 

Masetto (2000, 2012, 2015) em consonância com Pérez e Castillo (2002), mesclando ideias de 

d’Ávila (2001, 2008, 2014), Libâneo (2018) e Tardif (2010). 
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Quadro 11 – Características das Mediações Docentes 

Pe
da

gó
gi

ca
 

•Dialogar política e socialmente com contexto presente permanentemente; 
•Construir sua identidade docente fazendo-a emergir em suas relações; 
•Pautar seu fazer docente de forma coerente em paradigma educativo em que sua identidade docente se afilie; 
•Atuar crítica e conscientemente junto à estrutura e funcionamento do sistema educacional; 
•Lidar assertivamente com a legislação educacional; 
•Participar da construção e/ou conhecer e fazer conhecido o projeto político pedagógico que norteia seu trabalho; 
•Colaborar com a construção participativa do currículo explícito, mantendo-se ciente do currículo implícito do 
curso. 

D
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•Trocar experiências debatendo problemáticas; 
•Formular perguntas norteadoras, bem como dilemas éticos e desafios cognitivos; 
•Estabelecer condições à ativação do processo de aprendizagem; 
•Instigar, estimular e encantar aquele que aprende; 
•Orientar nas carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento; 
•Garantir a dinâmica do processo de aprendizagem; 
•Entrelaçar conteúdos e métodos; 
•Desencadear e incentivar reflexões; 
•Criar intercâmbio entre a sociedade e a aprendizagem; 
•Colaborar para o estabelecimento de conexões entre o conhecimento adquirido e novos conceitos; 
•Identificar os conceitos mais abrangentes/importantes de modo a sequenciá-los com clareza e respeitando a 
diferenciação e reconciliação; 
•Fazer ponte de situações análogas; 
•Colocar o aprendiz lidando com questões ético-sócio-profissionais; 
•Colaborar para desenvolver a criticidade intelecto acadêmico e a comunicabilidade; 
•Evidenciar o papel do aprendente fortalecendo-o como sujeito agente de sua aprendizagem, colaborando para que 
ele seja focado em atingir objetivos. 

Fonte: Organização própria realocando elementos oriundos de Masetto (2000, 2012, 2015), Pérez e Castillo (2002), 
d’Ávila (2001, 2008, 2014), Tardif (2010), Libâneo (2018). 

 

Masetto (2000, p. 146) diz que a mediação pedagógica “acontece na postura do professor, na 

forma de tratar um conteúdo, no modo de estabelecer relacionamento entre os alunos, e destes com 

seu contexto maior”. Nesta citação depreendem-se ações didáticas (o tratamento de um conteúdo) e 

ações pedagógicas (relacionamento professor-aluno-sociedade) destarte, fica fácil depreender que há, 

na realidade, uma Mediação Pedagógica e outra Mediação Didática a qual por sua natureza tem 

especificidades próprias e está englobada na primeira. 

O trabalho didático do docente que busca fomentar a aprendizagem significativa requer 

identificar os conceitos mais abrangentes/importantes de modo a sequenciá-los com clareza e respeito 

à ordem de complexidade em seus princípios: de diferenciação pedagógica (primeiro ideias gerais e 

depois pormenores complexos) e de reconciliação integrativa (evidenciar contrastes e semelhanças 

entre ideias), melhor debatidos no capítulo vindouro (AUSUBEL, 2009; MOREIRA; MASINI, 2011; 

VALADARES; MOREIRA, 2009). Ou seja, a Mediação Didática prepara sistemática e 

organizadamente terreno para a Mediação Cognitiva. 

No fazer da Mediação Didática não há espaço para desconexões didáticas entre conteúdos, 

formas ou métodos, assim, as técnicas precisam de coerência com os objetivos de aprendizagem, e 

com papel de cada protagonista: Conferindo ao aluno a ação de apropriar-se do objeto e ao professor 
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as ações de orientar e mediar esta apropriação. Lembrando que tais técnicas precisam se alternar para 

privilegiar diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, bem como atender às restrições 

momentaneamente impostas. 

Defende-se, portanto, uma superação das dicotomias – nas palavras de Libâneo (2018) as 

“antinomias” – visando uma busca por equilíbrios que a amalgamem a luz e a sombra em todas as 

dimensões da Educação. 

Libâneo (2018) enfoca 5 antinomias com as quais a Didática se depara: 

I)As fragmentações das ações de ensino e aprendizagem (nos currículos a didática é apresentada 

de maneira instrumental e apartada de aprendizagem); 

II) Foco nos interesses e necessidades do aluno x centralidade no conhecimento e na 

aprendizagem (graças às políticas transnacionais de educação, focaliza se o atendimento/acolhimento 

do aluno em detrimento de sua formação intelectual – justamente o que a escola pode de fato aportar 

para a emancipação do sujeito55); 

III)Separação entre conteúdo/método da ciência/ metodologia de ensino (ênfase no método sem 

referenciar o conteúdo e distanciando-se da epistemologia da ciência a ser ensinada);  

IV) Fragmentação entre o conhecimento disciplinar (conteúdo) e o conhecimento pedagógico 

didático do conteúdo (aspectos que são indissociáveis na formação docente); 

Desconexão entre ações pedagógico-didáticas com o conteúdo e as práticas socioculturais e 

institucionais. O referido autor diz que essas antinomias incidem com força no campo disciplinar, 

investigativo e profissional (LIBÂNEO, 2018), bem como, devem ser o alvo de debates e pesquisas 

para a valorização e fortalecimento da Didática. Infere-se que por consequência fortalecerão também 

os estudos da Mediação Didática Lúdica. 

 

3.3.2  Mediação Didática Lúdica  

 

Ao defender uma Educação Lúdica, qualquer que seja o âmbito educacional, há que objetivá-

la em ações ao alcance do professor. Este, enquanto mediador didático, pode passar a atuar 

subvencionado pela linguagem e estrutura da ludicidade dentro do paradigma do Lúdico Real, 

 
55 “Convém à classe dominante fazer o professor acreditar “que o aluno precisa mais de carinho e amor do que de 
ensino: isso equaciona, a um tempo, pelo menos dois problemas, o da não aprendizagem do aluno e o da não 
habilitação do professor” (ALMEIDA, 1986, p. 149). 
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conformando assim o que a tese chama de Mediação Didática Lúdica. Entretanto, antes de melhor 

conceituá-la, é necessário tecer maiores comentários sobre a Educação Lúdica. 

Ao apresentar essa categoria Almeida (2013) diz que este tipo de educação não é “levado a 

sério”, isso transparece empiricamente no ES – com especial destaque no curso de Ciências Contábeis 

– o citado autor conjectura que a origem deste menosprezo seja semântico, pelo vínculo com a palavra 

“lúdico” a qual é equivocada e simplificadamente associada a “jogo, brincadeira brinquedo infantil, 

denotando assim, algo não sério, livresco, ingênuo” (ALMEIDA, 2013, p. 10). Nessa lógica do “se é 

lúdico, se é jogo, então não é sério”, pergunta-se: o fato de não levar uma coisa a sério a transforma 

em jogo? A transforma em lúdico? 

Pouco se pode fazer no sentido de implementar a educação lúdica se o professor não dispõe de 

formação e repertório de conhecimentos racio-sensíveis (D’ÁVILA, 2016, 2017; D’AVILA; 

FERREIRA, 2018), nem disposição de fazer o diferente, o desafiador, o “não conservador”. De nada 

adianta achar interessante ou criticar sem apresentar ações concretas de mudança para o paradigma 

lúdico, oportunizando um fazer sério, integral e cheio de leveza. “A tarefa do ensinante, que também 

é aprendiz, sendo prazerosa é igualmente exigente. Exigente de seriedade, de preparo científico, de 

preparo físico, emocional e afetivo” (FREIRE, 1997, p. 9). Por isso, esta tese defende que a Mediação 

Didática Lúdica e a Ludicidade, em si, não se dissociam da seriedade compromissada com a 

generosidade e a leveza. 

A obra de Almeida (2013) postula que a educação lúdica traz intrinsecamente valor de 

seriedade inerente aos indivíduos em todas as idades (HUIZINGA, 1971; LUCKESI, 2000, 2013; 

ALMEIDA, 2013; D’ÁVILA, 2006, 2007, 2012, 2014, 2016; PORTO; CRUZ, 2002) essencial à 

reorganização mental e desenvolvimento de múltiplas capacidades, construção e ressignificação de 

conhecimentos “sobretudo, para a formação integral do ser humano” (ALMEIDA, 2013, p. 10) 

englobando dimensões racionais e emocionais, posto que “primeiro sentimos, depois racionalizamos, 

ou tudo junto ao mesmo tempo. Não há dicotomia entre o aspecto sensível e o inteligível, entre o 

sentir e o pensar” (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018, p. 36) dando ensejo ao “sentipensar” (MORAES; 

TORRE, 2004) na educação. “É preciso ousar, para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional” 

(FREIRE, 1997, p. 10). Assim que, a defesa nessa tese é para que o sensível (a ludicidade) 

transversalize, impregne a didática do docente. 

A educação lúdica é “uma forma de facilitar a formação de pessoas críticas e criativas, que 

descobrem, inventam e constroem seu conhecimento com atitudes criativas e motivadas” 

(ALMEIDA, 2013, p. 17). Trata-se da educação, em qualquer nível, que se propõe, através da 
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linguagem lúdica, a facilitar a formação de indivíduos criativos, ativos, curiosos, críticos e 

emancipados, construtores de seu próprio conhecimento. 

Veementemente concorda-se com d’Ávila (2012, 2014, 2016) e Almeida (2013) no que 

concerne à educação lúdica e seu caráter racional e sensível, que envolve estruturas cognitivas e 

afetivas de forma visceral, orgânica, cuja linguagem – a ludicidade – é tanto elemento estruturante e 

amalgamador como dispositivo de ações pragmáticas na mediação do professor (manifestando-se 

também na “resposta” do aluno), de fato a Educação Lúdica 

 
consubstancia as ações inerentes do ser [...], envolve a mobilização de múltiplas capacidades 
em todos os aspectos, principalmente nos cognitivos (intelectivos), no afetivo-social e, acima 
de tudo, no ético (compreensão de limites e vivências de relacionamento humano), e, por 
final, enfatiza um aprendizado prazeroso, motivado, desafiador, organizado, significativo e 
compartilhado. (ALMEIDA, 2013, p. 86). 

 

É inegável o contentamento gerado pela ambiência lúdica, “uma sensação de conforto, de 

aconchego e, também, pelo clima de camaradagem [...]” (ALMEIDA, 2013, p. 89) marcam a 

educação lúdica, a qual não se embota mesmo em espaços que a priori não foram feitos para ela: 

Salas de aula universitárias, semelhantes a “celas” de aula,  quatro paredes aprisionadoras (que 

deveriam ser espaços de aprender), algumas até disfarçam o seu pouco valor à afetividade desviando 

o foco para a tecnologia – como se ela substituísse a carência das relações afetuosas e respeitosas entre 

alunos e entre professores e alunos – são repletas de parafernálias digitais e ocas de sentimentos56. 

Almeida (2013, p. 111) adverte que na educação lúdica, não há uma unidade metodológica 

podendo-se “[...] mesclar desde a participação exploratória até a audição de aulas, mas sempre com 

destaque para os aspectos intrinsecamente ligados ao processo de produção do conhecimento, de 

forma prazerosa e que desperte o interesse, motivação e a participação”. Este é o modus operandi do 

mediador lúdico, ou seja, sua ação “se realiza através do diálogo” (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018, p. 

34), assim, o docente universitário deve estar atento a qualquer situação que possa suscitar debates e 

discussões junto aos discentes, a qual os desestabilizem em suas “certezas” e fomentem crescimento 

cognitivo-afetivo para aplicá-las em seu trabalho de mediação. 

 
56 A pandemia e os “ensinos remotos emergenciais” vieram escancarar esse “disfarce tecnológico” e ter-se-á, 
acredita-se, toda uma geração que vivenciou na pele o quanto as parafernálias e redes tecnológicas não substituem 
o estudo, o conteúdo, a mediação didática presencial lastreada nas relações afetivas, respeitosas, sensíveis da 
educação real, aquela em que há mais que “olho no olho” há “cheirinho” também, há o invisível essencial. No 
ensinar e no aprender...“É preciso provar, cheirar, só um pouquinho, e ficar ali atento, para que o corpo escute a 
fala silenciosa do gosto e do cheiro” (ALVES, 1984, p. 92, grifo nosso). 
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Desta forma, na educação lúdica estão interdependentes o fazer, o agir, o sentir, o pensar, o 

ensinar e o aprender implicados na formação do cidadão integral. Bahia (2000) diz que que a educação 

lúdica não pressupõe a diversão pela diversão e nem que aquela é restrita a crianças, mas sim pode 

trazer consigo o prazer e o conhecimento a indivíduos de qualquer idade, é em suma “um caminho 

que pode nos conduzir a uma melhor educação como um todo” (ALMEIDA, 2013, p. 44). 

Infelizmente, “a ludicidade não encontra terreno dentro dos muros escolares” (D’ÁVILA, 

2006, p. 21). Nas palavras de Almeida (2013, p. 29) há “um muro de indiferença” – quando não um 

clima de “hostilidade”. Atreve-se a dizer que ela não adentra o espaço universitário, por uma série de 

fatores, tais como: 

1) a ideia “pré-concebida” (um preconceito) do senso comum de que o lúdico não é algo que 

pertença ao universo adulto, restringindo-se somente ao âmbito infanto-juvenil. Isso acabou se 

refletindo em algumas concepções levantadas na pesquisa; e 

2) a exigência por criatividade, tempo e formação sensível que a educação lúdica57 faz em 

detrimento à sobrecarga de trabalho (sem o momento para a devida maturação e elaboração autoral 

de aulas criativas, dando-se preferência, por comodidade, à repetição tradicional da “receita” presente 

no livro-texto (D’ÁVILA, 2001, 2008) – que no caso da Ciência Contábil apresenta agravantes de 

traduções mal feitas, com contextos distantes da realidade brasileira. 

 
Ilustração 14 – Educação lúdica 

 
Fonte: Elaboração própria.  
 

Com o intuito de melhor expor as ideias sobre educação lúdica, propõe-se a Ilustração 14. 

Ressalta-se que nela não há qualquer menção ao nível educacional. Destarte, aplicando-se a todas as 

esferas educativas. A ludicidade é a linguagem, o método e a forma – estruturantes – que unem um 

ensino lúdico a uma aprendizagem lúdico-significativa, em que há o respeito aos atores do processo 

 
57 Afinal, sem autoria não há ludicidade no ensino. 
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como seres integrais dotados de intelecto e emoção, englobando saberes pedagógicos, didáticos e 

sensíveis. 

Depreende-se então, que a Educação Lúdica é gênero, instância macro, relativa a todo o 

processo educativo, todos os atores, locais e ações, sejam elas ligadas à sala de aula ou não. Já a 

Mediação Didática Lúdica é espécie, apresenta-se quando na Mediação Didática se “inserem 

conteúdos, métodos criativos e o enlevo em se ensinar e principalmente aprender” (D’ÁVILA, 2006, 

p. 18), considera a multirreferencialidade na formação docente, aliada ao exercício prático sobre os 

saberes pedagógicos e técnicos. Transparece no momento em que o professor universitário insere 

manifestações de ludicidade, em especial Atividades de Potencial Lúdico-Pedagógicos (APLPs), as 

quais possam permitir ao aluno, em sua mediação cognitiva, ao relacionar-se com o conteúdo se 

divertir, arriscar-se em uma “realidade paralela” na qual estão representadas situações em que ele 

precisa agir no sentido de assumir a cultura, a historicidade ao usar e/ou produzir conhecimentos, 

dotando-o de uma inteireza no que faz, o docente está educando/mediando ludicamente. 

Percebe-se que a educação lúdica materializada pela Mediação Didática Lúdica do docente no 

Ensino Superior é capaz de imiscuir o aluno nas atividades acadêmicas de modo consciente, 

responsabilizados e satisfeitos (pelo menos próximo a isto) propiciando um equilíbrio entre razão e 

emoção; hemisfério cerebral direito e esquerdo; autonomia e disciplina “[...] esforço e prazer, 

instrução e diversão, educação e vida” (ALMEIDA, 2013, p. 83).  d’Ávila (2001, p. 60) alerta que há 

falta de “reflexão sobre o componente didático que aproxima a arte de ensinar ao prazer de aprender”. 

A Mediação Didática Lúdica depende de “uma relação de caráter psicopedagógico estabelecida 

entre professor e seus alunos” de caráter sensível e de uma relação didática construída “de modo 

disciplinar ou interdisciplinar entre professor e os objetos de conhecimento” (D’ÁVILA, 2008, p. 39) 

cujo referencial perpassa o conteúdo a ser trabalhado didaticamente. Nesta lógica a APLP se acopla 

perfeitamente à mediação didática, pois engloba o conteúdo e o caráter sensível ao mesmo tempo. 

Eis o cerne da pedagogia raciovitalista que se ancora na compreensão de que “não há 

inteligibilidade sem sensibilidade” (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018, p. 35).  Isto posto, recorda-se que 

esta investigação incide sobre a análise das concepções desta Mediação Didática Lúdica por parte 

dos alunos do ES. Esta é então, entendida como a mediação didática, externa, apoiada em linguagem 

lúdica de caráter cognitivo e sensível, realizada pelo docente com a finalidade de facilitar a mediação 

cognitiva do discente. 

O processo educativo, segundo Almeida (2013), deve ser prazeroso, mas também exigindo 

esforço, trabalho, disciplina, desafio estimulador; requerendo firmeza na orientação pedagógico-
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didático, unindo firmeza, flexibilidade e resiliência, posto que o caminho do ensino e aprendizagem 

universitário envolve dificuldades e insucessos eventuais; a persistência em uma Mediação Didática 

Lúdica e apoio firme ao crescimento intelectual e cognitivo do qual emerge uma alegria pela 

satisfação e enlevo da aprendizagem. Deste modo, o professor precisa manejar artifícios para minar 

este ciclo vicioso reprodutivista, começando por sua própria prática, atingindo o aluno. Em outras 

palavras: Dando-lhe “trabalho” para pensar, para ler, para analisar. Construir desafios cognitivos, 

situações de aprendizado áulicas (e para fora da sala de aula também) inserindo nelas dispositivos que 

fomentem a real mediação cognitiva. 

Metaforicamente falando, nada de refinar demais o alimento, assim ele perde nutrientes... É 

preciso que o aluno habitue (ou reabitue) seu organismo (mecanismos cognitivos) a processar o 

alimento (“conhecimento”). Este a cada vez tem chegado mais refinado, simplificado, perdendo 

nutrientes e não nutrindo o indivíduo verdadeiramente. Pensando que está beneficiando o aluno com 

tanta “decodificação/transposição/ simplificação/refinamento” o professor consegue o efeito inverso, 

o aluno acaba ficando subnutrido perdendo paulatinamente a capacidade de degradar nutrientes 

complexos... sem condições de se “emancipar”. 

“Educar crianças ludicamente é estar auxiliando-as a viver bem o presente e preparar-se para o 

futuro. Educar ludicamente adolescentes e adultos significa estar criando condições de restauração do 

passado, vivendo bem o presente e construindo o futuro” (LUCKESI, 2000a, p. 22). Com Atividades 

Potencialmente Lúdicas pode-se auxiliar os alunos à criatividade, à ação e também ao pensar 

(LUCKESI, 2000, 2006, 2013, 2018), defende-se, portanto, o ensino lúdico também no Ensino 

Superior. 

Destarte, o professor sob o referencial da Mediação Didática Lúdica, assume-se como 

educador ciente de que a aprendizagem se constrói dialogicamente, num relacionamento interpessoal 

de colaboração, participação e respeito mútuo (MASETTO, 2012, 2015). Sobre a participação nada 

mais cômodo que “assistir à aula” basta ouvir, reter e memorizar; muito diferente do que acontece 

quando se “participa da aula”, ato que exige sair da posição passiva e assumir a responsabilidade pelo 

próprio aprendizado, incitando a atitude aprendente (AUSUBEL, 2009), demandando a assimilação 

ativa e consciente. Neste ínterim compete ao professor mediar esse processo ativo fazendo de sua 

prática uma contínua busca pela superação das antinomias da didática e defesa veemente pela 

indissociação entre cognição e afeição, “sem dúvida, cabe ao professor a mediação didática que, 

dinâmica, indicará os processos de objetivação cognitiva, levando à aprendizagem significativa e ao 

desenvolvimento dos educandos” (D’ÁVILA, 2006, p. 106). Assim, há nesse processo a promoção 

de uma completude dos que ali se encontram. 
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Neste sentido, ações docentes favorecem o sucesso da relação ensino e aprendizagem, tais 

como: Solicitar leituras para o encontro seguinte, tendo o bom senso quanto às dimensões e à 

atualidade do material, para manter a motivação pela leitura, demandar uma atividade sobre ela, desde 

que seja plausível, reflexiva, integrativa dos dois hemisférios cerebrais – razão e emoção – (grande 

parte das atividades são enfadonhas e/ ou repetitivas, pautadas na memorização e retenção sem 

reflexão, não exploram outros sentidos, nem ativam a dimensão emocional do indivíduo), servem de 

exemplo: O resumo sob forma de mapa mental, ou materializado em um mapa conceitual, resposta a 

caso, elaboração de caso, etc. 

No dia-a-dia docente uma das ações mais corriqueiras é a “aula expositiva” herança do “método 

clássico jesuítico (o expositio)” (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018, p. 24), mas que se pode dizer dela, 

levando-se em conta a defesa por uma mediação didática lúdica? Ela é uma das técnicas para o 

trabalho áulico, mas não é a única, muito menos é a primordial. Quando os objetivos traçados e as 

limitações (tempo, por exemplo) exigirem, aula expositiva pode fazer-se presente sem 

constrangimentos para o ensino lúdico, visto que a ludicidade é a linguagem estruturante e se faz 

presente qualquer que seja a técnica, assim “uma aula expositiva pode ser uma vivência lúdica tanto 

para o aluno quanto para o professor” (MASSA, 2015, p. 121). 

 Ressalvas apresentadas por Masetto (2012) cabem neste momento: a aula expositiva combina 

quando se quer apresentar um panorama ou sintetizar discussões sobre trabalhos previamente 

desenvolvidos, o tempo não deve ser superior a 30 minutos, fazendo-se uso se possível, de recursos 

adicionais (imagens, músicas, etc.) fazer perguntas, convidar colegas para debater. Deixando claro 

que a palavra está facultada a quem tiver necessidade de perguntar e/ ou contribuir reforçando a 

argumentação. 

Recorda-se que em origem a aula expositiva preconizava o monólogo docente e o completo 

silêncio discente “a postura passiva da assimilação” (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018, p. 24). A versão 

atualizada que se defende é aquela em que se faculte, a qualquer tempo, a palavra ao aluno, 

propiciando o diálogo; ainda que o professor esteja com a palavra ela está facultada a ser usada por 

quem tiver contribuição com o enriquecimento da aula. Por esta possibilidade de participar, com voz 

ativa, talvez o termo mais adequado seja “exposição dialogada”, nela o professor fala, mas o aluno 

tem a palavra franqueada sempre que queira e tenha uma contribuição para a aula. Ou seja, a rigor, 

não se trata de “aula expositiva” como a tradução pedagógica preconiza, mas sim, uma “exposição 

dialogada”, uma variação dialógica, acolhedora e participativa daquela. 

Ter um contexto áulico lúdico demanda um refinado trabalho didático de seleção de conteúdos, 

escolha de estratégias integradoras de participação dos sujeitos, consciência e delineamento de 
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objetivos educacionais, escolha de recursos e métodos eficientes e disponíveis para propiciar o alcance 

dos objetivos, um planejamento que contemple “contratempos” e possíveis alternativas. Cada um 

destes requisitos didáticos tem em comum a mesma linguagem: A da inteireza e fluxo positivo 

amalgamado entre sensível e o intelectual – a ludicidade. Deve-se ter em mente que a aula lúdica, 

ainda que cuidadosamente planejada convive com a espreita do “imponderável, com a surpresa, o 

desafio, com a busca de limites e, também, com a liberdade” (ALMEIDA, 2013, p. 84). Para lidar 

com isso, entra o repertório de saberes que o docente hauriu ao longo de sua formação/vivência e que 

continuamente impulsionam uma ação criativa, seja qual for a circunstância. 

Ao refletir sobre a motivação (estímulos) para a Mediação Didática Lúdica, dá-se conta de que 

“correr riscos” (diferente de “correr perigo”) confrontando a teoria com a realidade prática, estabelece 

a tensão profícua entre a vontade de saber, o desejo de participar e a satisfação da conquista, o que se 

espraia para todos os instantes áulicos e contamina irremediavelmente a relações de ensino e de 

aprendizagem, atuando poderosamente junto à arquitetura aprendente. 

O docente também precisa sentir os efeitos da ludicidade: Se ele não se sente bem em sua 

própria aula, como pode esperar que o aluno o faça?! “As atividades propostas aos alunos devem, 

também, oferecer ao professor o mesmo caráter de prazer [...]” (ALMEIDA, 2013, p. 88). Gostar do 

que se faz torna as coisas mais fáceis, principalmente aquelas ações apequenadoras. O professor 

enfrenta dificuldades de toda sorte (enfatiza-se: de “toda sorte”) e isso não se pode escamotear, porém 

há que se buscar o prazer de ensinar com dignidade e respeito, reencantando-se com a educação, 

sabendo que a “[...] educação lúdica é, também, um direito seu, que deve ser exercida em sua 

plenitude” (ALMEIDA, 2013, p. 89). Vencendo as “dificuldades de toda sorte” sem ingenuidades e 

apesar disso, reencantar-se com a educação (ASSMANN, 1998). 

Não se pode esquecer a condição humana do professor, detentor de sentimentos e problemas 

como qualquer indivíduo, possuidor de “momentos de indisposição para dialogar; é uma pessoa que, 

em decorrência da situação pela qual possa estar passando, às vezes pode usar uma linguagem mais 

dura, outras vezes mais carinhosa” (MASETTO, 2000, p. 169) que busca fazer sempre o melhor e 

precisa se auto perdoar quando as situações lhe escapam o (pretenso) “controle”. Erguer-se e continuar 

é imperioso e vital. 

Ao falar sobre alunos de “anos mais avançados”, Almeida (2013, p. 84) diz que “geralmente, o 

aluno sente-se motivado com o professor entusiasmado alegre seguro conhecedor e, especialmente, 

companheiro”. O adulto, por sua própria maturidade percebe e atua mas refinadamente junto ao outro 

indivíduo, ou seja, seu nível de inteligência interpessoal é mais desenvolvido e suas características de 
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empatia se dilatam quando há identificação com alguém que lhe serve de referencial, pois “o processo 

de aprendizagem está atrelado às relações interpessoais” (ANDRADE, 2015, p. 97). 

É importante ressalvar que o professor não crie para si a ilusão de que todos gostarão de seu 

trabalho, visto que a ele são inerentes elementos apequenadores, próprios de sua alçada; o docente 

não é contratado para que os alunos gostem dele, ele é contratado para que os alunos aprendam, 

entretanto, é óbvio que quando entre ele e os alunos se estabelece a empatia, seu mediar é mais fácil 

potencializa as mediações cognitivas e surte mais efeitos “seu trabalho passa a ser revestido de um 

papel formador, mas com a manutenção de uma relação que se assemelha a um relacionamento de 

irmão mais velho, fazendo com que os alunos gostem de sua pessoa e de sua disciplina[...]” 

(ALMEIDA, 2013, p. 87). Mantendo o respeito afetuoso, mas ficando claro quem é o adulto da 

relação. 

Lembra-se que ao interatuar em seu fazer didático, o professor naturalmente intervém, muitas 

vezes, como um “desmancha prazeres”, cabe lembrar que sua atuação, mesmo quando 

“apequenadora” tem um porquê de ser, baseia-se em provocar desafios, atender objetivos idealizados, 

fomentar a aprendizagem, problematizar ações, apoiando-as e incitando-as. Adorno (1995 apud 

VASCONCELOS, 2012, p. 63, grifo no autor) afirma que “educação só tem sentido quando dirigida 

à autorreflexão crítica”. Esta não é algo que se consiga facilmente e sem desestabilizações, mesmo 

quando se propõe a um Ensino Lúdico. 

Ressalta-se que ter a proposta educacional lúdica, mas sem saber como mediá-la didaticamente 

acaba por tornar a aula cansativa esvaziando a proposta, transformando-a em mesmice, destarte 

reforça-se a defesa para que a formação lúdica do docente o municie didaticamente para não se perder 

em boas intenções, mal planejadas e parcamente organizadas que depõem contra a ludicidade 

reforçando o argumento difundido tradicionalmente de que não há seriedade e compromisso quando 

se assume o pelo lúdico no Ensino Superior. 

Behrens (2000 apud DUARTE, 2012) também faz coro na defesa de um docente mediador, do 

qual se exige criticidade tanto em seu trabalho educativo, quanto no mais pragmático de sua atuação 

(como por exemplo, a seleção de materiais). O autor insiste em uma parceria docente-discente, a qual 

é elemento fundante na Mediação Didática Lúdica, juntamente com a dialogicidade e a intenção 

explícita “de produzir aprendizagem” (CASTRO, 2012, p. 4, grifo no original). Nessa parceria o 

papel de mediador emerge “desde que se cumpra aí a função de ajuda diferenciada às capacidades e 

necessidades de cada aluno” (DUARTE, 2012, p. 119). Coadunando com a defesa de d’Ávila e 

Ferreira (2018, p. 35) de que “o professor e os alunos assumem o papel de mediadores numa 

perspectiva compartilhada”. 
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Em muitos casos uma atitude lúdica do professor é determinante entre o ensino ser lúdico ou 

não: uma metáfora bem inserida, uma imagem, um trecho de filme ou música, um jogo, uma 

historieta, podem tecer toda a situação áulica que fomente a inteireza abrindo canais cognitivos e 

afetivos para “compreensões inteligíveis [...] mobilizadoras de aprendizagem significativa” 

(D’ÁVILA; FERREIRA, 2018, p. 37). 

Não se requer “muito”: criatividade, sensibilidade, autoria, autonomia e formação são eixos da 

Didática58 lúdica, no momento em que se vê instado a traduzir/transpor um objeto do conhecimento, 

o qual chega por vezes codificado, devendo ser compreendido pelo aluno, que “não fala o idioma 

código”, requisitando a mediação do docente. 

Atreve-se a dizer que, de forma similar às relações que Vygotsky estabelece em suas obras para 

o brinquedo e a criança, pode-se dizer que a APLP propicia uma Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP)59 no adulto, fomentando ao mediador didático lúdico condições para avaliar o processo de 

desenvolvimento, formação intelecto-acadêmico, os processos de maturação e ressignificação já em 

curso. Através de uma linguagem dialógica socializada coletivamente. Nesta Mediação Didática 

Lúdica, o professor (adulto da relação) conta com a vantagem de dispor de um repertório de 

experiências ricas em teoria e prática e consegue organizar melhor os signos linguísticos, 

imagéticos/pictóricos e outras representações que no momento áulico fornecem, em meio à APLP, 

novos conceitos e referências suscitando novas construções e ressignificações cognitivas ao 

aprendente. 

Podem advir argumentos contrários à Mediação Didática Lúdica, em especial, no quesito 

pragmático da indisciplina, o qual quando não devidamente refletido atém-se somente à perspectiva 

do aluno, sem pôr em evidência também o fazer didático do docente. Longe de apresentar soluções, 

mas fomentando a discussão, a qual não se vai aprofundar por não ser alvo das investigação, traz-se 

duas perguntas interpostas por Almeida (2013, p. 86) sobre a argumentação da indisciplina: “Por que 

os alunos não são indisciplinados nas aulas de professores dos quais eles gostam e em quem confiam? 

Porque nas aulas motivadas, interessadas, bem preparadas não há violação de regras?” 

O sucesso da Mediação Didática Lúdica depende, “[...] da boa formação teórica do professor 

e de suas ações práticas, caracterizadas pela liderança criativa, participativa, entusiástica e 

comprometida com a história e a formação dos alunos” (ALMEIDA, 2013, p. 114), bem como, da 

 
58 Com letra maiúscula para indicar o nome próprio do campo científico, pois esta é uma das maneiras de 
demonstrar importância na linguagem escrita. 
59 A distância entre a Zona Real de Desenvolvimento (capacidade de resolver problemas autonomamente) e a Zona 
Potencial de Desenvolvimento (capacidade de resolver problemas com auxílio de um ‘adulto da relação’ ou com 
a colaboração de um colega mais adiantado cognitivamente) (BOUZAS, 2004). 
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parceria efetivo-afetiva entre professor e aluno. Percebe-se o peso da formação, saberes didático-

pedagógicos e ação docente, na formação discente sem menosprezar o entusiasmo que plenifica o 

professor e acaba contagiando o contexto áulico. 

O professor é o líder da sala de aula, é o maestro da orquestra, é ele quem dá o tom (LUCKESI, 

2014), por isso precisa estar lúdico para articular uma Mediação Didática Lúdica. Quando da 

construção da identidade, bem como, quando da formação docente é imprescindível despojar-se de 

resquícios amargos que o indivíduo traga de sua pregressa vida de aluno. Advoga-se que se faça uma 

espécie de catarse, para que esse docente encerre um ciclo de aluno (ou ex-aluno) e possa constituir-

se professor, realizando sua desafiadora construção identitária (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010), 

não levando adiante vivências tóxicas e podendo abraçar a educação lúdica, ofertando um tom de 

leveza, eutrapelia e plenitude a seu trabalho. 

Lenoir (1999 apud D’ÁVILA, 2008, p. 40, grifo nosso) aduz que “o que parece simples, mas 

pouco visível a muitos professores que para saber ensinar é preciso saber como se aprende”, 

corroborando que o “que é essencial é invisível aos olhos”, sendo, pois necessária uma investigação 

que reúna minimamente a Mediação Didática e a Aprendizagem Significativa, os quais são propostas 

investigativas deste trabalho (Vide Ilustração 1). No enfoque subjetivo sob o Paradigma da 

Ludicidade Real, a ludicidade é “sentida” e não “vista”.  Rememorando a epígrafe deste capítulo, em 

que o principezinho se sente recompensado porque cumpre seu dever mesmo em meio a 

circunstâncias apequenadoras. 

Assim, aproveita-se o momento para ressaltar que a mediação didática do docente que sente 

inteireza em sua prática, estruturada na linguagem lúdica, também proporciona recompensas 

extremamente invisíveis e agradáveis.  

No intuito de sintetizar as discussões deste capítulo apresenta-se a Ilustração 15 sob o formato 

de Mapa de Ideias. 
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Ilustração 15 – Resumo do Capítulo 3 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Explicitamente, há neste texto o esforço de interligar ideias de mediação de d’Ávila, Libâneo e 

Masetto, junto aos supostos construtivos de Vygotsky, ao arcabouço da aprendizagem significativa 

de Ausubel (próximo capítulo) por meio das ideias de educação lúdica de Almeida e Luckesi, 

amalgamando-as de forma coerente para um salto qualitativo na defesa pela Mediação Didática 

Lúdica no Ensino Superior com o lastreio de Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas 

(APLP). 
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4 APRENDI A CONHECER MELHOR AQUELA FLOR 

 
Aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera, no planeta do pequeno príncipe, 
flores muito simples ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupam espaço nem 
incomodavam ninguém. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 30). 

 

Foi na simplicidade e na delicadeza que a aprendizagem se fez presente, nasceu da aproximação 

do príncipe com a flor. O principezinho aprendeu a conhecê-la melhor, mas para isso acontecer levou 

tempo, atenção e dedicação dele, da mesma forma ocorre no processo de aprendizagem no ES que se 

começa a discutir agora. Este capítulo expõe a Aprendizagem Significativa (AS) – o terceiro eixo 

teórico desta tese. Inicia-se falando sobre a aprendizagem e sua profusão teórica, justificando a escolha 

da AS como uma das teorias substantivas deste trabalho. Preocupa-se em buscar seu o atual estágio, 

apontando também contribuições de outros teóricos e críticas, bem como tenta-se ressignificar falácias 

difundidas pelo senso comum. 

Em um segundo momento, avança-se para conhecer melhor a Teoria da Aprendizagem 

Significativa (TAS) segundo suas tipologias (classificações meramente didáticas) e seus elementos 

de destaque constitutivo, trazendo para a conversa concisos supostos sobre a motivação 

correlacionados com as ideias da TAS. Por arremate, o texto apresenta breves ressalvas e o modesto 

salto qualitativo de relacionar a Mediação Didática, a Ludicidade e a Aprendizagem Significativa. 

Mas, em sentido escolar o que é aprendizagem? 

 

4.1 A APRENDIZAGEM E O DISCENTE UNIVERSITÁRIO 

 

Aprendizagem “é um processo de exploração pessoal em que idiossincraticamente cada aluno 

se envolve e que o conduz a uma reorganização ativa de uma rede de significados acerca do mundo” 

(VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 32). Para Meirieu (1998, p. 61) 

 
é o produção de sentido por interação de informações e de um projeto, estabilização de 
representação, e introdução de uma situação de disfunção em que a inadequação do projeto 
às informações, ou das informações ao projeto, obriga a passar a um grau superior de 
compreensão.  

 

Se estabelece “entre sujeito e objeto através de um sistema objetivo de regulação (a mediação)” 

(D’ÁVILA, 2001, p. 61) cognitiva, então é uma ponte entre o mundo interno e mundo externo. 
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A aprendizagem, em especial do adulto, se dá de forma global, coletiva, relacional e 

paradoxalmente individual (há controvérsias e várias teorias), considerando o contexto e sua própria 

representação. Não se aprende uma coisa isolada, sem desejo e curiosidade, há uma contínua oscilação 

entre estabilizações e inadequações nas informações que gera a necessidade de compreender melhor. 

Isto é mais difícil que memorizar, logo o real aprendizado resulta da compreensão e quando os novos 

conhecimentos interagem com os anteriores tem-se a aprendizagem significativa. Aprender brota do 

desejo do aprendente, e o professor “é o sujeito capaz de produzir uma relação de encantamento entre 

sujeito e objeto” (D’ÁVILA, 2001, p. 76). Por fim, enquanto uma relação entre estudante e 

conhecimento, aprendizagem “implica especialmente em processo de mudança, de reorganização e 

enriquecimento do próprio aluno, na dependência de sua participação ativa nesse processo” 

(LIBÂNEO, 2018, p. 55). 

Para Meirieu (2006, p. 90 apud SCHWARTZ, 2014, p. 65) “aprender é fazer uma coisa que 

não se sabe fazer fazendo [...] é assim que se aprende o que se ignora, mas sempre a partir do que já 

se sabe”. Aliás, partir do que se sabe é um pressuposto construtivista, bem como, é um dos eixos da 

Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), estudada adiante. Há um efeito “dominó” na 

aprendizagem, porque partindo da premissa que “aprendemos a partir do que já sabemos” 

(VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 117), aquilo que já é sabido é importante para o que se vai 

aprender, da mesma forma que “uma deficiência de aprendizagem desencadeia uma série delas” 

(VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 30). Zabalza (2004) destaca como condições sine qua non para 

aprendizagem a motivação e esforço discente e a intervenção precisa e bem orientada do docente e 

propugna que a universidade deve ser vista não como instituição de ensino, mas como instituição de 

aprendizagem ainda esclarece que há “três fatores que afetam a aprendizagem: cognitivo, social e 

institucional” (ZABALZA, 2004, p. 190). 

Ressalta-se também a cooperação, pois há “comunhão de sentimentos, objetivos e atitudes 

construtivos entre alunos e de negociação e de partilha de ideias” (VALADARES; MOREIRA, 2009, 

p. 98) que preferencialmente seja acompanhada, alimentada e retroalimentada pelo professor, assim 

como, assunção de responsabilidades, demandam um domínio de capacidades sociais e interferem na 

aprendizagem. A qual é “uma construção que o aluno realiza sobre a base do estado inicial ao 

incorporar a nova informação em seus esquemas cognitivos” (TAPIA; FITA, 2000, p. 67). 

Depreendendo-se que só se aprende de modo relacional e interativo. Portanto, ao ser capaz de elaborar 

uma “representação social sobre um dado objeto da realidade ou de um conteúdo” (D’ÁVILA, 2001, 

p. 123) se aprendeu. Essa elaboração é mediada por várias experiências, interesses, “conhecimentos 

prévios que darão conta de uma nova ressignificação” (D’ÁVILA, 2001, p. 123). 
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Acredita-se que o aluno ativo do Ensino Superior tem a intenção de sair da aula mais 

enriquecido do que quando chegou, participa e contribui com a aula (pelo menos deveria), afastando-

se da ideia de somente “assistir” a aula. Ele leva suas dúvidas, vivências, estudos prévios, bem como 

colabora (no sentido de “labora/trabalha com”) o professor e seus colegas, sabe (ou deveria saber) que 

não aprende só, sem dialogar e refletir. Reconhece que tem um papel e que a interação no contexto 

áulico é essencial em termos de aprendizagem. 

Sabe-se também que sua atitude diante desse contexto é a de dedicar-se sem cessar, pois o 

conhecimento não se constrói “sem esforço”, nem “automaticamente”, devendo-se, pois, aportar 

contribuições antecipadamente, estudando e colaborando com a aula. O aluno – em especial do ES – 

deveria refletir lembrando do seu dever social de retornar conhecimentos e uma atuação competente 

e responsável na comunidade, como uma forma ínfima de reconhecimento pela oportunidade de 

aprendizagem científica que recebeu. Pois, a finalidade do conhecimento é a melhoria de si mesmo e 

de seu entorno social, não a equivocada, obtusa e egoísta “monoideia” de inserção no “mercado de 

trabalho” para “consumir e ser feliz sozinho”. 

Deduz-se que no sentido de aprender com mais eficiência os alunos monitoram-se, avaliam 

suas performances com parâmetros realistas e voltam-se para os objetivos previamente trabalhados, 

sem se deixar perder em detalhes irrelevantes. Infelizmente, é comum no Ensino Superior deparar-se 

com estudantes incapazes de cumprir as metas por se deixar atrapalhar com minudências de forma, 

ao invés de cuidar da “essência” deixando de se envolver ativa e efetivamente com atividade e sua 

aprendizagem (por exemplo: Preocupam-se se a atividade vale nota, quanto vale, se precisa ser escrita 

a caneta... Ao invés de buscar esclarecer-se sobre o objetivo da atividade: Conceituar, comparar, 

comentar, criticar, etc, buscar uma literatura coerente e ampla estudando-a). 

Observa-se, sem generalizar, que no Ensino Superior poucas vezes o aluno demonstra ter hábito 

de estudar e aprender com autonomia. A situação parece se agravar no turno noturno em cursos de 

caráter mais pragmático (voltados para “mercado de trabalho”) pois contam com alunos que, na 

maioria, trabalham em tempo integral, sem tempo disponível para se dedicar a leituras, atividades e 

aprofundamento nos estudos. Isto quando também não desconhecem como estudar, ter hábitos e 

estratégias contínuas de aprendizagem (ao invés de tentar decorar “tudo” de vez na véspera da 

“prova”). Por vezes, têm pouca visão crítica, estão apáticos/passivos ou exaustos na aula que foram 

“assistir” – ao invés de “participar”. 

Desta descrição, dois tipos de alunos são mais comuns: trabalhadores-alunos(aqueles que já 

estavam trabalhando, sustentando uma família e viram a necessidade de ir à universidade em busca 

de uma formação acadêmica que lhe assegurasse melhoria de trabalho e de vida) e alunos–
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trabalhadores (aqueles que terminaram o Ensino Médio, logo ingressaram na faculdade, são 

sustentados e moram com familiares, estão em seu primeiro emprego/estágio, deslumbrados com as 

“possibilidades” de consumo, passam a se dedicar ao trabalho e a negligenciar  os estudos).  

Pimenta e Anastasiou (2010) apresentam resultados de pesquisa que informam sobre os alunos 

universitários e os problemas que enfrentam na academia em decorrência de passividade, acriticidade, 

individualismo, falta de tempo e dedicação ao estudo, falta de disciplina, interesse somente no 

diploma não possuírem pré-requisitos para acompanhar o curso, dificuldades de interpretação 

linguística e matemática. No sentido de reverter essas características, as citadas autoras recomendam 

adiar algumas atividades em detrimento de retomar itens essenciais do componente curricular ou de 

conhecimentos prévios que já deveriam fazer parte da estrutura cognitiva do aluno, criando parceria 

professor-aluno para ações conjuntas. 

Trata-se, em menor dimensão, do que propõe Carlino (2017): uma alfabetização acadêmica – 

no sentido de equacionar problemas prévios de aprendizagem, mas não só isso, fornecer um 

mecanismos de inserção e “sobrevivência” no mundo acadêmico – a qual envolve “o conjunto de 

noções necessárias para participar da cultura discursiva das disciplinas, assim como, nas atividades 

de produção e análise de textos requerida para aprender na universidade” (CARLINO, 2017, p. 17). 

Justifica-se a necessidade da alfabetização acadêmica porque em suma, os alunos – 

especialmente os recém chegados à universidade – não são/nem estão preparados para lidar com a 

dinâmica da cultura acadêmica, em partes isto se deve também ao fato de que o aluno do Ensino 

Superior pertence a um grupo plural (cultura, estrato social, gênero, faixa etária, formação pregressa, 

interesses, motivação, etc. são os mais diversos possíveis). Conhecê-los concorre para o bom 

planejamento didático, face às diferenças de aprendizagem, por exemplo. 

Pesquisadores, em sua maioria no contexto norte-americano, construíram investigações 

empíricas para traçar os perfis predominantes dos universitários, no sentido de melhor conhecê-los 

facilitando o trabalho docente de diagnóstico de seus alunos. Entretanto, algumas delas transparecem 

questões preconceituosas e, inclusive, se tomadas inadequadamente podem legitimar exclusões e 

preconceitos. 
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Quadro 12 – Tipologia dos Estudantes 
PESQUISADORES CLASSIFICAÇÃO PROPOSTA 
Mann (1970) Complacentes; ansiosos-dependentes; trabalhadores desanimados; estudantes independentes; 

heróis; franco-atiradores; estudantes que procuram atenção; silenciosos. 
Astin (1993) Sábio; ativistas; artistas; hedonistas; líderes; direcionados para o status; estudantes 

descomprometidos. 
Kuh, Hu e Vesper 
(2000) 

Desengajados; recreadores; socializadores; acadêmicos; cientistas; individualistas; artistas; 
esforçados; intelectuais; convencionais. 

Fonte: Elaboração própria com base em Gil (2006, p. 43-48). 
 

O Quadro 12 traz a reunião de algumas dessas classificações dos alunos. Gil (2006, p. 47) 

aponta que segundo Astin (1993) os alunos direcionados para status são os que priorizam questões 

financeiras, sucesso na carreira e “aparecem com maior frequência em cursos como os de 

Administração, Economia e Ciências Contábeis”, lócus investigativo desta pesquisa. Longe de rótulos 

e fomento para preconceitos, aduz-se que conhecer a realidade dos alunos subsidia o professor a 

aprimorar sua empatia e Mediação Didática, a reelaborar atividades e a ter exemplos mais pertinentes 

(construir metáforas lúdicas mais significativas)60. A seguir, apresentam-se alguns estudos sobre: 

como cada um desses alunos aprende e como esta aprendizagem pode ser chamada de significativa. 

 

4.2 TEORIAS E ESTILOS 

 

Antes de adensar a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), procurou-se ampliar o olhar 

acadêmico cotejando neste texto um pouco da profusão teórica existente em torno da aprendizagem 

A seguir, apresenta-se um breve compilado com as ideias de vários autores sobre: os estilos de 

aprendizagens individuais e como a aprendizagem ocorre cognitivamente. 

 
4.2.1 Estilos de aprendizagem individuais 

 
Com o intuito de compreender como se dá a aprendizagem individualmente, alguns estudiosos 

categorizaram as aprendizagens segundo a forma que cada pessoa aprende, levando em conta: os 

estímulos de maior influência; a personalidade; e os canais de percepção que mais facilitam o acesso 

e a apreensão da informação. Os estudos ao longo dos anos mostraram uma prolífica e diversificada 

 
60 Grande parte desse texto juntamente com um trecho da análise compuseram um artigo publicado no dossiê de 
Aprendizagem da revista Diálogo Educacional em 2020. 
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categorização. Entretanto, trazem algumas coisas em comum: os traços de personalidade apontam 

diferenças nos estímulos preferenciais e canais para aceder à informação visando aprender da maneira 

mais eficaz possível, assim, cada indivíduo aprende diferentemente, em ritmo próprio e conforme 

suas preferências. 

Reuniram-se na Ilustração 16 nomes de alguns dos pesquisadores dos estilos de aprendizagem, 

ano de suas publicações mais impactantes e o que dizem seus estudos, pesquisas que ficaram 

conhecidas genericamente como “Estilos de Aprendizagem” as “características do comportamento 

que indicam como a pessoa aprende e se adapta a partir do ambiente em que está inserida” 

(GREGORC, 1979 apud SCHMITT; DOMINGUES, 2016, p. 363). 

Barros (2008) revisa amplamente as teorias dos estilos de aprendizagem e informa que estes 

são as maneiras individuais e subjetivas de processar a informação conforme os sentimentos e os 

comportamentos nas situações de aprendizagem influenciando a maneira de aprender um conteúdo. 

São mais flexíveis e sujeitos a mudanças ao longo da vida, pois levam em conta traços psicológicos, 

afetivos, cognitivos, fisiológicos e até sociológicos. Diferindo dos estilos cognitivos, os quais são mais 

estáveis e se referem à maneira de processar informações, recordá-las e pensá-las para solucionar 

problemas. 

 
Ilustração 16 – Pesquisas sobre estilos de aprendizagem 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Barros (2008, p. 15-19) e Schmitt; Domingues (2016, p. 372-376). 

 

1951 • KLEIN - Dois diferentes estilos: Niveladores e Afiladores.

1976
• KOLB - Teoria da aprendizagem pela vivência (ou experiencial ) - Aprendizagem adulta; 4 estilos de aprendizagem ( 

acomodador, divergente, assimilador e convergente); e Ciclo de aprendizagem vivencial (experiência concreta, 
observação reflexiva, conceituação abstrata e experimentação ativa).

1978 • DUNN e DUNN - Estímulos influenciadores: Ambientais, Físicos, Emocionais e Sociológicos.

1979
• GREGORC - Comportamentos diferentes e observáveis indicam como as pessoas  se relacionam e aprendem; Style 

Delineator.

1984 • JUCH - Ciclo de aprendizagem ( fazer, perceber, pensar e planejar).

1988
• HONEY e MUNDFORD  - Fases do ciclo de aprendizagem (ativo, reflexivo, teórico e pragmático);
• FELDER e SILVERMAN - Qualidades e preferências - Index of Learning Styles.

1992
• FLEMING e MILLS - Desenvolvem ideias de 4 canais perceptivos de aprendizagem. VARK - acróstico em inglês para: 

Visual, Auditivo, Leitura/Escrita e Cinestésico.

2002
• ALONSO e GALLEGO - Adaptam as fases do ciclo de Honey e Mundford para 4 estilos de aprendizagem: Ativo, 

Reflexivo, Teórico e Pragmático; Desenvolvem um questionário para diagnosticar os estilos.
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Reconhecer as predominâncias de estilos de aprendizagens equipa o professor com o 

conhecimento sobre como pode melhor lastrear sua mediação didática em recursos, dispositivos e 

atividades que intensifiquem capacidades. Não se trata de rotular os alunos, mas sim de escolher 

melhor as possibilidades metodológicas para tratamento dos conteúdos e desta forma tentar atender, 

dentro do possível, às individualidades no contexto áulico afinal, “sem uma compreensão dos 

processos internos da atividade de aprendizagem, a didática não dará conta de assegurar a unidade 

entre ensino e aprendizagem” (LIBÂNEO, 2018, p. 56). Isso também auxilia ao aluno, que sabendo 

quais são suas propensões para aprender pode: incrementar seus canais e estímulos preferidos, 

desenvolver outros canais e minimizar a influência de estímulos que lhe são negativos. 

No entender de Jacobson (2003 apud SCHMITT; DOMINGUES, 2016) conhecer os vários 

estilos de aprendizagem presentes nas classes favorece ao planejamento da mediação didática no 

sentido de contemplar a maioria delas mediante uma variedade e flexibilidade metodológica. 

“Quando ensinados através de métodos que complementam suas características de aprendizagem, 

alunos de todos os níveis se tornam progressivamente mais motivados e alcançam mais sucesso 

acadêmico” (DUNN; DUNN, 1979, p. 239, tradução nossa)61. 

Explorando, ainda que en passant, as teorias dos estilos de aprendizagens optou-se por levantar 

algumas informações sobre as ideias de Kolb62 (por ter declaradamente o enfoque na aprendizagem 

de adultos), Dunn e Dunn (1979), Fleming e Mills (1992) Alonso, Gallego e Honey (2007) por serem 

os mais conhecidos, em função de terem criado (e testado) instrumentos/questionários para 

diagnóstico dos estilos. Ressalvando-se de que não se trata de “detecções” de personalidades 

psicológicas, apenas estilos preferenciais, repletos de nuanças. 

A teoria da aprendizagem pela experiência (ou experiencial ou, ainda, vivencial – dependendo 

da tradução) é uma “perspectiva holística e integrativa de aprendizagem que combina experiência, 

percepção, cognição e comportamento” (KOLB, 1984, p. 21, tradução nossa). Alcançou boa inserção 

no “mundo corporativo” por enfocar a aprendizagem do adulto. Para elaborar sua teoria, Kolb 

considerou o relacionamento entre: trabalho, aprendizagem, atividades cotidianas e a construção de 

conhecimentos. Sustentou-se em ideias de Dewey, Lewin, Piaget e Freire (sobre a “educação 

bancária”) para indicar que o centro do processo de aprendizagem está na experiência/ na vivência. 

 
61 Em geral, este sucesso está ligado à questões quantitativas (notas em avaliações internas e externas), entretanto, 
nesta tese e o sucesso acadêmico se refere, no caso discente, à ocorrência da aprendizagem significativa, a 
convivência equânime no ambiente acadêmico, bem como, à emancipação sociocultural dos sujeitos. 
62 Seus estudos (1984) encontram ampla aceitação em aprendizagem nas empresas, muito embora, esteja expresso 
nas obras seu caráter construtivista e humanista, têm sido fundamento para práticas behavioristas de “treinamento” 
empresarial (adestramento?). Por este motivo, aqui são tomadas as precauções de buscar seus supostos 
emancipatórios. 
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Segundo Kolb (1984) a observação e a ação são processos simbióticos e o feedback é o elemento para 

a efetividade dos processos. 

Ao caracterizar a aprendizagem pela vivência pode-se dizer que ela: 

• É melhor concebida como um processo, não em termos de resultados;  

• É um processo contínuo baseado na experiência;  

• É um processo holístico de adaptação ao mundo;  

• Envolve transações entre a pessoa e o ambiente;  

• É o processo de construir conhecimento.  

Kolb, para elencar seus quatro estilos de aprendizagem, cruzou tipos opostos de percepção 

(concreta e abstrata) da informação (vide Ilustração 17 eixo vertical) com tipos opostos de 

processamento da informação (ativo e reflexivo – eixo horizontal), resultando em quatro quadrantes 

que permitem gradações entre si. 

 
Ilustração 17 – Os estilos de aprendizagem de Kolb 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Kolb; Kolb (2005); Kolb, Rubin e McIntyre (1978) e Jericó (2016) 
 

Para Kolb e Kolb (2005) pode-se inventariar, através de testes, os estilos de aprendizagem em: 

Acomodador/Adaptador (o “especialista em fazer fazendo” – aprendem por tentativa e erro, assumem 

riscos, não se prendem a detalhes nem a teorias, são movidos por multiplicidade e pela ação. Sua 

pergunta característica é “quando”?); Divergente (o “especialista em mil ideias criativas” – Aprendem 
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experimentando, analisam globalmente, gostam de trabalhar com pessoas, são espirituosos e 

empáticos. Sua pergunta característica é “e se...?” ou “por que não?”); Assimilador (o “especialista 

em conceituar” – criam modelos teóricos, aprendem refletindo e observando, definem problemas e 

têm pensamento abstrato. Sua pergunta característica é “por que?”); e Convergente (o “especialista 

em uma coisa por vez” – aprendem fazendo, precisam de aplicação prática, se perdem em meio a 

muitas opções. Sua pergunta característica é “Para quê?”) (JERICÓ, 2016). 

Rita Dunn e Kenneth Dunn, no final da década de 1970, desenvolvem ideias sobre os estilos de 

aprendizagem buscando como agir para minimizar insucessos acadêmicos e como agir com os alunos 

desmotivados (segundo eles, são aqueles não persistentes e menos autônomos/responsáveis), dizem 

que a Mediação Didática nestes casos requer “tarefas mais curtas ou muito poucos objetivos, 

frequente feedback, um grande trabalho de supervisão e elogios autênticos enquanto eles estão 

trabalhando” (DUNN; DUNN, 1979, p. 239, tradução nossa). Os estilos de aprendizagens – 

condensados em um mapa mental, vide Ilustração 18 – segundo os estímulos foram convertidos em 

um teste para avaliar os elementos que interferem na aprendizagem. 

 

Ilustração 18 – Mapa mental sobre os estímulos de aprendizagem 

 
Fonte: Elaboração, adaptação e tradução própria com base em Dunn e Dunn (1979, p. 241). 
 

Uma série de estímulos interfere na aprendizagem influenciando-a positiva ou negativamente. 

Dunn e Dunn (1979) categorizaram em quatro grupos os elementos que mais interferem nas 

preferências e estilos de aprendizagens: Elementos emocionais (motivação, persistência, 

responsabilidade e necessidade por estrutura/sistematização); Elementos sociológicos (se o indivíduo 
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prefere trabalhar sozinho, em pares, com um adulto, ou alguma combinação disto); Elementos físicos 

( as fontes principais de percepção – qual sentido mais usado: visão, audição...; ingestão – se a pessoa 

gosta de estar bebericando café, mastigando...; tempo do dia – se prefere estudar pela manhã, à noite...; 

necessidade de mobilidade – se prefere estar em movimento, parado...); Elementos ambientais ( som, 

luz, temperatura, design da sala – se prefere um ambiente mais formal, mais despojado...). 

A teoria VARK63 criada por Neil Fleming (1992 apud SCHMITT; DOMINGUES, 2016) para 

mapear os estilos de aprendizagem, tem seu nome elaborado a partir de um acrônimo em inglês com 

as iniciais dos canais de aprendizagem mais prevalentes para acessar a informação (visual, auditivo, 

leitura/escrita e cinestésico). Refere-se aos canais mais perceptíveis, embora os indivíduos possam se 

utilizar de todas as modalidades, muitos tendem a ter preferências/maior afinidade com modalidades 

específicas. 

Os estilos de aprendizagem, portanto, podem ser categorizados em: Visual (pessoas que 

aprendem melhor vendo, com demonstrações visuais e descrições, guardam rostos, mas não nomes, 

para saber se uma palavra está escrita corretamente escrevem-na para “vê-la”, desenham planos, se 

distraem facilmente com movimentos); Auditivo (aprendem ouvindo, gostam de instruções faladas, 

estudam em voz alta, preferem discussões e diálogo, se distraem com sons); Leitura/Escrita 

(aprendem escrevendo, são “anotadores”, escrevem esquemas e listas para memorizar); Cinestésico64 

(aprendem fazendo tarefas e em movimento, têm muita energia, gostam de usar o tato e interagem 

bastante). A Ilustração 19 traz técnicas de ensino que privilegiam cada um destes estilos de 

aprendizagem. 

 

Ilustração 19 – Algumas técnicas/atividades baseadas nos estilos de aprendizagem VARK 
Visual (V) •Diagramas, gráficos, imagens, projeções, vídeos, mapas mentais, mapas de ideias. 
Auditivo (A) •Debates, palestras, seminários, áudios, música, audiolivro, dramatizações, narrativas, entrevistas, 

cordel. 
Leitura/ Escrita 
(R) 

•Textos, livros, folders, artigos, ensaios, comentários escritos, diários, mapas conceituais. 

Cinestésico (K) •Dramatização, estudos de casos, júri simulado, dinâmicas de grupo, reportagens, resoluções de 
exercícios, atividades físicas. 

Fonte: Fleming (2001 apud SCHMITT; DOMINGUES, 2016) – adaptado. 
 

 
63 acrônimo em inglês para: Visual (V); Auditory (A); Reading/writing (R); Kinesthetic (K). Posteriormente essa 
teoria sofreu adaptações em que o Reading/writing foi diluído para outras dimensões e a sigla converteu sem VAK. 
64 Os dicionários de português trazem a palavra tanto com “c” quanto com “s”, entretanto, com significados 
diferentes: Cinestésico – se refere a movimentos corporais, musculares e aspectos físicos; já Sinestésico – se refere 
a percepções das relações entre as sensações, é sensorial. Destarte, pelo significado do acróstico, toma-se acepção 
com c. 
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Para arrematar este breve panorama sobre os estilos de aprendizagens, traz-se a proposta de 

Alonso e Gallego (2002 apud BARROS, 2008, p. 17-19) que também se transformou em um 

instrumento de diagnóstico através de frases a serem marcadas indicando as personalidades e os 

estilos individuais de aprendizagem, categorizados em quatro estilos preferenciais reunidos na 

Ilustração 20. 

O estilo Ativo (típico de pessoas que gostam de novas experiências/tarefas, que não gostam de 

prazos, se envolvem com o grupo e com os assuntos dos outros, são conversadores, líderes, criativos, 

aventureiros, competitivos, participativos); o Reflexivo (típico de pessoas observadoras, prudentes, 

analíticas, ponderadas, detalhistas, que se distanciam, elaboram argumentos, lentos e questionadores); 

o Teórico (típico aprendizado de pessoas que se adaptam e integram teses em meio à complexidade, 

tendem a ser perfeccionistas, enfocam problemas verticalmente, são disciplinados, sintéticos, 

generalizadores, racionalistas e exploradores); e o Pragmático (estilo de aprendizagem típico de 

pessoas que aplicam na prática as ideias, são rápidas e objetivas, realistas, técnicas, concretas, 

organizadas, seguras de si e diretas). 

 
Ilustração 20 – Estilos de aprendizagem segundo Alonso, Gallego e Honey 

 
Fonte: Adaptado de Alonso, Gallego e Honey (2007, p. 90), Barros (2008) e Munford (2001, p.18). 
 

Schmitt e Domingues (2016) após avaliarem várias teorias concluem que nenhuma delas é 

completa e/ou capaz de alcançar toda a riqueza e subjetividades humanas. Indicam que conhecer o 

perfil geral dos estilos não tem como princípio rotular ninguém, pois são apenas tendências, que 

podem variar ao longo da vida. Ressalta-se que conhecer os estilos de aprendizagens revela uma pista 

no trabalho de mediação didática, no sentido de flexibilizar seu estilo de ensino, contemplando a maior 
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diversidade de estilos de aprendizagem, o que contribui diretamente com a mediação cognitiva dos 

alunos reforçando sua propensão a aprender. 

 

4.2.2 Teorias da Aprendizagem e da Aprendizagem Significativa  

 

Para conhecer um pouco da profusão teórica sobre a aprendizagem, que justificasse a opção 

por apoiar-se na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel e as semelhanças 

entre ela e as várias teorias, buscou-se a obra dos debatedores Moreira e Valadares (2009) que expõe 

teorias importantes sobre a aprendizagem, tais como as de: Brunner, Gérard Vergnaud, George Kelly, 

Johnson-Laird, Piaget e Vygotsky, comentados a seguir. 

No que se refere à Brunner (apud VALADARES; MOREIRA, 2009) a aprendizagem eficaz 

se edifica em quatro pilares: Ação, reflexão, colaboração e cultura. Bem como, ele defende que a 

atitude do aluno precisa ser ativa, guardando semelhanças com o as ideias ausubelianas. 

No que concerne à teoria de Vergnaud (apud VALADARES; MOREIRA, 2009) o domínio de 

um campo conceitual – organização heterogênea65informal, entrelaçada de conceitos, relações, 

conteúdos, estruturas, etc. – se dá com o tempo, a maturidade, a experiência e aprendizagem; e as 

representações específicas de uma temática são inerentes a um campo conceitual. Seria, portanto, um 

absurdo, segundo esta teoria, abordar em separado o estudo de conceitos, visto que eles são 

entrelaçáveis. Embora, também sejam considerados uma unidade, bem como, são formados mediante 

várias situações, as quais se pautam em variados conceitos, em meio a analogias e até mal entendidos. 

Desta forma, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento de múltiplos conjuntos de 

esquemas (sociais, psicológicos, cognitivos, etc.) para o qual a linguagem é considerada fundamental, 

ainda faz parte da defesa teórica de Vergnaud (1998 apud VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 71) 

para quem “a ação mediadora mais importante de um docente é a de fornecer aos estudantes situações 

frutíferas para a aprendizagem”. 

São pontos de contato entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e a teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud: a dimensão temporal na aprendizagem, entendendo-a como processo 

progressivo que demanda tempo; a aprendizagem se apoia em esquemas para a teoria dos Campos 

Conceituais e em subsunçores para a teoria da Aprendizagem Significativa. 

 
65 Do ponto de vista da Química, este termo talvez, não seja adequado, pois o contrário do homogêneo (a mistura 
perfeita), é o heterogêneo (o que não se mistura em hipótese nenhuma). A ideia que se quis dar foi a de uma 
“mescla imperfeita”, há elementos que se misturam e outros que permanecem sem se misturar. 
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Conforme a psicologia dos constructos de Kelly (apud VALADARES; MOREIRA, 2009)  a 

fonte dos fenômenos psicológicos reside em processos antecipatórios e que quando se é adulto todo 

um complexo modelo de mundo e pertencimento/inserção nele já se encontra desenvolvido, daí que, 

idiossincraticamente cada indivíduo irá construir seu mundo de conhecimentos à medida de suas 

vivências, ampliando seu sistema de constructos. 

Daí aderência à Teoria das Aprendizagens Significativas quando evoca a estrutura cognitiva e 

um de seus componentes: O subsunçor, analogamente ao “constructo”. Em termos kellyanos não se 

é capaz de dar sentido à realidade quando não se detém constructos pessoais, tal como na teoria da 

aprendizagem significativa em que não se consegue aprender significativamente se não há 

subsunçores adequados na estrutura cognitiva da pessoa. 

Sobre a teoria dos modelos mentais de Johnson-Laird (apud VALADARES; MOREIRA, 

2009), o “modelo mental” se assenta no conceito de representação mental ou interna. Para ele há três 

tipos de representação: a) analógicas (concretas, organizadas em regras pouco precisas e 

contextualizadas); b) proposicionais (linguagem, “escritas” numa linguagem mental interna, não 

consciente, individuais, abstratas e com organização pautada em regras rígidas); c) distribuídas 

(manipulação de estruturas simbólicas, intervém nas duas representações anteriores). 

Na teoria de Johnson-Laird (apud VALADARES; MOREIRA, 2009) os significados que os 

indivíduos atribuem (a objetos, conceitos, acontecimentos, etc) se dão de forma mediada (indireta) 

através das representações internas, assim os modelos mentais são estruturas individuais que ligam 

pessoas aos elementos do mundo, bem como, procuram traduzi-lo, tais modelos evoluem com 

naturalidade em decorrência da experiência e conhecimento individual. 

Relacionando-se as duas teorias depreende-se que a Aprendizagem Significativa se dá quando 

o sujeito constrói modelo mental da nova informação, “a assimilação cognitiva de acordo com a teoria 

da aprendizagem significativa implica representação, e esta, segundo as teorias dos modelos mentais, 

implica construção de um modelo” (VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 64). Dando margem à 

interpretação de que a aprendizagem mecânica é aquela em que o aluno “aprende” sem construir o 

modelo mental sobre o que aprende. 
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Quadro 13 – Relações entre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e outras ideias 
Piaget Vygotsky Kelly (Teoria dos constructos pessoais) 

Similitudes quanto ao esquema de 
assimilação e o de subsunçor. 
Interação e envolvimento entre a 
estrutura do sujeito e o meio 
externo. 
 

Similitudes entre o processo de 
internalização e o processo de 
passagem de significado lógico 
para psicológico. 
 

Similitudes entre os constructos e os 
subsunçores, ambos são fundamentais para o 
modo como o sujeito pensa e aprende “o 
mundo”. Não conseguir aprender 
significativamente é como não possuir os 
constructos pessoais para uma realidade e não 
se conseguir atribuir sentido a ela. 

Fonte:  Elaboração própria com base em Valadares e Moreira (2009). 
 

Embora se esteja voltando o olhar para adultos no Ensino Superior, os esquemas de 

aprendizagem (que têm natureza e maturidade diferentes, em acordo com as idades, vivências e 

contexto psico-sócio-histórico), os “processos de assimilação e acomodação” piagetianos em busca 

da organização cognitiva da “internalização de reconstrução interna” vygotskyanos, mediados pela 

interação e pela linguagem lúdica são os mesmos. 

A assimilação é o processo mental de apropriação dos dados experienciais pelos esquemas 

cognitivos (e outros, como o emocional por exemplo, pois o processo não é somente cognitivo) do 

indivíduo. Assim, o desenvolvimento do pensamento consiste em assimilações, acomodações e 

equilibrações conforme a teoria piagetiana, na teoria ausubeliana também há assimilação advinda de 

interação entre o meio externo e a estrutura interna do indivíduo. 

 

4.3 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

 

Através do Quadro 14 procurou-se conceituar a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) 

em termos conceituais e epistemológicos. Para a TAS a construção de conhecimento é ao mesmo 

tempo epistemológica e educacional. Os estudiosos divergem sobre sua “classificação”: Pozo (2006), 

Sangster e Scataglinibelghitar (2010) defendem-na como cognitiva, enquanto Valadares e Moreira 

(2009), Moreira e Masini (2011), Novak (1998) e Tapia e Fita (2000) defendem-na como 

construtivista, pois “[...] focaliza-se inteiramente sobre o modo como os aprendentes constroem o seu 

conhecimento em situações formais de ensino” (VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 51). 

Na ciência, tudo é passível de evolução, de melhoramento, de superação; assim, pode ser que a 

TAS tenha surgido com feições puramente cognitivistas, entretanto, à medida que seu criador e seus 

colaboradores foram trabalhando ela foi ganhando novos contornos, novos aspectos foram sendo 

desvelados e como se encontra configurada hoje (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 2010) a TAS 
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está associada ao construtivismo humanista, não é mais “classificada” como cognitivista, mas sim 

construtivista. 

 
Quadro 14 – Aprendizagem significativa 

Aprendizagem significativa 
Definição descritiva Fundamentação epistemológica 

É a aprendizagem na qual o aluno, baseando-se na atividade interna 
a partir do que sabe conceitos-base 
e graças à maneira como o professor apresenta a nova informação, função mediadora (Mediação Didática) 
reorganiza conflito cognitivo 
seu conhecimento do mundo esquemas cognitivos 
ao encontrar novas dimensões, interação subordinada ou supra ordenada 
transfere esse conhecimento a outras situações ou realidades,  funcionalidade cognitiva 
descobre o princípio e os processos que o explicam significatividade lógica 
e portanto, melhora sua capacidade de organização abrangente aprender a aprender 
para outras experiências, ideias, fatos, valores e processos de 
pensamento que adquirirá dentro e fora da escola. 

significatividade psicológica 

Fonte: Tapia e Fita (2000, p.73, inserção destacada nossa). 
 

Ao entender a TAS como lastro profissional, o professor está assumindo, entre outros, um 

compromisso de respeito ao conteúdo para que este faça significado direto na vida do aluno e o 

empodere criticamente para emancipar-se e romper com a configuração social posta. Para Ausubel 

(2009) a aprendizagem é a ligação de novos conteúdos a conteúdos prévios que o aluno dispõe. Este 

autor, na década de 1960 ao lançar sua TAS amparou-se na Teoria Cognitivista. Ser cognitivista 

significa dar ênfase aos processos mentais da inteligência. 

Entretanto, o construtivismo também está associado à TAS. Novak (1998) colega de Ausubel 

e um dos colaboradores de sua teoria a classifica como “Construtivismo Humano” e diz que “a 

aprendizagem significativa está por trás da construção integrativa entre pensamento, sentimento e 

ações que conduz os seres humanos ao empoderamento para o compromisso e a responsabilidade” 

(NOVAK, 1998, p. 13, tradução nossa). 

Nas décadas posteriores ao lançamento de Ausubel, sua obra ganha aportes humanistas e 

construtivistas sendo relançada em parceria com seus colegas (AUSUBEL; NOVAK; HANNESIAN, 

2010), assumindo seus contornos atuais. Na edição mais recente, o próprio Ausubel (2009) escreve 

um prólogo elucidando as mudanças incorporadas a sua teoria. Pozo (2006) faz um levantamento das 

teorias cognitivas de aprendizagem, tece críticas, bem como, apresenta o entrelace entre elas. É deste 

cruzamento de similitudes que se extraiu material para conformar o Quadro 15. 
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Quadro 15 – Elos entre as teorias de Ausubel e Vygotsky 
Instrução formal 

organizada 
Ambos creem que é necessária uma instrução organizada da informação que irá desequilibrar 
as estruturas prévias. 

Cultura Pela aprendizagem se assimila a cultura, a qual também influi na aprendizagem. 
Diferenciação Reconhecimento e defesa da maior facilidade de diferenciação na reestruturação conceitual no 

processo de aprendizagem. 
Dedutivo/ indutivo Ambos creem que a aprendizagem de conceitos segue preferentemente uma via descendente 

vai do geral para o específico, sem negar que a via inversa também ocorre. 
Fonte: Elaboração própria com base em Pozo (2006, p. 209-224). 
 

Ainda entrevendo semelhanças entre a Teoria das Aprendizagens Significativas e a teoria 

vygotskyana propugna-se que, na Aprendizagem Significativa, a aprendizagem por recepção é tão 

valorosa quanto a aprendizagem por descoberta66, em detrimento da desvalorizada aprendizagem 

mecânica, “de igual modo, a teoria de Vygotsky prevê que os signos sejam apreendidos por recepção, 

sem terem de ser descobertos” (VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 57). “A aquisição e a retenção 

de conhecimentos [...] são o produto de um processo ativo, integrador e interativo entre o material de 

instrução (a matéria) e as ideias pertinentes na estrutura cognitiva do estudante com as ideias que 

podem-se enlaçar de maneiras particulares” (AUSUBEL, 2009, p. 13). E na explicação de como se 

efetivam este processo ativo, Ausubel erige e a TAS. 

No prisma universitário, isto ressoa forte: por uma questão de velocidade e quantidade de 

tempo, não há condições para mediar somente com descobertas, pois, na maior parte das atividades 

docentes, há restrições temporais e curriculares, assim, é necessário mediar também pela 

aprendizagem significativa por recepção. Sem esquecer que a exigência deve se adequar ao 

desenvolvimento potencial de cada aluno, tal como indicam os supostos vygotskyanos. 

No que concerne à linguagem encontra-se outra intercessão entre Ausubel e Vygotsky, visto 

que ambos dão muita importância a ela, pois para fins práticos, adquirir conhecimentos na matéria 

ensinada “depende da aprendizagem verbal e de outras formas de aprendizagem simbólica. De fato, 

é em grande parte devido à linguagem e às simbolizações que a maioria das formas complexas de 

funcionamento cognitivo se torna possível” (AUSUBEL, 1968 apud VALADARES; MOREIRA, 

2009, p. 57). Aproveita-se o ensejo para ressalvar que a ludicidade tem sua dimensão de linguagem 

simbólica relacional, encaixando-se nesse contexto teórico. 

As relações sociais se convertem em desenvolvimento cognitivo/psicológico, segundo a teoria 

vygotskyana, sendo estas relações não diretas, mas mediadas por sistemas simbólicos, em que os 

sujeitos agem e interagem baseando-se em instrumentos e símbolos culturais, com destaque 

 
66 Vide item 4.3.3.1 Segundo os processos. 
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primordial para a linguagem que lastreia todo o processo. A linguagem, no caso especial dessa tese a 

linguagem lúdica, tem papel essencial no pensamento e sem ela a aprendizagem significativa seria 

muito rudimentar. A linguagem: “É um facilitador importante da aprendizagem significativa baseada 

na recepção e na descoberta” (AUSUBEL, 2009, p. 31). 

Portanto, a Aprendizagem Significativa (AS) é compatível com a internalização – uma 

(re)configuração de funções originárias em termos sociais para a dimensão individual – ao defender 

uma passagem de significados lógicos a psicológicos, pois a AS é um processo lento que demanda 

“muita interação social, muita discussão de ideias” (VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 57). O 

ambiente propício pode potencializar as aprendizagens e as interações desempenham essencial papel 

na cognição, algo já presente nos estudos vygotskyanos. 

Tal ambiente precisa contar com a justa medida entre elementos cognitivos e afetivos (o balanço 

equilibrado entre razão e emoção), sendo que estes últimos evocam a ludicidade como linguagem 

estruturante: O que se está dizendo com isto é que não há comunicação na Mediação Didática Lúdica 

sem que seja empregada a linguagem da ludicidade. Sem um idioma código não é possível estabelecer 

uma ponte entre os indivíduos. Tal idioma pode ser falado, gestual, escrito... Seja lá por qual viés se 

apresente, ele é quem propicia a interrelação entre os sujeitos. E concorda-se que a emoção trazida 

pela ludicidade “ocupa o papel de mediador do desenvolvimento cognitivo” (ANDRADE, 2015, p. 

98). 

Desta forma, dizer que na Mediação Didática Lúdica a linguagem código é a ludicidade 

significa compreender que a comunicação entre professor e aluno se dá de maneira sensível, inteira, 

rica em confiança, respeito à volição, em fluxo positivo de sentimentos, favorecendo o contentamento 

de ambos, sem descolar de uma perspectiva de emancipação e autonomia dos indivíduos. Para 

Valadares e Moreira (2019, p. 97) “os aspectos intelectivo, sensitivo, volitivo e ativo no aluno são 

inseparáveis”. E para Andrade (2015, p. 97) a afetividade é um “elo importante para que se estabeleça 

uma melhor relação educativa entre professores e alunos, favorável, consequentemente, à 

aprendizagem dos conteúdos escolares”. O sujeito precisa pensar e agir sobre sua própria 

aprendizagem (deve ser ativo). Há uma integração corpo e mente; emoção e razão na aprendizagem 

(deve ser integradora); colocar em interação vários sujeitos no processo posto que é relacional (deve 

ser interativa). 

Assim, o novo conhecimento se constrói na interação entre a estrutura, os conceitos prévios e 

os conhecimentos novos. Baseado na aprendizagem em ambiente escolar, “ou seja, marco de uma 

situação de interiorização ou assimilação, através da instrução” (POZO, 2006, p. 209, tradução nossa), 

sendo que seu objetivo reside nos processos de aprendizagem e ensino de conceitos científicos que 
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partem de conceitos previamente instalados na estrutura cognitiva do aprendente, vindos de suas 

experiências anteriores. Logo, a TAS diz respeito à maneira como o aprendiz assimila “construtiva e 

interativamente, um corpo organizado de conhecimentos em situação de ensino-aprendizagem” 

(VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 116). 

Ressalta-se que não existe uma relação de causalidade linear entre ensinar e aprender! Cada 

indivíduo aprende conforme o que é, sabe e pensa, destarte o debate colaborativo entre os pares é 

fundamental para a aprendizagem, comparando-se as próprias ideias com as dos demais. Aprender de 

forma significativa é construir um significado próprio, o qual nem sempre é “o correto”, caso se apoie 

em subsunçores equivocados, daí a necessidade do questionamento e da desaprendizagem (da 

ressignificação), ou seja, demanda criticidade. Não dá para aprender significativamente sem esforço, 

tampouco é possível aprender significativamente sem que haja real vontade de aprender. Esforço e 

vontade são elementos imprescindíveis para AS. 

O objetivo do trabalho de Ausubel (2009) foi conhecer e explicar as condições e características 

da aprendizagem de modo a levantar maneiras efetivas de provocar mudanças cognitivas estáveis 

com sentido particular e social. Em suma, a TAS reúne a atitude do aluno e a capacidade de relação, 

não arbitrária e não literal, dos materiais de instrução com as ideias de ancoragem pertinentes na 

estrutura cognitiva. 

 

4.3.1 Aportes de outros teóricos 

 

Como já foi dito, a versão da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) que nasceu nos 

primórdios dos anos 1960, a priori era eminentemente cognitivista, preocupando-se 

fundamentalmente com os processos da aprendizagem. A TAS veio sendo aprimorada por seu criador 

David Ausubel, bem como recebeu importantes aportes de estudos, em especial Joseph Novak e Bob 

Gowin, que junto com Ausubel dão uma configuração mais humanista e construtivista à teoria 

chegando-se a cunhar o termo “construtivismo humano”. Publicam em conjunto e em separado obras 

de relevo para a Aprendizagem Significativa (AS), as principais contribuições destes autores estão 

organizadas no Quadro 16. 
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Quadro 16 – Contribuições de teóricos que trabalharam com Ausubel para a TAS 
I)

 N
ov

ak
 Desenvolveu a teoria da Aprendizagem significativa tornando este conceito menos cognitivista e mais humanista 

ao incluir a tridimensionalidade do ser: Pensar, Sentir e Agir. Engloba vertentes filosóficas de Freire, Espinosa e 
psicológicas de Goleman e Gardner. Valoriza a experiência emocional do indivíduo no processo de 
aprendizagem. Supõe que a mediação didática passa a considerar as singularidades das aprendizagens 
individuais, assumindo um ensino plurimetodológico e flexível. 

II
) G

ow
in

 Defende o caráter complexo e multivariado do fenômeno educativo como uma mudança no significado das 
experiências e formas de ver o mundo dos indivíduos a qual demanda materiais potencialmente significativos. 
Considera a educação um processo de empoderamento, bem como, entende a relação ensino e aprendizagem 
como “não causal”. Reconhece a intencionalidade do professor, aduz que a construção de significados ocorre 
contextualizadamente na sociedade e há uma tríade entre: o professor, o aprendente e os materiais educativos do 
currículo. 
Fonte: Elaboração própria com inspirado em Valadares e Moreira (2009). 
 

Segundo Valadares e Moreira (2009) o construtivismo humano é uma visão multifacetada de 

construção e reconstrução, uma clara evolução conceitual que valoriza concepções e visões prévias, 

partindo da cognição chegando à metacognição, numa relação dependente de vários fatores 

(intelectuais, afetivos, volitivos, sociais, etc.) os quais fomentam uma ciência progressiva e 

enriquecedora. As ideias de construtivismo humano são sustentadas segundo Valadares e Moreira 

(2009) por: Novak (1990, 1993), Gowin (1990), Mintzes e Wandersee (2000), Valadares (2000), 

Gowin e Alvarez (2005), Valadares e Moreira (2009). 

O construtivismo humano “oferece o poder heurístico e vatídico de um modelo psicológico da 

aprendizagem humana, juntamente com o potencial analítico e explicativo englobado numa 

perspectiva filosófica única sobre a mudança conceitual” (MINTZES; WANDERSEE, 2000, p. 58 

apud VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 10-11). 

A proposta do construtivismo humano apoia que “pensamentos, ligações se conjugam para a 

modificação do significado das experiências de vida” (VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 16), este 

e outros princípios sustentam a Aprendizagem Significativa (AS). Alguns deles estão reunidos no 

Quadro 17. 
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Quadro 17 – Princípios do Construtivismo Humano que sustentam a Aprendizagem Significativa 
Princípios do Construtivismo Humano que sustentam a Aprendizagem Significativa 

• O conhecimento não é um fato absoluto e imutável; 
• Os seres humanos são criadores de significados; 
• O conhecimento é uma construção que envolve visões, conceitos, modelos, teorias e metodologias próprias do 
indivíduo; 
• Nem o sujeito nem o objeto de conhecimento têm uma hegemonia epistemológica; 
• Todo ser humano é captador de significados; 
• A aprendizagem só é enriquecedora se conduzir a significados acerca daquilo que se aprende e a mudança na 
experiência de quem aprende; 
• Admite ser possível verificar que uma teoria pode ser melhor do que outra; 
• A estrutura cognitiva complexa de cada ser humano tem uma importância decisiva na construção do seu próprio 
conhecimento; 
• O fator que mais influi na aprendizagem é o que o aprendente já sabe; 
• Ações, sentimentos e pensamentos se conjugam para a modificação do significado das experiências de vida; 
•  A experiência do indivíduo envolve pensamentos, sentimentos e ações, e está centrada no sujeito; 
• O ser humano é transdimensional – subjetivo e intersubjetivo; 
• A educação deverá ter como objetivo a construção de significados compartilhados pelos educandos; 
• Valoriza a partilha e a negociação de ideias em ambientes apropriados nos quais os fatores sociais e aprendizagem 
de competências sociais são importantes; 
• O mundo subjaze à construção das ideias e o conhecimento científico não é um mero resultado de comunicação e 
negociação de ideias, à revelia do mundo; 
• A ciência é um processo, um “devir”, em que um novo conhecimento vai se construindo sobre conhecimento 
anterior, numa aproximação à meta ideal pretendida que é o conhecimento pleno do objeto em estudo; 
• É preciso conhecer, o melhor possível, a estrutura cognitiva prévia de um educando para basear seu processo 
educativo nisto; 
• As emoções são importantes para o pensamento e este é importante para as emoções; 
• O objetivo da educação é construir significados partilhados. Esta construção é facilitada pela intervenção de 
professores bem preparados. 

Fonte: Elaboração própria com base em Valadares e Moreira (2009). 
 

Algo bem destacado por Gowin é o aporte de uma espécie de “alívio” ao professor, o qual está 

acostumado a ser responsabilizado (culpado?!) por todos os fracassos da Educação: para ele “a relação 

entre ensino e aprendizagem não é uma relação causal” (GOWIN, 1990, p. 124 apud VALADARES; 

MOREIRA, 2009, p. 48), ou seja, não é porque o professor ensinou que automaticamente o aluno 

aprendeu! O desenhista Maurício de Sousa ilustra, na Turma da Mônica, essa constatação (Vide 

Ilustração 21). 
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Ilustração 21 – Ensinar e Aprender 

 
Fonte: Disponível em: https://bitlybr.com/j8eU Acesso em: 21 set. 2020. Legendas nossas.  
 

Estão juntos Cebolinha, seu cachorro Floquinho e Cascão. Para se sobressair Cebolinha diz que 

ensinou Floquinho assobiar. Ambos ficam esperando o assovio e Cebolinha arremata dizendo que ele 

ensinou, mas isso não significa que o Floquinho aprendeu. Aliás, isto é algo que este trabalho já traz 

como suposto desde seu início, enfim, “Os professores deverão, portanto, ser responsabilizados pelo 

modo como ensinam, deverão ser preparados para ensinar o melhor possível, mas não podem ser 

responsabilizados pela aprendizagem dos alunos” (VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 48, grifo 

nosso). 

Gowin (1990 apud VALADARES; MOREIRA, 2009) chama atenção para a intencionalidade 

do docente, que deve buscar tornar conceitos o mais “transparente” possível, havendo uma 

negociação de significados na tríade (professor, aprendente e materiais educativos do currículo). “Um 

bom ensino está longe de garantir uma boa aprendizagem em todos os alunos, pois cada aluno aprende 

de acordo com o que é, o que sabe e o que pensa” (VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 51). A 

aprendizagem significativa exige, pois, esforço e dedicação e não ocorre por “osmose” ou mera “boa-

vontade”, nem igualitariamente. Isto corrobola o Paradigma do Lúdico Real. 

 

4.3.2 Críticas, ressalvas e falácias 

 

Em seu livro, Ausubel (2009) faz, desde o início, a ressalva a respeito da vigilância acadêmica 

que se deve ter, posto que seus escritos iniciais (década de 1960) soam, por vezes, quantitativistas, 

https://bitlybr.com/j8eU
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extremamente pragmáticos e produtivistas, e isto em mãos “ingênuas”, ou ao contrário, muito 

“ardilosas” podem causar estragos em nome da “eficiência” na aprendizagem. 

 
[...] o processo de aprendizagem significativo interativo que está estreitamente relacionado 
com as teses principais do movimento construtivista e que o termo “aquisição” do título [da 
obra de 2009] indica o interesse geral em alcançar e fomentar o objetivo de aumentar a 
aprendizagem significativa na escola e em outros contextos acadêmicos mediante a 
assimilação de materiais. (AUSUBEL, 2009, p. 15, tradução nossa, grifo no original).  

 

Além disso, ele se expressa sobre a “rotulação” de sua teoria ser cognitivista ou construtivista 

criticando o construtivismo sem aprofundamento, que esvazia as teorias, ressalta que é preciso 

desconstruir conceitos equivocados, mantendo atenção sem ingenuidades. coadunando-se, portanto, 

com uma pedagogia que se pauta pela crítica e pelo cuidado de equipar o educando com supostos que 

o permitam romper opressões. Ausubel, ainda, relativiza os estilos cognitivos e os traços de 

personalidade pois “intervém involuntariamente ao longo do ‘processo construtivo’” (AUSUBEL, 

2009, p. 16, grifo no original, tradução nossa). Ausubel (2009) também tece críticas ao behaviorismo 

e ao neocondutismo expressando que tais ideias rapidamente declinaram o que se comprova pela 

diminuição de pesquisas nesta área. 

A crítica construtiva e o viés crítico alicerçam ambiente em que se aprende significativamente, 

nele a relação dos conteúdos são trabalhados mediante experiências vivenciais dos discentes que são 

tidas como relevantes, ressaltando o aspecto de pôr em xeque os conhecimentos para avaliá-los 

cientificamente, há que se duvidar para aprender, entendendo que há papéis diferentes, mas em regime 

de corresponsabilidade entre professores e alunos, estes últimos mantêm entre si e entre seus pares 

diálogo e permanente negociação. 

Assim sendo, é necessário criar contextos de cooperação, colaboração e negociação entre os 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Infelizmente, sem o devido critério, nem 

embasamento teórico científico os termos “aprendizagem significativa” e “construtivismo” tornaram-

se “lugar comum” no linguajar educacional, viraram modismo esvaziado e esvaziante. 

Sobre este “lugar comum”, aduz-se que a obra de Ausubel encontra-se esgotada no Brasil há 

vários anos (sua última publicação aqui é da década de 1980), para lê-lo no original e em suas 

atualizações é necessário fazê-lo em inglês ou espanhol67. Desta dificuldade de acesso, muito do que 

se estuda sobre AS é a “versão da tradução de um debatedor”, ou algo ainda mais “re-decodificado”, 

assim percebe-se que muito do senso comum sobre TAS precisa ser revisado e ressignificado. De 

 
67 Para esta tese, Ausubel foi lido em espanhol, edições de 2009 e 2010, as mais recentes encontradas à venda. 
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fato, “o conceito de aprendizagem significativa começou a ser distorcido e trivializado, fazendo-se 

necessário resgatá-lo, recuperá-lo” (MOREIRA; MASINI, 2011, p. 9). 

O Quadro 18 apresenta um conjunto de algumas falácias difundidas e que serão, ao longo deste 

texto, desconstruídas para guardar relação com a essência da teoria ausubeliana. 

 
Quadro 18 – Falácias difundidas sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa 

•É uma aprendizagem sempre divertida; 
•É rápido aprender significativamente; 
•Aprender significativamente é aprender e nunca mais esquecer; 
•Aprendizagem significativa não demanda esforços, nem do professor, nem do aluno; 
•Se o professor mediar significativamente, automaticamente o aluno vai aprender tudo e significativamente; 
•Aprendizagem significativa é imediata; 
•Aprendizagem significativa é aquela que é correta.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Entre as críticas conhecidas à TAS elencam-se: O fato de que a ciência cognitiva não conseguiu 

tecnologia/processos para testar as teorias ausubelianas – afinal, segundo o paradigma da ciência 

positivista, o que não é provado não é considerado nem científico e nem verdade; eis a lógica 

pragmática, cartesiana, quantitativa em mais uma de suas faces. 

Outra crítica é que não ficou comprovado de que a aquisição de conceitos se dá por 

diferenciação de outros mais gerais – sobre isso aduz-se que todos os processos assimilatórios são 

importantes, inclusive os debatedores posteriores já vêm dando conta de que o processo de aquisição 

significativa de conhecimentos é tanto por indução, dedução e por uma mescla dos dois (chamada de 

assimilação construtiva68); Critica-se ainda a “atitude significativa” e a “motivação” – neste caso é 

mais uma má compreensão do que uma crítica, pois para Ausubel a atitude significativa vai além do 

que se convenciona chamar de motivação, instala-se na vontade e esforços para aprender. 

Uma ressalva de vulto trazida pela perspectiva ausubeliana é que não é possível aprender 

significativamente sem esforço. É imprescindível assimilar isto, posto que há muita desinformação 

apregoada como aprendizagem significativa, por exemplo há os que defendem-na quase como se 

fosse um “passe de mágica” para o aluno aprender “facilmente” (leia-se sem esforço), muitas ideias 

como esta prestam um desserviço, e viram “marketing” fictício e enganoso. Aprender requer esforço 

e empenho! 

Há algo que a leitura aprofundada ausubeliana desconstrói: A crença de que a aprendizagem 

significativa é aquela que fica e que não se esquece jamais. Textualmente Ausubel (2009, p. 35, 

 
68 Mais adiante no tópico 4.3.3.4 Processos se discutirá melhor essa temática. 
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tradução e grifo nosso) diz que a AS “só constitui a primeira etapa de um processo de assimilação 

mais amplo e inclusivo que também consta de outra etapa sequencial, natural e inevitável: A retenção 

e o esquecimento”. Reitera seu pensamento em: “a aprendizagem sempre deve estar seguida da 

retenção e/ou do esquecimento, que são seus resultados e sequelas naturais” (AUSUBEL, 2009, p. 

36, tradução e grifo nosso). Destarte, é fundamental rever expectativas de “nunca mais esquecer”, 

pois o esquecimento, cujo termo empregado na TAS é obliteração, é elemento natural do campo 

cognitivo do ser humano. 

 

4.3.3 Tipos 

 

Para melhor compreensão, em linhas gerais, segundo o pensamento ausubeliano, a 

aprendizagem pode ser classificada segundo: I) os processos que conduzem à aprendizagem; II) o 

produto ou resultante do processo; e III) o tipo de informação a ser aprendida. 

 

4.3.3.1 Segundo os processos 

 

Tapia e Fita (2000) explicam que há basicamente três classificações da aprendizagem segundo 

os processos que levam o indivíduo a aprender: a) aprendizagem por descoberta autônoma (tanto 

mais frequente quanto menor a idade do indivíduo – nela o indivíduo aprende descobrindo sozinho); 

b) descoberta guiada (o aprendente é levado a descobrir por um mediador); c) aprendizagem por 

recepção (mais frequente nos níveis mais avançados de ensino, funcional para um quantitativo maior 

de conteúdo e maior idade – nela  o conhecimento é “recebido”. (Há uma síntese de forma 

exemplificada na Ilustração 22). 

Ressalta-se veementemente que segundo Tapia e Fita (2000), Ausubel (2009), Ausubel, Novak 

e Hanesian (2010) este “recebimento” não significa que a estrutura cognitiva do indivíduo não terá 

que trabalhar ativamente para dar sentido e incorporar o novo conhecimento, ou seja, ela não se afasta 

da proposta significativa e ativa da aprendizagem, pois contempla a mediação cognitiva do indivíduo. 
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Ilustração 22 – Contínuo da aprendizagem 

 
Fonte: Valadares e Moreira (2009, p. 39). 
 

A aprendizagem baseada na recepção objetiva compreender e recordar as proposições do 

conteúdo principal diferentemente da aprendizagem baseada na descoberta cujo objetivo é descobrir, 

formular, compreender e solucionar as proposições. 

 

4.3.3.2 Segundo a resultante do processo 

 

Aprendizagem ainda pode ser classificada mediante o produto ou resultante do processo em: 

a) a aprendizagem mecânica, memorista ou mnemónica (na qual o indivíduo decora sem ressignificar 

o que aprende); b) aprendizagem significativa (nela o aprendente esforça-se por dar sentido ao que 

aprende incorporando isto a sua estrutura cognitiva, enlaçando conhecimentos novos a conhecimentos 

prévios – mais adiante esta classificação também terá subdivisões de caráter meramente didático). 

“A aprendizagem significativa e aprendizagem memorista não são dicotômicas, em muitas 

situações práticas de aprendizagem e que podem se colocar facilmente em um contínuo memorista-

significativo” (AUSUBEL, 2009, p. 31, tradução nossa). O autor explica que a aprendizagem 

significativa é não-arbitrária e não-literal, já a aprendizagem memorista é arbitrária e literal, é 

autoritária, desintegradora e mecânica, nela o aprendente é semelhante a uma “esponja”. 

A aprendizagem significativa é o processo decorrente da interação e assimilação entre conceitos 

novos em uma estrutura lógica com os conceitos relevantes e inclusivos presentes na estrutura 
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cognitiva do aprendente (MOREIRA; MASINI, 2011). A “significatividade” é em grande parte 

pessoal e subjetiva e só é mobilizada quando o aprendente realiza esforços ativos “para integrar o 

material conceitual novo em seu singular marco de referência” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 

2010, p. 351, tradução nossa). 

 
Quadro 19 – Tipos de aprendizagem segundo o produto resultante do processo 

 Aprendizagem 
Aspecto Significativa Mecânica 

Incorporação de novos 
conhecimentos na Estrutura 

Cognitiva (EC) 

Substantiva, não arbitrária e 
não verbalista 

Não substantiva, arbitrária e 
verbalista 

Integração de conceitos 
novos na EC 

Esforço deliberado Nenhum esforço, só “decorar” 

Aprendizagem 
relacionada 

Experiências, fatos ou 
objetos 

Nem experiências, nem fatos, 
nem objeto 

Implicação afetiva Reconhecida e existente Inexistente/ não reconhecida 
Fonte: Elaboração própria com base em Novak e Gowin (1984 apud Pozo, 2006, p. 212). 
 

Destaca-se que o fato da aprendizagem ser significativa não tem a ver com a aprendizagem se 

dar por descoberta (autônoma ou guiada) ou por recepção, mas sim com a presença de determinadas 

condições sine qua non para sua ocorrência – conteúdo significativo, estrutura cognitiva apta, 

subsunçor adequado e atitude significativa (discutidas mais adiante no tópico “Elementos da 

aprendizagem”). 

 

4.3.3.3 Segundo as informações a serem aprendidas 

 

Para melhor entendimento, a AS pode também ser agrupada segundo as informações novas a 

serem aprendidas em: representacional, conceitual e proposicional. 

1) Representacional: Informação mais básica, na qual o aluno formula/ relaciona os 

símbolos, as imagens simbólicas. Há o desenvolvimento da capacidade simbólica. Parecida com 

a memorização, acontece quando o significado de símbolos equivale aos seus referentes;  

2)  Conceitual: Depende de um pensamento mais estruturado que consiga categorizar-se, 

e não seja tão misturado (sincrético), capaz de organizar e separar conceitos. Estes podem se formar 

pela experiência direta ou por assimilação de conceitos (novas combinações);  

3)  Proposicional: Informação que avança a propor novas situações, caminho do 

pensamento mais abstrato capaz de formular hipóteses e deduções. Tem-se capacidade de abstrair 
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a partir dos conhecimentos prévios. O conteúdo novo se relaciona com as ideias já presentes na 

estrutura cognitiva. A aprendizagem proposicional pode ser didaticamente subdividida em (Vide 

Quadro 20):  

3A) Subordinada ou subsumidora: Nela uma proposição se relaciona 

significativamente com proposições superiores na estrutura cognitiva do aprendente, sendo 

classificada em:  

3A1) Derivada (ou ampliação): Nela a nova informação se incorpora ao 

subsunçor, ocorre, por exemplo, quando o material exemplifica ou apoia a ideia já 

presente, assim os atributos do subsunçor não são alterados; ou  

3A2) Correlativa (ou modificação): Nela a nova informação modifica o 

subsunçor, seja por sua extensão, elaboração ou variação, o subsunçor é bastante 

modificado e enriquecido em termos de significado; 

3B) De Ordem superior (ou supra ordenada): Ocorre quando uma proposição nova 

pode se relacionar com ideias subordinadas ou ideias amplas/gerais da estrutura cognitiva 

quando o conceito formado é mais geral e abarca os conceitos com que interagiu; e  

3C) Combinatória: quando uma proposição é uma combinação de conteúdos 

pertinentes à estrutura, sem hierarquização nas informações, a associação se dá com a 

estrutura cognitiva como um todo, porque o conteúdo novo da mente nem abarca conteúdos 

prévios, nem é abarcada por eles. 
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Quadro 20 – Tipos de aprendizagem significativa proposicional 

Nomenclatura69 Situação 
inicial 

Nova 
informação 

Situação final Observação 

Aprendizagem 
subordinada 
(ou 
subsumidora 
ou por 
subordinação) 

Inclusão 
derivativa (ou 
derivada ou 
ampliação ou 
assimilação 
derivativa) 

 

 

 

“a4” é incorporado ao 
conjunto de 
informações relativas a 
“A”. 

Inclusão 
correlativa (ou 
modificação 
ou assimilação 
correlativa) 

 

 

 

“a4” é incorporada e a 
informação “A” é 
modificada para  “X”. 

Aprendizagem de Ordem 
Superior (ou supra ordenada ou 
superordenação) 

  

 

A nova informação “A” 
é mais geral e inclusiva 
que as já existentes na 
estrutura cognitiva do 
indivíduo. 

Aprendizagem combinatória 
(ou combinação)    A nova informação é do 

mesmo nível que as 
outras já presentes na 
estrutura. 

Fonte: Elaboração própria com base em Ausubel (2009) e Tapia e Fita (2000, p. 72). 
 

Para Ausubel (2009) ainda que o aluno “receba” a informação pode acontecer a aprendizagem 

significativa, pois para ele há um processo intrinsecamente ativo de análise da informação, destacando 

parte da estrutura cognitiva pertinente ao novo material; uma conciliação com ideias pré-existentes 

buscando semelhanças/diferenças, contradições; reformulação do material (em nível vocabular e/ou 

idiossincrático). Demandando para tal uma exposição docente que leve em conta estes processos, 

devendo-se assim ter em mente que a Aprendizagem Significativa por recepção (ou receptiva) 

consoante a teoria de Ausubel não é o mesmo que aprendizagem acumulativa, memorizativa, passiva. 

Em sala de aula, a mediação didática se direciona também a “utilizar recursos que facilitem a 

captação da estrutura conceitual do conteúdo e sua integração à estrutura cognitiva do aluno, tornando 

o material significativo” (MOREIRA; MASINI, 2011, p. 47). 

Ressalta-se que entre cada uma das classificações há uma gradação de nuanças e que pode haver 

uma recombinação entre processo, produto e informação. A tentativa aqui foi de aportar 

nomenclaturas para facilitar a compreensão, não rotular em caráter definitivo. 

 

 
69 O quadro incluiu as variações de nomenclatura encontradas na literatura, acredita-se que esta variação se deve 
à diversidade de traduções nos debatedores.  
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4.3.3.4 Processos 

 

O que acontece na mente quando há a incorporação de informações descritas no tópico anterior 

e que permitiu a classificação de tipos de aprendizagem significativa? Para Ausubel (2009) há 

diferentes mecanismos na organização mental (processos cognitivos) de informações, neles há 

a interação entre três elementos: Ideias de fundo (ou de ancoragem), ideias lógicas e culturalmente 

significativas e atitude mental relativa à aprendizagem. Esses mecanismos de organização mental das 

informações (Processos Estruturantes) podem ser organizados sinteticamente em: 

a)Diferenciação progressiva – mecanismo em que os conteúdos vão se incluindo e subordinado 

a outros cada vez mais específicos. Os mais gerais vão se especificando. Parte da ideia que para o ser 

humano é mais fácil compreender detalhes depois que se teve uma visão geral. Traz um pensamento 

dedutivo que vai do geral para o particular; 

b) Reconciliação integradora – mecanismo provocado pelo enriquecimento e ampliação entre 

as pontes cognitivas que permite encontrar mais relações entre os subsunçores criando novas pontes. 

Os conhecimentos específicos vão se generalizando mais. O sujeito além de diferenciar os conteúdos, 

busca integrar conhecimentos e reconciliar diferenças reais ou aparentes. Traz um pensamento 

indutivo que vai do particular para o geral. 

Exemplificando esses processos, em uma aula de língua espanhola, cujo conteúdo seja o uso 

de “Muy”, o professor pode realizar a Diferenciação Progressiva, se informar a regra de uso – usa-se 

“muy” antes de adjetivos e advérbios – e depois exemplos de uso correto em frases. Partindo do geral 

e caminhando para o específico (dedução). Ou então, realizar Reconciliação Integradora, se der os 

exemplos de frases e a partir deles for fazendo perguntas que levem os alunos a chegar à regra. 

Partindo do particular e caminhando para o geral (indução). 

Ambos processos ocorrem simultaneamente na estrutura cognitiva, o primeiro sozinho leva a 

uma fragmentação do conhecimento e o segundo sozinho leva a uma generalização banal. Ausubel 

(2009) evita reducionismos reconhecendo a possibilidade de interações entre diferenciações 

(associações) e reconciliação (reestruturação) na aprendizagem, havendo uma modificação na 

estrutura cognitiva em função da aprendizagem, tanto em via ascendente quanto descendente, sendo 

esta última (do geral para o particular), segundo ele, mais comum e mais frequente, principalmente 

em manuais e materiais didáticos. 
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4.3.4 Características 

 

Segundo Ausubel (2009) a eficiência da AS caracteriza-se marcantemente por ser: 

1) Substantiva: O significado do conceito a ser aprendido precisa ser substancial/ 

essencial/substantivo; 

2) Não-arbitrária: Relaciona-se com o fato de que a aprendizagem não ocorre ao sabor do 

acaso, os conteúdos todos dispostos caoticamente, arbitrariamente não proporcionam coerência e 

significância para a aprendizagem, já que a interação se dá mediante aspectos (subsunçores) 

relevantes e já presentes da estrutura cognitiva; 

3) Não literal: O conceito pode ganhar significados distintos do original conforme a vivência e 

estrutura cognitiva do aprendente. 

Para a explicar a “não-literalidade” faz-se uso de uma analogia: Durante a aula a professora 

leva maçãs e laranjas coloca-as sobre a mesa e propõe o desafio: “quem sabe quantos frutas há ao 

todo?” logo, os alunos fazem suas hipóteses, desenvolvem o raciocínio, contam e chegam ao 

resultado. A professora sistematiza as informações, certifica-se que os alunos compreenderam e 

aprenderam a resolver problemas matemáticos sobre “frutas”.  

Então, envia uma atividade para casa, falando sobre uma fazenda: Nela há bois, vacas e 

galinhas. Solicita aos alunos que descubram quantos bichos há na fazenda. Se a aprendizagem 

ocorrida foi memorista e, portanto, literal, os alunos não conseguirão responder ao desafio porque só 

sabem resolver questões relativas à soma de frutas. Entretanto, se aprendizagem foi significativa, ela 

é “não literal”, o aluno construiu seu esquema mental para resolver qualquer desafio que envolva 

soma, seja ele sobre frutas, animais ou outra coisa qualquer. 

Deste exemplo ilustrativo também pode-se avançar para outra característica da aprendizagem 

significativa: Ela é progressiva, em pouco tempo poderão ser apresentados aos alunos atividades mais 

“desafiadoras”, por exemplo, sobre mistério na fazenda: “Galinhas que desaparecem às vésperas do 

Natal, que será que aconteceu? quantos animais sobraram?” Sai-se da adição e vai-se para subtração 

e cada vez mais há possibilidade de acessar o conteúdo na estrutura cognitiva do aluno. Ou, no caso 

do exemplo no tópico “4.3.3.4 Processos”, podem ser apresentadas frases em que o “muy” não aparece 

antes de alguns adjetivos/advérbios e o aluno é levado a depreender as exceções à regra. 

Paulatinamente, amplia-se o que se aprende, assim, quanto mais ele aprende, mas consegue aprender. 
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A analogia poderia se referir à Contabilidade, por exemplo da escrituração de uma empresa, 

começando por um lançamento a vista no caixa pela compra de um elemento de estoque, e 

progressivamente vai-se acrescentando apropriação dos impostos incidentes nesta compra, um 

abatimento e/ou um parcelamento. Se o aluno aprendeu significativamente a lógica dos lançamentos 

contábeis, saberá evoluir de um lançamento simples de um débito para um crédito para lançamentos 

mais complexos com mais débitos e créditos simultâneos. 

Na Aprendizagem Significativa a aquisição informacional provoca mudanças tanto na 

informação recém-adquirida como na estrutura cognitiva na qual a informação se vinculou. Sendo 

que a maioria das aprendizagens/retenções/organizações de natureza hierárquica, vão, em geral, de 

cima para baixo em função do nível de abstração, generalidade e inclusividade. 

Os principais processos estruturantes da AS são a Diferenciação Progressiva e a Reconciliação 

Integradora (ambas já explicadas previamente), além da organização sequencial e a consolidação da 

aprendizagem, os outros princípios encontram-se reunidos no Quadro 21. 

A Aprendizagem Significativa não é “para sempre”! O esquecimento é parte da aprendizagem, 

entretanto, ele não ocorre abrupta e totalmente, mas vai “apagando-se”, desvanecendo, algo que 

Ausubel (2009) chama de “obliteração”: um apagamento temporário, podendo haver um resgate ou 

reaprendizagem, a qual ocorre muito mais rapidamente. Trata-se de um esquecimento residual, 

diferente do “esquecimento” oriundo de uma aprendizagem mecânica. Nesta a “reaprendizagem” é 

mais difícil porque é como se o indivíduo nunca tivesse aprendido antes. Acredita-se que isto explique 

uma situação um pouco comum na universidade: Dificuldades para aprender conteúdos de 

componentes curriculares sequenciados. 

Elucida-se exemplificando: Há a matéria Contabilidade Tributária (CT) 1 e 2 em determinada 

instituição, ambas lecionadas por diferentes docentes. O professor de CT 2 ao tentar descobrir o que 

os alunos já sabem sobre tributos (para que lhe sirvam de subsunçores – fazendo uma espécie de 

diagnóstico), verifica pelas evasivas respostas que eles “nunca viram tal assunto”. Seria uma falha 

didática se tal conteúdo (constante do ementário da matéria CT 1) não tivesse sido trabalhado. Aí vem 

a explicação do esquecimento/obliteração: Talvez, embora o conteúdo tenha recebido tratamento, a 

aprendizagem foi mecânica, e na primeira oportunidade “deletou-se” da mente do aprendente, que 

age como se nunca tivesse aprendido aquilo antes. 
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Quadro 21 – Princípios Ausubelianos da aprendizagem significativa 
PRINCÍPIO EXPLICAÇÃO 

1) Interação Social 
Educacional e do 
questionamento 

O processo de ensino e aprendizagem é baseado no questionamento, na interação das 
perguntas e respostas. Formular perguntas relevantes é aprender a aprender. Levar a 
questionar e a responder questionamentos. 

2) Não centralidade do 
livro-texto 

O livro não é a fonte única do conhecimento, o único material de instrução. Deve-se 
diversificar os materiais para o aprendizado, isto favorece além da criticidade, a 
questionabilidade do saber apresentado e a multiplicidade de fontes. 

3) Aprendiz perceptor/ 
representador 

O ser humano representa internamente os acontecimentos em função de sua interação 
com eles. Aprender significativamente é perceber o mundo com base nas representações 
anteriores e nas novas informações recolhidas sobre ele, fazendo depreensões e 
analogias próprias. 

4) Conhecimento como 
linguagem 

Para se perceber a realidade é preciso de linguagem. Aprender um conhecimento 
implica em aprender sua linguagem intrínseca, a qual não é neutra. 

5) Consciência semântica O significado das palavras está nas pessoas não nas coisas. Aquele evolui à medida que 
a aprendizagem acontece. 

6) Aprendizagem pelo 
erro 

Erros são potencializadores de boas aprendizagens. Não é aprender por tentativa e erro, 
mas sim usar o erro como elemento de superação, como ponto de melhoria. Só erra 
quem está tentando aprender. 

7) Desaprendizagem É preciso aprender a desconstruir, a distinguir o relevante do irrelevante, não com o 
intuito de apagar conhecimentos anteriores, mas de ressignificá-los. 

8) Incerteza do 
conhecimento 

O conhecimento não gera certezas, mas cada aprendente com sua visão de mundo e em 
seu processo histórico vai estruturando seu conhecimento, ainda vacilante, aos poucos. 
Tudo pode ser questionado, passível da incerteza. 

9) Participação ativa do 
aluno e da diversidade 
das estratégias de ensino 

O pluralismo metodológico comtempla mais aprendentes, que são sujeitos ativos de seu 
processo de aprendizagem, os mais variados recursos, não pautando-se em um único 
“manual”, mas sem deixar de ter algum referencial ancoradouro. 

Fonte: Elaboração própria baseado em Valadares e Moreira (2009). 
 

Se a aprendizagem tivesse sido significativa, os discentes poderiam dizer que “nunca viram”, 

mas assim que o professor começasse a especular sobre ele, lembranças emergiriam e com uma breve 

recapitulação ocorreria uma “reaprendizagem” muito rápida. Assim, seria possível avançar 

progressivamente no assunto. Na realidade pode (deve) ter havido um esquecimento/obliteração 

(natural!), porém o conteúdo foi sim trabalhado pelo colega e, talvez, de forma significativa. 

 

4.3.5 Elementos  

 

As ideias já consolidadas na estrutura cognitiva do indivíduo têm um papel determinante de 

aquisição e retenção de novos conhecimentos. Assim, a estrutura de conhecimentos já existente, bem 

como, a experiência prévia de aprendizagem tem efeito positivo ou negativo na nova aprendizagem 

e na retenção significativa, pois são fatores cognitivos que facilitam a aprendizagem, especialmente 

no ambiente acadêmico. Nada disto está deslocado da cultura e da história de vida do indivíduo. 

Para conseguir aprender significativamente o aluno precisa ter um nível evolutivo geral com 

relação a sua capacidade intelectual, a qual aumenta com a idade e a experiência, bem como receber 
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adequado estímulo intelectual do seu entorno. Eis alguns fatores diferenciais que provocam variações 

no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos: Idade, experiência cultural, vivência acadêmica, 

sistemas escolares, matérias distintas, idiossincrasias, entre outros. 

A frequência não é requisito necessário, nem suficiente, para a AS, porque esta pode acontecer 

sem necessidade de repetições memoristas. Entretanto, a frequência de repetição é uma variável a ser 

considerada em casos com conteúdos difíceis, cheios de especificidades, que demandam retenção 

prolongada e capacidade de transferência. Inclusive, foi algo apontando pelos alunos na análise de 

dados: eles associam repetições e frequências ao seu processo memorístico de aprendizagem. 

Há elementos demandados para que haja aprendizagem significativa: A) Atitude Aprendente 

ou Significativa; o aprendente deve possuir B) Subsunçores para ancoragem; bem como uma C) 

Estrutura cognitiva adequada (a qual é única por sujeito); deverá contar com um D) Material 

potencialmente significativo (parte do trabalho de Mediação Didática do docente). Este material deve 

possuir significado lógico e relacionável. 

São também elementos componentes da AS: a ancoragem, o organizador prévio, tempo (é lento 

e progressivo), o conteúdo lógico (plausível, coerente, relacionável com qualquer estrutura cognitiva) 

o qual não deve ser abordado de forma simplista e/ou linear, sendo imprescindível a interação 

cognitiva desafiadora e sensível entre os conhecimentos prévios e novos. Os recursos 

pedagógicos/didáticos são elementos facilitadores da aprendizagem. 

Tanto a aquisição, como a retenção de conhecimentos são frutos de um processo ativo, 

integrador e interativo entre o conteúdo (objeto) e as ideias presentes na estrutura cognitiva do 

aprendente, permeiam a vida do indivíduo em todas as idades e são essenciais para que ele atue de 

forma competente no mundo. 

 

4.3.5.1 Estrutura cognitiva ou Esquemas cognitivos 

 

Estrutura cognitiva é a estrutura mental que permite o conhecimento e sua organização. Para 

Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações sociais em funções mentais 

(VALADARES; MOREIRA, 2009). “A estrutura cognitiva de cada pessoa que aprende é única, todos 

os novos significados adquiridos também são, forçosamente, únicos” (AUSUBEL, 2009, p. 25, 

tradução nossa). 

São variáveis da estrutura cognitiva (determinadas pela maturidade cognitiva ou pelo nível 

qualitativo de funcionamento intelectual e são potencializados por estímulos intelectuais adequados 
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oriundos do entorno contextual): a) ideias de ancoragem que sejam simultaneamente inclusivas, 

generalistas e abstrativas; b) diferenciação das ideias de ancoragem do material de aprendizagem; c) 

estabilidade e clareza das ideias de ancoragem. Resumidas em: disponibilidade, especificidade, 

clareza, estabilidade e discriminabilidade. São outras variáveis cognitivas: A prática, a revisão, os 

materiais de instrução, os fatores motivacionais e as mudanças evolutivas da capacidade cognitiva de 

conduzir abstrações verbais e os elementos de ancoragem pertinentes. 

Assim, a estrutura de conhecimento, unida às propriedades organizativas que cada indivíduo 

possui de forma singular, conformam sua estrutura cognitiva e influem tanto na precisão e clareza dos 

novos significados, como na capacidade de recuperação imediata e de longo prazo da informação 

aprendida. Bem como, da interação entre os significados dos potenciais materiais de instrução e das 

ideias de ancoragem advindas da estrutura cognitiva do estudante resultam novos significados os 

quais se convertem sequencial e hierarquicamente em um sistema organizado de relações temáticas 

na estrutura cognitiva. 

Ausubel (2009) defende que é possível influenciar na estrutura cognitiva do aprendente 

mediante: A inclusividade; o poder expositivo; as propriedades integradoras dos princípios 

organizativos particulares; métodos de apresentar, dispor e comprovar a aquisição; a manipulação das 

variáveis cognitivas (de caráter social, motivacional, de personalidade e, acrescenta-se, afetivo). 

 
Quadro 22 – Elementos da Capacidade Cognitiva 

Elementos da Capacidade Cognitiva 

•Maior capacidade de abordar posições gerais independentemente de contextos particulares (esta investigação vem 
apontando que os alunos preferem contextualização em todas as atividades de aprendizagem acadêmica); 
•Maior capacidade de manter atenção (percebe-se nitidamente que isso vem diminuindo nas novas gerações);  
•Menor subjetividade ao abordar a experiência (entretanto, varia de pessoa para pessoa – há gente que fala demais e 
usa a sala de aula como “divã” e seu professor como “psicólogo”); 
•Amplitude e complexidade do campo cognitivo; 
•Maturidade psicológica (em tese); 
•Estrutura cognitiva mais apta; 
•Maior clareza e precisão de significados; 
•Repertório de conceitos/ termos mais abstratos e de ordem superior; 
•Capacidade de compreender e manipular abstrações sem necessariamente ter uma referência recente de experiências 
concretas; 
•Ampliação da capacidade intelectual 

Fonte: Elaboração própria baseado em Ausubel (2009). 
 

Conforme estas ideias, o professor seria capaz de influenciar positivamente na mediação 

cognitiva do aluno mediante a organização de sua Mediação Didática, dispondo inteligentemente os 

elementos da capacidade cognitiva (vide Quadro 22) que influem nos processos de aprendizagem e 

que tendem a aumentar com a idade/experiência. 



167 

A preparação evolutiva para aprender demanda diferentes tipos e níveis de materiais, que 

dependem da capacidade (e do nível) de abstração e cognição, as quais influem nos processos de 

aprendizagem, retenção e pensamento. É preciso encontrar a “justa medida” entre o tipo de material 

em relação à etapa concreta de desenvolvimento cognitivo que o aluno tem. 

 

4.3.5.2 Ancoragem 

 

A ancoragem designa uma conexão com as ideias pré-existentes, uma espécie de união entre a 

informação e a estrutura cognitiva do indivíduo. O vínculo entre a informação e as ideias de 

ancoragem protege os novos significados de interferências arbitrárias e literais que perseguem 

proativa e retroativamente as associações de caráter memorizador (AUSUBEL, 2009). Trata-se, pois, 

da ligação de um conceito prévio(subsunçor) a um novo conceito. 

 

4.3.5.3 Subsunçor 

  

“Subsunçor é um conhecimento prévio mais ou menos estável cognitivamente, com mais ou 

menos significados, mais ou menos elaborado, que pode, metaforicamente, servir de ancoradouro 

cognitivo para dar significado a novos conhecimentos” (VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 116). 

No linguajar mais corriqueiro é conhecido também como “pré-requisito” de um assunto. São, 

portanto, conceitos já adquiridos/formulados pelos alunos que dão base aos novos conceitos e à 

reestruturação mental. 

 Os subsunçores não se remetem a uma simples ancoragem, uma “junção”, mas sim uma 

assimilação significativa a qual à medida que os conteúdos vão ganhando significados pelo 

aprendente, vai ocorrendo uma transformação nos próprios subsunçores e na estrutura cognitiva 

gerando, portanto, um produto interacional (VALADARES; MOREIRA, 2009), destarte as 

concepções do aprendente vão sendo aprimoradas e enriquecidas progressivamente, para tanto é 

necessário que existam subsunçores e que eles  sejam adequados ao que se vai aprender. 
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4.3.5.4 Organizador prévio (ou Organizador Avançado) 

 

Organizador prévio ou avançado é uma estrutura inicial de conhecimentos, um material de 

instrução que serve de ponte cognitiva para o aprendente. Pode ser um texto, uma pequena narrativa, 

mapa conceitual, um elemento gráfico e/ou uma metáfora lúdica70. Funciona como um subsunçor 

contingente (precário)71 para uma “ancoragem provisória” principiante. 

Segundo Ausubel (2009), por causa do material de aprendizagem significativo é possível 

aprender uma quantidade maior de informações e por períodos mais prolongados do que costuma 

acontecer com aprendizagens memorizadoras. 

É uma oportunidade de aportar ao aprendente uma provisória estrutura cognitiva – caso a sua 

não esteja apta, tenha lacunas72 – ou, de “chacoalhar” a poeira em sua estrutura cognitiva auxiliando 

a rememoração dos subsunçores, ou ainda de mobilizar a estrutura cognitiva apta (“esquentando o 

motor” em linguagem corriqueira). 

Trata-se, pois, de um recurso pedagógico-didático que ajuda a implementar princípios de 

aprendizagem significativa diminuindo a distância entre o que o estudante já sabe e o que necessita 

saber para nova aprendizagem de forma ativa e eficaz. Desempenha um papel mediador relacionando 

o conteúdo mais geral às ideias potenciais de ancoragem. O material didático trabalha em função de 

seus significados que são interpretados em função dos conhecimentos anteriores do aluno. Ressalva-

se que não se deve confundir o processo de aprendizagem com o material usado para a instrução, este 

é mero colaborador potencial, que traz o conteúdo novo a ser trabalhado. 

Sobre o material de instrução (que é diferente de organizador prévio), Ausubel (2009) sugere 

que ele parta de um contexto homogêneo para contextos múltiplos, e sejam organizados sequencial e 

hierarquicamente. Não por acaso ele e seus colegas pesquisadores (NOVAK; GOWIN, 1995) 

desenvolveram o recurso dos “mapas conceituais”, o qual leva em conta uma hierarquização 

organizativa de conceitos que tecem significados entre si, fomentando uma compreensão, ancoragem 

e retenção informacional. 

 
70 A metáfora lúdica aqui defendida (já explicada anteriormente) é uma manifestação lúdica, um poema, vídeo, 
esquete, música... que aparentemente não guarda relação com o conteúdo, porém que serve como elemento de 
analogias para depreender o assunto e suas relações internas, principalmente por causa de sua função pictórica. 
Entre suas vantagens cognitivas está a potencialidade de ativar os dois hemisférios cerebrais e mobilizar as 
dimensões cognitivas, sensoriais e afetivas do indivíduo, bem como, alcança diferentes canais e estilos 
preferenciais de aprendizagem. 
71 Um “quebra-galho” em linguagem coloquial. 
72 Com o perdão do leitor, poderia ser dito que seria uma espécie de “gambiarra” funcional para “tampar 
emergencialmente” a lacuna de uma formação pregressa deficitária. 
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É fácil advogar pelo uso de organizadores prévios: Eles facilitam o encadeamento lógico em 

uma ancoragem estável; Reforçam efeitos positivos das variáveis da estrutura cognitiva; Dispõem de 

caráter oportuno e específico, poder expositivo e maior capacidade integradora, fomentam uma 

espécie de “subsunçores temporários” a quem não os dispunha; Tendem a identificar os conteúdos 

pertinentes já presentes na estrutura cognitiva relacionando-se explicitamente com eles. Ou seja, criam 

uma “ambiência” favorável à aprendizagem. (Lembram o papel desempenhado pela “Metáfora”, 

não?!). 

Para trabalhar como organizador prévio é necessário apresentá-lo primeiro ao estudante, antes 

do material de instrução propriamente dito. Entretanto, não raro, os organizadores prévios fracassam 

por incapacidade de se eleger e aplicar procedimentos metodológicos satisfatórios que deem conta de 

outras variáveis pertinentes ao processo de aprendizagem. 

Segundo Tapia (2005 apud SCHWARTZ, 2014, p. 64) “um dos motivos de incompreensão do 

assunto por parte dos alunos são explicações muito abstratas, dificultando uma representação mental 

do que se solicita”, parece, então, que ao usar uma “imagem” (metáfora, por exemplo), ou algo 

equivalente, facilitaria a compreensão e a integração da nova informação com a estrutura cognitiva e 

os subsunçores do indivíduo. 

Acredita-se que o professor precisa dar uma atenção especial para a inclusão de mais 

organizadores prévios, em especial no Ensino Superior, para impulsionar a aprendizagem da maioria 

dos alunos, posto que isto fornece ponte cognitiva até para quem não dispõe de subsunçores, já que 

possui-los é condição para ocorrência da Aprendizagem Significativa.  

Em algumas circunstâncias, os alunos trazem lacunas de subsunçores importantes em sua 

estrutura cognitiva e o professor não tem tempo, nem condições de auxiliar à construção/ 

preenchimento/ reestruturação da estrutura cognitiva que o aluno deveria dispor para acompanhar sua 

matéria. Daí a defesa por metáforas lúdicas no Ensino Superior que sirvam de organizadores prévios 

no sentido de construir elos cognitivos que facilitem a aprendizagem. 

A facilitação da aprendizagem significativa depende da organização do ensino contemplar o 

conhecimento prévio do aluno, a diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a vontade 

de aprender do aluno (VALADARES; MOREIRA, 2009). É uma integração de elementos, em meio 

a uma integração de cognição e emoção no sujeito. 
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4.3.5.5 Atitude Aprendente (ou Significativa) 

 

A Atitude significativa ou atitude aprendente é a predisposição (vontade/desejo) de aprender. 

Sem que haja uma predisposição para aprender significativamente, um querer voluntário do 

aprendente (e muitas vezes potencializado pelo querer/gostar de ensinar do professor) não se produz 

aprendizagem significativa. Demanda-se “querer”, além disso, “esforço”, pois é preciso fazer algo em 

prol da própria aprendizagem, porque ela não ocorre magicamente muito menos por osmose, 

inclusive porque o currículo (aqui entendido como conjunto de objetos de aprendizagem) não deverá 

se apresentar de maneira simplista e linear, mas transversal, ampliada e complexa (não no sentido de 

difícil, mas de vasto emaranhado). 

Corroborando com as ideias ausubelianas, Schwartz (2014) enfatiza que o processo de 

aprendizagem depende de que o aprendente queira saber (atitude aprendente), saiba pensar 

produtivamente (coloque em ação seus esquemas cognitivos) e mobilize seu arcabouço de 

conhecimentos prévios (subsunçores), faça seu esforço73. “Toda a mobilização que a aprendizagem 

requer deve nascer de um interesse, de uma necessidade de saber, de um querer alcançar determinadas 

metas” (TAPIA; FITA, 2000, p. 68). 

De acordo com Schwartz (2014) o esforço, o interesse e a satisfação de aprender giram em 

torno de três características discentes: a) as metas para as quais canalizam suas prioridades; b) sua 

maneira de buscá-las; c) o esforço que empreendem para atingi-las. Ressalta-se que em muitos casos, 

não é que os alunos não aprendem porque não se esforçam, mas sim que não se esforçam porque 

quando o fazem não percebem seus avanços, nem os “sentidos” de tudo isto. 

 

4.3.5.6 Motivação  

 

“Os seres humanos tendem a trabalhar mais e a estar mais motivados quando as atividades de 

aprendizagem em que participam têm sentido em lugar de carecer dele e as podem lembrar e articular 

com suas próprias palavras” (AUSUBEL, 2009, p. 47, grifo e tradução nossa). Ressalta-se que esta 

 
73 Sugere-se, a título meramente ilustrativo, assistir ao comercial de uma escola de idiomas em que é possível 
identificar nitidamente “a vontade aprendente” posta em ação de esforço para aprendizagem. Bem como, é possível 
depreender diversas outras analogias. Link: https://www.youtube.com/watch?v=tU5Rnd-HM6A  Acesso em: 22 
set.2020.  
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ideia de trabalho não é para ser empregada como lastro à produtividade e à exploração, ou mesmo em 

busca de um quantitativismo. 

É ilusão crer na criação de uma forma “mágica”, inovadora extraordinária capaz de fazer 

“querer aprender” aos que não querem. Não dá para motivar, a motivação é interna (embora, haja 

teorias das mais diversas matizes que digam o contrário74), o máximo que se dispõe são estímulos 

para despertar a latente motivação por aprender que porventura haja no indivíduo.  

“[...]A motivação é um conjunto de variáveis que ativam a conduta e a orientam em 

determinado sentido para poder alcançar um objetivo” (TAPIA; FITA, 2000, p. 77). Gagné (1985 

apud TAPIA; FITA, 2000, p. 77) diz que “a motivação é uma pré-condição para a aprendizagem”. Já 

Frymier (1970 apud TAPIA; FITA, 2000, p. 77) afirma que “a motivação para aprender dá direção e 

intensidade à conduta humana num contexto educativo”. Vasconcellos (1995, p. 54) ao parafrasear 

Paulo Freire diz que “ninguém motiva ninguém, ninguém se motiva sozinho, os homens se motivam 

em comunhão, mediados pela realidade”.  

Para Schwartz (2014, p. 16) motivação se refere às “razões pessoais que consciente ou 

inconscientemente orientam a atividade das pessoas em direção a alguma meta”. E se “constitui o 

componente energético do ser humano, o que o move e direciona para algo que nem sempre é tangível 

nem evidente” (HUERTAS, 2001, p. 47 apud SCHWARTZ, 2014, p. 18). A “motivação” para a 

aprendizagem parece ser a resultante da complexa equação da sintonia entre a vida, a subjetividade, 

a academia, os indivíduos e os significados. 

Entre as várias teorias e controvérsias ligadas à motivação emergem as ideias que entendem-na 

como: Extrínseca (motivação por reação a estímulos externos – tais como: notas, imposição sócio-

familiar, prêmios/castigos); Intrínseca (desejo pessoal de aprender, busca própria de sentidos, não 

depende de reforços externos) e Internalizada (mescla das outras duas formas, fruto da assunção de 

valores e atitudes introjetados anteriormente de fora para dentro e agora assumidos como próprios, 

reforçados pela satisfação de aprender e realizar atividades) (SCHWARTZ, 2014). 

É, portanto, fácil perceber que o conceito de motivação não tem um consenso, é complexo, 

polissêmico e multidimensional. Não é objetivo deste trabalho adentrar em tantas minudências 

conceituais relativas à motivação, apenas beneficiar-se de seus estudos para melhor compreender a 

aprendizagem e melhor alicerçar a mediação didática. 

 
74 Caso lhe interesse saber mais sobre outras teorias da motivação a obra de Schwartz (2014) ‘Motivação para 
ensinar e aprender’ oferece uma visão geral sobre elas. 
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Sendo assim, foi necessário “ancorar-se” em uma teoria sobre a motivação e por questão de 

coerência teórica, apoia-se na teoria da motivação “Extrínseca, intrínseca e internalizada” presente 

nos estudos de Novak e Gowin (1995), Tapia e Fita (2000) e Schwartz (2014) desenvolvedores e 

também debatedores da teoria da aprendizagem significativa, bem como Tapia e Fita (2000) que 

corroboram muitas das ideias ausubelianas em seus trabalhos sobre motivação. 

Metas mais realistas, criação de contextos de aprendizagem mais estimulantes, atividades 

desafiantes e exequíveis conforme o nível cognitivo discente são efetivas para incrementar auto 

percepções positivas e influenciar a motivação e em contexto áulico (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 2010; SCHWARTZ, 2014). Uma vez que o aluno esteja envolvido com uma atividade, 

acompanhar, avaliar, regular e retroalimentar esta dinâmica reforça as estratégias motivadoras, sejam 

elas intrínsecas, extrínsecas ou internalizadas, pois alunos imiscuídos neste proceder conseguem 

variar auto estratégias de aprendizagem, acreditam em si mesmos, estabelecem suas próprias metas 

exequíveis. 

Muitas vezes, o sentimento de derrota se dá antes mesmo do indivíduo se envolver com uma 

atividade proposta, assim, apenas o conteúdo não tem sido suficiente para a motivação. Esta, segundo 

Morin (2000) e Tapia (2005 apud SCHWARTZ, 2014) dependem de fatores contextuais e pessoais, 

os quais no que concerne ao ambiente de aprendizagem, estão sob o controle docente na maior parte. 

Vasconcellos (1998) ressalta o fato de que se considerava antes que era o professor quem precisava 

motivar o aluno e depois passou-se a considerar a motivação como intrínseca e o aluno, portanto, era 

o próprio responsável por se motivar. 

“A motivação para o ensino e para aprendizagem é “dependente/autônoma” das metas com que 

professores e alunos chegam a espaços educativos” (SCHWARTZ, 2014, p. 30, grifo nosso). 

Ressalta-se que da mesma forma que os alunos podem se sentir incapazes de aprender (alguns no ES 

dizem-se velhos demais para aprender) muitos professores sentem-se impotentes para ensinar e param 

de tentar fazê-lo. Ambas atitudes mascaram desencanto, comodismo, descrença nas próprias 

capacidades – reflexo, entre outras coisas, da falta de feedback mútuo – devendo haver de parte a parte 

um resgate de auto valor, e acompanhamento que canalize as forças para o alcance das metas do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Ideias didáticas ausubelianas voltadas para a aprendizagem indicam que um conhecimento 

consegue reforço na memória quando discutido em contextos variados e pertinentes, ou seja, a 

repetição de uma ideia em múltiplos contextos a consolida mais do que a repetição da mesma ideia 

em um único contexto, ou pior, na ausência deste. Depreende-se que a motivação para aprender pode 

ser identificada por suas manifestações mais comuns de interesse, envolvimento, esforço, satisfação 
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e concentração. Facilmente se percebe que tais “sintomas” também eclodem da ludicidade, 

entendendo-se que entre motivação e ludicidade há uma inter-relação. 

Estudos evidenciaram a diminuição progressiva da motivação para a aprendizagem ao longo 

da vida escolar (STIPEK; MACIVER, 1989; WINGFIELD; ECCLES, 2001; MARCHESI; 

MARTIN, 2002 apud SCHWARTZ, 2014), assim como, a diminuição da curiosidade e do desejo de 

aprender. Por isso, aluno e professor precisam perceber seu próprio progresso, pois como afirma Tapia 

(2005 apud SCHWARTZ, 2014), quando as características de um problema despertam a curiosidade, 

o indivíduo tende a dedicar mais atenção e tempo – o que contribui positivamente para que a 

aprendizagem se efetive. 

Logo, o professor pode lançar mão de APLP e diversas atividades em suas aulas, criando 

desafios lúdico-cognitivos, cuidando de diversificar seu repertório, pois, estímulos iguais caem na 

monotonia e a percepção das coisas na vida se dá pelo contraste. Estimular a curiosidade no início, 

mantê-la em alto nível faz-se um catalisador da aprendizagem, dessa forma, é preciso não só ativar a 

curiosidade, mas também manter o interesse vivo, pois quando há interesse, o esforço parece natural. 

 

4.4 MEDIAÇÃO DIDÁTICA LÚDICA SIGNIFICATIVA: RESSALVAS E SÍNTESE 

INTEGRADORA 

 

Admite-se que a aprendizagem, por mais individual que seja, paradoxalmente pode ser mediada 

socialmente, e o que é aprendido fica distribuído coletivamente, além de instalar-se na mente de cada 

pessoa de forma singular (VALADARES; MOREIRA, 2009). Os estudos da mente e das dinâmicas 

cerebrais feitos pela neurociência têm dado mostras da dinâmica, da divisão, da plasticidade, da 

neuroquímica e dos mecanismos cerebrais (DAMÁSIO, 2009; FONSECA, 2011; BUZAN, 2009); 

têm dado conta de que a aprendizagem é diferente de pessoa para pessoa, que a cognição e a emoção 

movimentam partes diferentes e que potencializar ao máximo a capacidade cerebral é ativar as suas 

diferentes partes equilibradamente, em outras palavras (e correndo o risco de ser simplista) é ativar a 

parte emoção e a parte razão do cérebro simultaneamente para “ficar mais inteligente”. 

A sensação de prazer e inteireza é neuroquímica também, libera neurotransmissores, com isso 

“pensa-se mais rápido”, quanto mais órgãos dos sentidos estiverem envolvidos em um processo, mais 

áreas são ativadas (BUZAN, 2009), mais “organicamente”/”estesicamente” se aprende, ativam-se 

áreas mais atávicas e profundas do cérebro, há um reposicionamento neuronal para o armazenamento 

das informações. Em uma analogia: a informação vai ficar guardada em mais “gavetinhas” (algumas 
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no setor emoção, e outras no setor razão), às vezes o cérebro fica “confuso”, sem saber em qual 

“gaveta” armazenar o novo assunto que não vem na forma convencional – “não é só número” ou “não 

é só imagem” – e procura de forma radiante (BUZAN, 2009) um lugar alternativo de armazenamento. 

Logo, novo caminho cerebral é criado, ativando áreas antes “desativadas” (uma das facetas da 

plasticidade cerebral).  

Se em meio à Mediação Didática Lúdica sente-se um fluxo positivo de emoções, então mais 

neurotransmissores são postos em ação, mais áreas cerebrais são ativadas, novos caminhos neuronais 

são criados, tem-se a justificativa do “cientificismo” para comprovar o que na prática diversos autores 

já vaticinam: aprender rima com prazer (FORTUNA, 2000); é preciso sentipensar (MORAES; 

TORRE, 2004); o ensino deve conjugar razão e emoção (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018); jamais 

dicotomizar o cognitivo do emocional (FREIRE, 1997) cabeça e coração têm que vir juntos para a 

sala de aula. Na universidade isto é unir significativamente o homo faber (aspectos técnicos-

profissionais) ao homo ludens (ludicidade). 

Aprofundando-se os estudos ausubelianos depreende-se que são ideias cognitivas sim, mas que 

não desconsideram o subjetivo, nem aspectos emocionais – como motivação e as idiossincrasias – 

muito menos desprezam a interação social, a mediação e as influências contextuais. Assim, a proposta 

desta tese se volta para encontrar as nuanças de convergência entre as ideias cognitivistas desse autor, 

as ideias de mediação sócio interacionista de Vygotsky, bem como, o caráter ludo sensível. 

Vygotsky (apud VALADARES; MOREIRA, 2009), ainda que se refira à idade “escolar”, 

indica que há uma grande independência entre os processos de aprendizagem e de desenvolvimento 

intelectual, daí que o atrevimento em trazer à tona a aprendizagem do adulto não se constitui em 

insensatez. 

Segundo Meirieu (1998) “tudo fala” na aprendizagem, bem como, acredita-se que o mesmo 

valha para a Mediação Didática: desde a forma de entonar as palavras, a intencionalidade, o 

planejamento das atividades, a disposição das carteiras, a presença (ausência) de entusiasmo docente, 

a recepção/tratamento ao erro e à dúvida... tudo fala alto à percepção discente influenciando-o a 

envolver-se (ou não) com as propostas educativas. 

A autenticidade no fazer docente, na externalização de sua ludicidade e em sua Mediação 

Didática impelem à construção do clima motivador ou podem embotar as emoções, o que 

impermeabiliza a construção de conhecimentos por não favorecer ao ato sensível e instigante de 

promover a auto satisfação com a aprendizagem. 
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Defende-se a busca por uma Mediação Didática desafiadora, instigante e não infantilizante, que 

se adianta um pouco ao atual desenvolvimento cognitivo discente, partindo do já é conhecido em uma 

direção equitativa entre o desafio intelectual e o enlevo positivo do aprender, permeadas pelo diálogo, 

a cooperação, o respeito e a corresponsabilidade. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) alerta sobre duas circunstâncias: mesmo uma 

boa assimilação não é garantia de uma memorização perene (pois há a assimilação obliteradora), há 

necessidade de que o assunto seja “revisitado”; a outra é que pode haver concepções equivocadas que 

persistam, mesmo após o trabalho da Mediação Didática formal. 

Imbricados ainda nesse contexto áulico há as representações que os professores fazem dos 

alunos e vice-versa, bem como aquelas sobre o componente curricular, sendo pois importantes por 

contribuírem favorável ou desfavoravelmente junto aos elementos que constituem as mediações e a 

aprendizagem, posto que muito do clima relacional e ambiente acadêmico sustenta-se em 

subjetividades, sutilezas, silêncios e inferências a partir de representações. Devendo o professor 

conhecer as representações discentes sobre ele, sobre a matéria, para envidar esforços no combate às 

rejeições, crenças de inacessibilidade/dificuldades, bem como, dissuadi-los de que haja aluno mais ou 

menos capaz de ser bem-sucedido academicamente. 

Segundo Valadares e Moreira (2009) a assimilação construtiva do adulto (e do indivíduo em 

idade escolar) se dá na combinação diversa entre a diferenciação progressiva e na reconciliação 

integradora, num processo que hierarquiza novas informações, sistematizando-as de uma maneira 

organizada. Para ensinar coisas difíceis deve-se buscar ou aportar subsunçores adequados, preparando 

a estrutura cognitiva do aprendente, para fazer o papel de um “material introdutório” chamado por 

Ausubel (2009) de “organizador avançado ou prévio”. 

A ideia central da AS diz respeito ao aprender do aluno, entretanto remete o professor a 

descobrir o que ele já sabe, deste modo as ideias sobre aprendizagem significativa têm impactos 

eminentemente didáticos. Ensina-se a partir do que já se sabe, portanto, descobrir o que “já se sabe” 

(fazer um levantamento diagnóstico) é marco inicial de trabalho para o professor planejar para sua 

mediação. 

Weingartner e Postman (1968 apud VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 5) declaram que 

“contrariamente ao senso comum [...] se não sabemos muito, a nossa capacidade de aprender não é 

muito grande”. Quanto mais se sabe, quanto maior o repertório de conhecimentos prévios, maior é a 

possibilidade de aprender mais, porque há maiores “pontos de ancoragem” cabendo ao docente 
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investigar o que já se sabe, ou seja, quais são os pontos de ancoragem e mediando didaticamente em 

função do que o aluno já sabe. 

Não dá para atingir a todos, somente alguns se deixam permear pelas salutares influências 

positivas da Mediação Didática Lúdica. Inclusive, os discentes não terão as mesmas concepções e 

percepções da mediação de um mesmo professor, o que para alguns é uma aula lúdica, para outros é 

uma aula ordinária/comum, sem nenhum destaque, ou mesmo péssima. Resta óbvia a questão da 

subjetividade no processo de Mediação Didática Lúdica. 

Empreende-se um esforço conceitual ao dizer que Mediação Didática Lúdica é a atuação 

docente que amálgama didática e ludicidade, empreendendo uma práxis social intencional com 

aplicação contextual prática (“participa-ativa”), emancipadora, crítica, respeitosa, repleta de saberes 

docentes (em especial didáticos, técnicos e sensíveis), rigorosa metodologicamente, comprometida 

com o fenômeno da aprendizagem, materializada por atividades, bom humor, metáforas e dinâmicas 

variadas, criativas, planejadas, descontraídas, sutis, integrativas e potencialmente lúdicas, promotoras 

prováveis de um fluxo de emoções positivas, equilibrando a afeição e a razão. 

As atividades propostas pelos mediadores lúdicos, de cunho significativo devem encontrar a 

justa medida entre o desafio, a incerteza, o estímulo passional e o nível de complexidade, sendo este, 

maior do que o estágio atual de cognição do aluno permite resolver, impulsionando-o a buscar novas 

aquisições de conhecimento, posto que são complexidades passíveis de superação. Trata-se de uma 

justa medida entre o superável e o desafio. 

 A atividade cognitiva não deve ser nem tão difícil que seja insuperável, nem tão fácil que não 

estimule fazê-la. Visto que a forma como é apresentado o “desafio cognitivo/conteúdo” influencia o 

contexto de aprendizado subjetivo dos discentes que ficam em alerta e dispostos a compreender, em 

termos ausubelianos: as formas organizacionais de facilitação da transferência (AUSUBEL; 

NOVAK; HANESIAN, 2010). 

O professor deve estar consciente de que não basta ele ensinar para o aluno aprender, é preciso 

levar em conta para ensinar, o que o aluno já sabe. O educador deverá ser o “facilitador, mediador e 

orientador da evolução cognitiva e do desenvolvimento global que vai ocorrendo no educando, 

proporcionando-lhe experiências de aprendizagem que revelem a necessidade de modificar e fazer 

evoluir os seus significados” (VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 33, grifos no original), bem como 

tem o papel de construir novos significados sobre o que está envolvido nessas experiências. 

Ao assumir-se mediador didático de uma aprendizagem significativa, o professor deve, entre 

outras coisas (vide Ilustração 23), fazer:  O levantamento das estruturas cognitivas discentes; A 
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identificação dos elementos subsunçores e das preferências nos estilos de aprendizagem;  O 

diagnóstico dos conhecimentos prévios discentes; A proposição de atividades diferenciadas e 

diferentes estratégias. 

 
Ilustração 23 – Ações na Mediação Didática Lúdica 

 
Fonte: Elaboração própria base Schwartz (2014) e Tapia e Fita (2000). 
 

A experiência da aprendizagem significativa é subjetivamente agradável e familiar, além disso, 

desperta a curiosidade intelectual (AUSUBEL, 2009) favorecendo ao estado lúdico (ou seria o estado 

lúdico, dialético e dinâmico que favorece à aprendizagem significativa?). Na aprendizagem 

acadêmica, as capacidades cognitivas, o conhecimento prévio e os esquemas de pensamento 

favorecem à motivação (SCHWARTZ, 2014) em contexto áulico, corroborando as ideias de Ausubel 

sobre aprendizagem significativa dos alunos. 

Acrescenta-se ainda que a parte das influências motivadoras que estão sob controle do professor 

– tais como a forma de iniciar a aula, as interações na sala de aula, propositura de atividades, 

apresentação dos critérios avaliativos, a coerência, a retroalimentação – precisam ser construídas e 

sustentadas na ação docente, na sua Mediação Didática, na constante e intencional tentativa de 

despertar a percepção para a necessidade e o significado do conhecimento, planejando e 

desenvolvendo estratégias de mediação didática, com linguagem lúdica. 

A aprendizagem ocorre pouco a pouco, a partir das especializações mentais dos alunos. É ação 

na Mediação Didática pensar maneiras de ligar o novo conhecimento ao conhecimento prévio já 

constante na estrutura cognitiva do aluno. Aprendizagem é um processo contínuo de transformação 

das estruturas cognitivas dos alunos, Ausubel (2009) pauta-se em ideias piagetianas para construir sua 

teoria, mas para aquele, a aprendizagem precisa fazer um sentido na vida prática do aluno. Deve-se 

estimular os processos mentais, para tanto é necessário conhecê-los e compreender como se 
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desenvolve o processo da aprendizagem, de modo a que se possa promover uma reestruturação e 

organização das estruturas cognitivas ou mentais, assim o professor interfere neste reordenamento e 

desencadeia processos. 

Ausubel defende que a clareza na exposição conceitual do professor é a maneira mais eficiente 

de “produzir conhecimentos mais sólidos e menos triviais do que quando os alunos são pedagogos de 

si mesmos” (VALADARES; MOREIRA, 2009, p. 79) ele propugna que tanto o ensino por recepção 

quanto por descoberta discente são mais ou menos significativos em função elementos da 

aprendizagem significativa presentes e, embora defenda (escreva seus trabalhos sobre aprendizagem 

por recepção), ele não condena, mas tece duras críticas sobre o tradicional ensino expositivo pelos 

erros que comete no que concerne à compreensão e relevância atribuída ao desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo. 

Ausubel é categórico ao lembrar que “o conteúdo principal, que se deve aprender, costuma se 

apresentar ao estudante com uma forma mais ou menos final mediante no ensino expositivo” 

(AUSUBEL, 2009, p. 33, tradução nossa). Dessa maneira, só se exige que ele “compreenda o material 

e o incorpore a sua estrutura cognitiva com o fim de que esteja disponível para [...] uma aprendizagem 

relacionada ou para resolver problemas no futuro” (AUSUBEL, 2009, p. 33, tradução nossa). 

Para que alunos mais velhos possam compreender e manipular ideias (conceitos e proposições) 

abstratas e suas relações é necessário contar com apoios, empíricos e concretos (AUSUBEL, 2009), 

ou seja, “experivivências”. Ressalva-se que, não custa começar o trabalho de Mediação Didática 

Lúdica partindo do concreto para o abstrato, em especial tendo em vista a nova geração que têm 

chegado à universidade ainda imatura emocional e, ousa-se dizer, também cognitivamente ou, pelo 

menos, com um arranjo cognitivo diferenciado, mais radiante e menos hieraquizado. Por isso a 

insistência pela inserção de organizadores prévios, em especial as metáforas lúdicas, porque fornecem 

ancoradouros provisórios, mesmo aos que não trazem subsunçores ou não têm em uma organização 

adequada. 

Segundo Valadares e Moreira (2009) a teoria ausubeliana foi divulgada e trabalhada em termos 

humanistas por Novak (1977 apud VALADARES; MOREIRA, 2009) e em termos sócio-

interacionistas por Gowin (1981 apud VALADARES; MOREIRA, 2009). Aqui, busca-se uma 

síntese integradora da teoria “pura” de Ausubel, cognitivista de origem – aprimorada junto com seus 

colegas a crítico-construtivista-humanista – para um estágio au-delà: acrescenta-se a dimensão 

sensível sob amparo da linguagem lúdica. Trata-se, pois, de uma TAS com nuanças humanistas, 

sociais, críticas, sensíveis e lúdicas. 
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Agregando à TAS valores advindos do “sensível” trabalhado por Moraes e Torre (2004), 

d’Ávila (2016) e d’Ávila e Ferreira (2018) e do sociointeracionismo construtivista e cultural de 

Vygotsky pensa-se estar fazendo-a um híbrido, aqui voltada ao ES, enfatizando a aprendizagem do 

adulto, para o qual não há uma nomenclatura ainda (nem é esta a preocupação). Este trabalho 

propugna mais, na dimensão da linguagem, a qual lastreia tanto a aprendizagem, quanto o ensino. Aí 

que se busca o salto qualitativo neste trabalho: A linguagem lúdica. É dela/nela que os supostos deste 

trabalho se erigem. Ela pressupõe o saber sensível e a inteireza, o respeito, a confiança e a volição. 

Destarte, o que se defende é uma aprendizagem significativa cuja linguagem seja a ludicidade 

fomentada por uma Mediação Didática Lúdica.  

Percebe-se que conhecer as variadas teorias da aprendizagem buscando os pontos de 

coincidência entre elas amplia potencialidades tanto para Mediação Didática quanto para as pesquisas 

na Educação. Depreende-se que a partir da busca por aproximações em diversas teorias/teóricos os 

debatedores Valadares e Moreira (2009) passam a afirmar que a TAS é multiclassificável, 

multidimensional ou híbrida, posto que ora traz elementos cognitivos, ora humanistas, ora 

construtivistas. 

Pelo que eles demonstram a TAS possui características singulares de subsumir elementos 

fundamentais dessas três abordagens pedagógicas, transitando bem por elas. Bem oportuno isto, posto 

que rompe com estereótipos e rótulos “classificatórios/ excludentes”. Não é uma panaceia o que se 

defende, mas sim uma síntese integradora. Mais um reforço argumentativo para ressaltar a 

importância e os motivos pela escolha dessa teoria para sustentar e referenciar teoricamente essa tese 

no que concerne à aprendizagem. 

Não há neste trabalho a ingenuidade de crer que a TAS é isenta de problemas e alheia a críticas, 

aliás em resposta algumas delas que se propõe uma síntese superadora, um salto de aprimoramento 

nesta tese. Trata-se de uma ousadia: amalgamar aspectos teóricos, mas que “sem ingenuidade”, pois 

foram feitas as necessárias ressalvas e guardadas as devidas proporções. Assim, pode-se encontrar 

uma aderência e equilíbrio propositivo para a Mediação Didática Lúdica e a aprendizagem que dela 

pode decorrer. 

A Ilustração 24 tenta sintetizar as discussões neste capítulo. Em sequência, apresenta-se o 

capítulo de metodologia, no qual as escolhas metodológicas feitas para produzir dados e interpretá-

los serão esclarecidas, consubstanciando o trabalho de seu caráter científico. 
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Ilustração 24 – Resumo do Capítulo 4 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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5 FALTAM-ME EXPLORADORES! 

 
Faltam-me exploradores! Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as 
montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar 
passeando. Nunca abandona a sua escrivaninha. Mas recebe os exploradores, interroga-os e 
anota seus relatos de viagem. [...] Tratando-se, por exemplo, da descoberta de uma grande 
montanha, é essencial que ele traga grandes pedras. [...]Anotam-se primeiro a lápis as 
narrações dos exploradores. Espera-se, para anotar a caneta, que o explorador tenha trazido 
provas. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 54-55).  

 

Uma jornada para tornar-se verossímil aos olhos do geógrafo que o Pequeno Príncipe encontrou 

precisa de provas, requer toda uma descrição e uma rotina passo a passo, escrita a lápis, para 

posteriormente se consolidar a caneta. O explorador necessita escolher percursos, interrogar, 

interpretar a viagem.  Bem parecido com o jornadear investigativo do cientista, pois para que a 

pesquisa seja tida como de qualidade há uma demanda por método, por “provas” e elementos 

científicos nos quais se possa fiar para fazer inferências, pautando-se em um rigor criativo e 

cuidadosamente descrito, planejado (“a lápis”) e realizado (“a caneta”). 

O cientista pode percorrer vários âmbitos do conhecimento desenvolvendo uma pesquisa, ao 

selecionar seu objeto investigativo está se filiando “a um sistema filosófico” (SILVA, 2010, p. 25) 

agindo conscientemente, sabendo o que procura e como deve proceder, inclusive quando precisa 

trocar procedimentos, flexibilizar, inovar em seu modus operandi investigativo, ciente de que “os 

métodos não são substitutos de uma boa teoria e de um problema de pesquisa sólidos” (BAUER; 

GASKELL, 2002, p. 195).  A pesquisa e a elaboração de seu relatório demandam que o pesquisador 

conheça as concepções, práticas, procedimentos, instrumentos e técnicas que orientam sua ação 

(CHIZZOTTI, 2014). Este capítulo expõe as escolhas metodológicas, seus porquês e os passos 

adotados para a consecução dos objetivos. 

 

5.1 EPISTEMOLOGIA PARADIGMÁTICA E SUAS IMPLICAÇÕES  

 

O problema central desta tese foi construído segundo observações e inquietudes da 

pesquisadora que vivencia o paradoxo (de ser docente – que crê em uma linha de pensamento e 

práticas interacionistas e lúdicas – porém que trabalha em um curso fundamentado em ideias e práticas 

pragmáticas, positivistas, neoliberais e baseado em grande quantidade de conteúdos estabelecidos e 

prescritos em regulamentos impostos) e a complementariedade (é contadora e pedagoga – uma 

“contagoga” –  porque estuda duas áreas do conhecimento que se interconectam, dando-lhe uma visão 

multirreferencial). 
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Aduz-se que estudar a “ludicidade” no “Ensino Superior” desafia os cânones da ciência (o que 

é em si uma prática transgressora), por isso, há que se ter ainda mais rigor, cuidado e zelo com a 

metodologia, para não deixar brechas de fragilidade científica. 

Quando o pesquisador supõe que as pessoas constroem compreensões de mundo pelo contato 

com a realidade em meio a interações e que para interpretar suas significações (CHIZZOTTI, 2014) 

requer-se uma análise, trata-se de um investigador qualitativo. Pretender total imparcialidade e 

completa isenção é ingenuidade porque ao identificar um aspecto relevante que mereça ser pesquisado 

(objeto) está se implicando pois, estas escolhas são oriundas de sua “motivação e do interesse pessoal 

na investigação” (BOAVENTURA, 2004, p. 42). 

Aqui por ter se baseado no cotidiano universitário, onde se vive, experimenta, questiona, 

examina, analisa, é que, somente há coerência investigativa se for feita a pesquisa qualitativa. 

Pesquisadores qualitativos se interessam pelo modo como as pessoas dão sentido à experiência que 

vivem e que está sendo investigado, alisando a dinâmica interna das circunstâncias postas em análise 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Buscando estratégias e ancorando-se em um paradigma que permitam 

conhecer as experiências do ponto de vista do colaborador de pesquisa75, refletindo uma 

dialogicidade precatada, mas não ingenuamente neutra. 

O paradigma “[...] consiste num conjunto aberto de asserções, conceitos ou proposições 

logicamente relacionados e que orientam o pensamento e a investigação” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 52). É uma forma de entender e responder ao mundo. Para Kuhn (2013, p. 115) “é um 

conjunto de ilustrações recorrentes e quase padronizadas de diferentes teorias nas suas aplicações 

conceituais, instrumentais e na observação”. 

No caso da metodologia da ciência, os paradigmas fornecem modelos de problemas e soluções 

aceitáveis que guiam o pesquisador, sendo inaceitável que a ciência possua um padrão único, imutável 

(CHIZZOTTI, 2014). Portanto, o pesquisador precisa reconhecer-se identitariamente com um modelo 

que melhor lhe represente. Assume-se esta pesquisa como qualitativa, “[...]aquela que trabalha 

predominantemente com dados qualitativos, [...]” (SILVA, 2010, p. 30, grifo nosso). Estudando 

objetivamente os estados subjetivos dos sujeitos, buscando construir conhecimento, diminuindo o 

enviesamento, com rigor e abrangência e seus dados de forma não restritiva e aceitando que a 

 
75  Uma das solicitações de alteração feitas pelo comitê de ética foi que não se utilizasse esta nomenclatura tida 
como ‘inadequada’, mas sim: ‘sujeito de pesquisa’. Reflexos do positivismo na pesquisa científica brasileira. Pede-
se licença para tomar a postura de entender os discentes que foram fonte de informações como colaboradores 
fundamentais, e mais, como coautores desta tese. 
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realidade é complexa e possui muitas dimensões. (BOGDAN; BIKLEN, 1994; DENZIN; 

LINCOLN, 2006). 

 A pesquisa qualitativa posiciona o observador no mundo, consiste em um conjunto de práticas 

interpretativas e materiais que tornam o mundo visível, envolve uma postura interpretativa, ou seja, 

os pesquisadores estudam as coisas em seus contextos naturais, tentando entender ou interpretar os 

fenômenos em termos dos sentidos que as pessoas lhes atribuem. (DENZIN; LINCOLN, 2005 apud 

FLICK, 2009). Por isso, estudaram-se os atores em seu lugar natural, tentando dar sentido aos 

fenômenos partindo do significado, ou melhor dito, das concepções investigadas que foram fornecidas 

pelos próprios investigados. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994) há cinco características na abordagem qualitativa, as quais 

nem sempre se encontram em mesmo grau: 1) A fonte de dados é o ambiente natural; 2) Os dados 

recolhidos são palavras/ imagens, não números, sendo pois descritiva; 3) O interesse maior é pelo 

processo, não somente os resultados; 4) A tendência é uma análise de dados indutiva; 5) O significado 

da perspectiva intrínseca é fundamental. O termo “pesquisa qualitativa” é a designação genérica para 

“[...] pesquisas que, usando ou não, quantificações, pretendem interpretar o sentido do evento a partir 

do significado que as pessoas atribuem o que falam e fazem” (CHIZZOTTI, 2014, p. 28). 

É com base nesta premissa que se reconhece esta pesquisa como qualitativa, não se apegando 

a números, embora não os desdenhe (inclusive trazendo-os quando possível como elemento de 

sustentação), tendo como fito ulterior a compreensão interpretativa de como os alunos valoram a 

Mediação Didática Lúdica no fazer de seus docentes (em relação as suas aprendizagens). As pesquisas 

qualitativas não são padronizadas e “admitem que a realidade é fluente e contraditória e os processos 

de investigação dependem também do pesquisador – sua concepção, seus valores, seus objetivos” 

(CHIZZOTTI, 2014, p. 26, grifo nosso). 

Apresentando alguns princípios básicos para uma redação acadêmica Silva (2010) recomenda, 

entre outras características a objetividade, a coerência, clareza, precisão, imparcialidade, estilo 

científico, correção gramatical, uniformidade e atenção à conjugação verbal, dizendo que “é 

aconselhável utilização da forma impessoal do verbo” (SILVA, 2010, p. 78). E sobre esta 

impessoalidade diz que “todo trabalho deve ser redigido de preferência na terceira pessoa do singular 

com pronome se” (SILVA, 2010, p. 99, grifo nosso). Ratificado por Beuren (2003, p. 63) que defende 

a impessoalidade do texto, alegando que isto “significa redigir o texto usando a terceira pessoa”. 

Beuren (2003) e Silva (2010) são importantes referências acadêmicas no meio contábil, 

considerando que essa tese é de alcance interdisciplinar, mesmo sob amparo da epistemologia 
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qualitativa, optou-se pela redação em estilo “impessoal” por entender que assim este trabalho poderá 

encontrar maior aceitação no meio contábil, o qual costuma ser hostil a trabalhos qualitativos, não 

atribuindo-lhe o devido valor por crer que a implicação direta, expressa na adoção da pessoalidade 

linguística, diminui o valor científico de um trabalho acadêmico. 

O estimado educador Boaventura, orientador do mestrado dessa investigadora, leciona que a 

redação acadêmica “deve ser uma comunicação objetiva e impessoal, tanto quanto possível escrita na 

terceira pessoa do singular (faz-se, constrói-se, objetivou-se, pretendeu-se...). É o que aconselham os 

especialistas” (BOAVENTURA, 2004, p. 144). Esta recomendação não poderia passar incólume, 

pois já há muito tempo faz parte do processo de construção da identidade investigativa desta 

pesquisadora, erigido em meio a duas grandes áreas do conhecimento: A Educação e a Contabilidade. 

Como diz o professor Cipriano Luckesi em suas palestras, depois que a academia confere o título de 

doutor ao pesquisador, este está autorizado a escrever como lhe aprouver, até então, precisa caminhar 

nos trilhos já existentes. 

Assim, esclarece-se que essa pesquisadora reconhece que pode soar contraditório apoiar-se em 

supostos qualitativos, dialógicos e interacionais (epistemologia qualitativa), porém empregando a 

terceira pessoa verbal (por recomendação literária), como se não estivesse implicada em tudo, 

mantendo um distanciamento linguístico, mas aduz-se que isto que na prática não significa a 

“neutralidade científica” do paradigma positivista, mas sim, cuidado prudencial de relativo 

afastamento para melhor compreensão e interpretação, alheia a preconceitos, enviesamentos  e prévias 

respostas, ou seja, não é uma incoerência, mas uma transgressão com o costume. 

Além disso, o fato da terceira pessoa impessoal ser “preferencial” justifica a possibilidade de 

outras formas linguísticas, às quais são comuns e bem aceitas na academia da Educação. Embora, 

reconhecendo a aparente contradição paradigmática pela linguagem adotada, justifica-se sua adoção 

tanto pelo lastro literário, quanto pelos objetivos de ampliação do espectro de difusão desta pesquisa 

acadêmica, para que a mesma reverbere não só na área da Educação (origem desta produção), mas 

também na área da Contabilidade origem da empiria desta produção). 

Assim, do lugar de falar dessa pesquisadora, uma amálgama de contadora e pedagoga, com 

visão multirreferencial escolheu-se contemplar duas vidas coexistentes em um só relatório 

investigativo. A seguir, outras escolhas metodológicas continuam a ser detalhadas. 
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5.2 DESENHO DE PESQUISA  

 

Conhecido no meio quantitativo como “protocolo de pesquisa” e no meio qualitativo como 

“desenho da investigação/pesquisa”, a seguir será detalhado o plano traçado para produzir e analisar 

dados, no sentido de responder à questão de pesquisa (FRANCO, 2012) ou para servir de 

“[...]orientador e regulador da condução da estratégia de pesquisa” (MARTINS, 2006, p. 74), 

viabilizando o alcance dos objetivos da pesquisa (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007), 

permitindo a produção dos dados, sua análise, ou seja, permitindo a execução do projeto da forma 

mais racional e econômica de esforços, recursos e tempo (TRIVIÑOS, 2009). Uma pesquisa começa 

a ser desenhada bem no início do projeto de investigação podendo se apresentar como um conjunto 

de questões ou um “check list” que cubra as ações a serem empreendidas pelo pesquisador no sentido 

de conferir maior significância e confiabilidade ao trabalho demonstrando os cuidados científicos 

tomados. 

Minayo (2014) elenca alguns dos principais elementos que compõem o desenho de pesquisa: 

a) questão de estudo ou definição do foco; b) determinação da unidade de análise; c) justificativa; d) 

estabelecimento de critérios de interpretação dos dados (referencial teórico e categorias). Estes 

elementos encontram-se detalhados e explicitados ao longo de toda tese, concentrados neste e no 

capítulo introdutório. 

Em apertada síntese o desenho de pesquisa seguido foi: Uma investigação de abordagem 

qualitativa (MINAYO, 2014; CHIZZOTTI, 2014; BOGDAN; BIKLEN, 1994), inserida no 

paradigma interacionista (GUBA; LINCOLN, 2006). Os dados foram produzidos por questionário 

misto eletrônico e posterior grupo focal (BARBOUR, 2009; GATTI, 2012), interpretados com base 

na análise de conteúdo (BARDIN, 2011; FRANCO, 2012; MINAYO; DESLANDES; GOMES, 

2007), triangulada entre o obtido pelas diversas estratégias de produção de dados e um entrecruze 

teórico. 

Tratou-se de um estudo de caso único instrumental (STAKE, 1998; LÜDKE; ANDRÉ, 2012; 

MINAYO, 2014) circunscrito ao curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB), junto aos alunos matriculados e ativos do quinto ao décimo semestre mais os alunos 

de semestralidade irregular (Vide Quadro 23). 
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Quadro 23 – Escolhas metodológicas 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Para chegar às reflexões demandadas, fez-se uso de analogias, visto que a maior parte da 

literatura lúdica enfoca crianças e este trabalho se direciona a adultos, como sujeito de investigação, 

partiu-se, portanto, da lógica indutiva para produzir conhecimento, desta maneira definiu-se a direção 

investigativa, assumindo a premissa dialógica entre a teoria e prática, entre colaboradores e 

investigadora, em que se procurou conhecer, compreender e ampliar saberes, partindo de múltiplos 

pontos que se entrecruzam ao longo do processo, como se fosse um espiral ascendente apoiado em 
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vários instrumentos metodológicos que se triangulam no sentido de garantir um aumento na 

confiabilidade da produção feita. 

 

5.3 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Chama-se a atenção ao aspecto ético da pesquisa necessários ao se trabalhar com seres humanos 

dotados de uma multiplicidade conceitual e cultural: assim que são imprescindíveis os cuidados de 

ter o consentimento dos sujeitos em participar da pesquisa, em fornecer suas informações para a 

interpretação, além de sua divulgação. São, pois, elementos valorizados e dispostos ao longo da 

pesquisa, objetivando a transparência na produção e análise dos dados.  

Fizeram partes das atitudes éticas de investigação por uma questão deontológica, além de 

submeter o projeto e seus instrumentos ao crivo de um comitê de ética, buscar normas e 

procedimentos que amparassem os colaboradores e a pesquisadora, tais como o consentimento 

informado expressamente assinado, para proteger a identidade dos sujeitos, o tratamento respeitoso 

dos colaboradores (“sujeitos de pesquisa”, segundo instruções recebidas do Comitê de Ética) para 

contar com sua cooperação, bem como a fidedignidade aos resultados (BOGDAN; BIKLEN, 1994), 

mesmo que estes aportassem resultados que desagradassem as ideias preliminares da pesquisa. 

 
Ilustração 25 – Aprovação do comitê de ética 

 
Fonte: Print de tela. Arquivo pessoal. 
 

Entende-se que abdicar do consentimento expresso dos sujeitos investigados desconstrói as 

ideias interacionistas que pressupõem confiança e respeito entre os sujeitos que se influenciam 

mutuamente e funcionam como autor e coautor do trabalho. Para tanto, os termos de esclarecimento 

e autorização (Vide APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 
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APÊNDICE D – Termo de Autorização de Depoimentos) foram assinados pelos sujeitos de pesquisa.  

Os quais, antes foram analisados pela comissão de ética da instituição, cujo Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) é número “81399317.7.0000.5531”, com aprovação 

obtida na manhã do dia 22 de março de 2018 conforme o parecer consubstanciado número 

“2.556.725” do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFBA. (Vide Ilustração 

25). 

O procedimento de obtenção de aprovação ética durou do dia 27 de novembro de 2017 até o 

dia 22 de março de 2018, entre providências para obtenção de autorizações na UFBA e na UESB, 

adequação de documentações em formato padrão, submissões na plataforma Brasil, devolução para 

ajustes, re-submissão em segunda versão (em 22 de fevereiro de 2018) e consequente aprovação. 

Embora seja extremamente burocrático e minucioso este processo, contou-se com a presteza de 

gestores e funcionários eficientes: na Escola de Enfermagem para esclarecer dúvidas; na UFBA para 

assinar documentos e autorizações; na UESB para providenciar, autorizar e assinar documentações. 

 

5.4 ESCOLHAS INVESTIGATIVAS 

 

Assume-se que a interação entre os colaboradores de pesquisa investigados, seu contexto e a 

pesquisadora estiveram em plena comunicação, por exemplo quando se obteve a lista dos alunos 

matriculados pela secretaria de curso na UESB, foi-se às salas coletar assinaturas nas autorizações e 

pedir para que eles respondessem ao questionário eletrônico, cujo link seria enviado por e-mail; ou 

ainda, quando da montagem da amostra para o Grupo Focal (GF), tornou-se entrar em contato via e-

mail com os participantes para convidar-lhes a participar; ou ainda quando em uma reunião informal 

com lanche empreendeu-se o GF num frutífero diálogo, assim houve uma certa influência mútua entre 

colaboradores e pesquisadora. 

Os valores da pesquisadora qualitativa existem e estão em constante reflexão, com o objetivo 

de não distorcer os resultados da pesquisa, buscando uma maior confiabilidade e autenticidade a eles. 

Foram demandados da pesquisadora: um permanente desenvolvimento da habilidade para perguntar, 

ouvir, observar, flexibilidade e firmeza nos propósitos investigativos. Como recomenda Minayo 

(2014) e insiste Stake (1998) procurou-se construir um projeto fundamentado, em permanente 

balizamento e cuidado com o rigor, para evitar vieses que comprometessem a validação do estudo, 

com a obrigação moral de minimizar falsas representações e interpretações. 
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Tal projeto, juntamente com um substancial desenvolvimento do referencial teórico, bem 

como, a tabulação inicial e pré-análise dos dados foram submetidos a escrutínio da banca doutoral no 

exame de qualificação realizado nas dependências da Faculdade de Educação (FACED) da UFBA na 

tarde do dia 27 de março de 2019. Com as sugestões advindas de múltiplos olhares experientes, além 

do diálogo profícuo e constante com a orientadora, pôde-se melhorar o trabalho, tomando decisões 

consensuais para aprimorar o texto de qualificação e conformá-lo na versão ora apresentada. 

Os dados produzidos têm além de caráter descritivo (conferido pelo questionário e grupo focal) 

o caráter explicativo que a pesquisadora buscou gerar pela triangulação entre o observável, o escrito, 

a conduta, o falado, o silenciado, o gaguejado e a teoria, no sentido de produzir a ideia ao leitor de que 

este vê as coisas segundo a perspectiva do investigado. “A triangulação é uma técnica que proporciona 

uma interpretação convergente e divergente dos aspectos quantitativos e qualitativos de uma 

investigação” (SILVA, 2010, p. 70). Para Martins (2006) os benefícios da triangulação são: 

significância (garantida pela variabilidade das técnicas) e confiabilidade (decorrente da convergência 

de fontes distintas). 

A triangulação é um conjunto de estratégias usadas na pesquisa qualitativa (STAKE, 1998) 

para buscar precisão e explicações alternativas abrangendo a maior amplitude possível nas 

explicações do objeto (TRIVIÑOS, 2009), não dependentes da simples intuição/ boas intenções, 

fundamenta-se na epistemologia construtivista de investigação e o termo “triangulação” advém das 

épocas em que os navegadores orientavam-se pelas estrelas, traçando e observando “triângulos” 

celestes indicadores de uma direção segura a seguir, cruzando informações, os céus e os mares. 

Optou-se pela triangulação na modalidade “metódica” a qual, segundo Stake (1998) é a mais 

aceita e usada, trata-se da consolidação da interpretação pela busca complementar de procedimentos 

de produção dos dados. Bem como, a modalidade “teoria” em que se faz uma comparação dos dados 

com seus supostos investigativos podendo-se assim, expandir a teoria. 

Desta forma, pela teoria cercando-se de fontes variadas, preferencialmente oriundas da obra 

original (ainda que traduzida), e pela metodologia por duas etapas conjuntas e complementares de 

instrumentos cumulativos de produção de dados (um questionário eletrônico misto que conformou 

informações e base sistemática para seleção para um grupo focal posterior), empreendeu-se a análise 

de conteúdo junto aos dados produzidos, sendo possível fazer inferências, propor saltos qualitativos 

concernentes aos paradigmas, às concepções de Ludicidade e síntese integradora relativa à Mediação 

Didática Lúdica. 
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Para Stake (1998), o fato dos investigadores qualitativos, seguirem epistemologicamente o 

construtivismo interacionista implica, também, em crer que os dados e o conhecimento não são algo 

que se descobre, mas sim, algo que se constrói, por isso aqui optou-se pela terminologia “produção 

dos dados” e não “coleta de dados”. E ainda conforme o mesmo autor, o objetivo da investigação não 

é descobrir a realidade, mas construí-la, de modo que ela responda às dúvidas sistemáticas. 

As abstrações são formuladas à medida que os dados vão sendo produzidos e organizados, a 

construção se dá de “baixo para cima” (indutiva), ou dito de outra forma, com base em muitos 

elementos singulares que vão se inter-relacionando, o quadro vai ganhando forma à medida em que 

as partes são obtidas e verificadas (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Partiu-se da realidade particular do 

caso estudado para compreensões mais gerais. 

Os dados são tratados diferentemente conforme o objetivo de uma pesquisa. Minayo, Deslandes 

e Gomes (2007) diferenciam esses tratamentos como: Descrição (dados apresentados de forma fiel); 

Análise (vai além da descrição, decompõe dados, buscando relações entre eles); Interpretação 

(inferência e compreensão após a análise e/ou a descrição. É a busca de sentidos para compreensão 

da mensagem e ponto central da pesquisa qualitativa). 

Segundo a finalidade desta pesquisa ela é explicativa, a qual conforme Moreira e Caleffe 

(2008), pois teve como cerne “identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 70). Destarte, sai-se de uma simples 

exploração e descrição para interpretar o que vai além da concepção dos discentes de Contabilidade 

sobre a Mediação Didática Lúdica nas aulas universitárias, chegando a compreender suas concepções 

sobre ludicidade e as inter-relações com a aprendizagem e o que poderia contribuir para suas 

ocorrências. Há, pois uma tentativa de compreender significados que estão imersos no cotidiano, não 

se está preso a relações estatísticas (sem, contudo, desprezá-las completamente), meramente 

numéricas que partem de uma série de variáveis, outrossim, há um predomínio das opiniões sociais 

(GÓMEZ; FLORES; JIMÉNEZ, 1999). Isto justifica, como se vai falar adiante, a escolha pela análise 

de conteúdo, e lastreia a escolha do procedimento de Estudo de caso para a consecução dos objetivos 

traçados. 

 

5.5 ESTUDO DE CASO E SUAS DELIMITAÇÕES 

 

Quando um pesquisador tem pouco controle sobre os eventos, os quais são contemporâneos e 

inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2003), a escolha do Estudo de Caso como tipo de 
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procedimento investigativo pode ser a estratégia mais adequada, isso corrobora para explicar a escolha 

por este procedimento nesta investigação. Minayo (2014) conceitua “Estudo de Caso” como um meio 

de organizar dados sociais mantendo seu caráter unitário e para Yin (2003, p. 32) aplica-se 

“especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

No intuito de compreender fenômenos sociais complexos, tal como a concepção discente sobre 

a Mediação Didática Lúdica, o estudo de caso contribui em fatores individuais, organizacionais, 

sociais e políticos (YIN, 2003), por preservar as características globais e significativas da realidade. 

Podendo ainda incluir tanto o estudo de um caso único ou múltiplos casos, quando também é chamado 

de caso comparativo (YIN, 2003). O citado autor informa que um estudo de caso pode incluir e/ou 

limitar-se tanto a evidências qualitativas quanto quantitativas ofertando respostas categóricas ou 

numéricas e adverte que ao contrário do que o senso comum pensa, a pesquisa de estudo de caso é 

notavelmente complexa. 

O objeto desta pesquisa, a dúvida interposta e o fenômeno analisado são fatores que indicaram 

à pesquisadora que os objetivos de sua pesquisa poderiam ser alcançados pelos procedimentos do 

“estudo de caso único”, o qual possibilita lidar com ampla variedade de indícios, o que fomenta uma 

crescente complexidade à análise dos dados. 

O interesse em um caso se dá, seja pelo que ele tem de único, ou pelo que tem de comum e 

geral (STAKE, 1998). Critérios como: máxima rentabilidade sobre o que se pode aprender com o 

caso; boa relação custo-benefício; tempo; acesso; recursos do pesquisador; boa acolhida e 

colaboradores dispostos (STAKE, 1998), levam um pesquisador a fazer sua escolha. 

 Analisando esses itens verifica-se que o caso escolhido (Mediação Didática Lúdica no curso 

de Ciências Contábeis segundo os alunos da UESB) ofereceu a esta pesquisadora acolhimento e 

acesso, bem como os colaboradores mostraram-se disponíveis a fornecer as informações, não houve 

grande consumo dos recursos da pesquisadora justamente pelo acesso e disponibilidade já relatados. 

Quanto à relação de custo-benefício informa-se que se obteve muitas informações relativamente em 

pouco tempo de produção/coleta de dados. 

“O caso pode ser uma criança. [...] um grupo de alunos, ou um determinado movimento de 

profissionais que estudam alguma situação da infância [...]é algo específico, algo completo, em 

funcionamento” (STAKE,1998, p. 15-16, tradução nossa). Em meio à particularidade e à 

complexidade de um caso singular, pode-se ser levado a entender sua atividade dentro de importantes 

circunstâncias. Assim, os estudos de caso exploram uma circunstância singularizada, bem delimitada 
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e contextualizada no tempo e no espaço podendo “deter-se em um coletivo de pessoas para analisar 

uma particularidade” (CHIZZOTTI, 2014, p. 136). 

São críticas comuns ao estudo de caso: a débil consistência por questão da amostra ser pequena 

não suportando generalizações; o pesquisador pode confiar em falsas evidências, enviesar o trabalho 

por crenças prévias e responder questões sem embasamento factual dos dados (CHIZZOTTI, 2014). 

É bem verdade que o estudo de caso oferece pouca base para generalizações, porém aporta 

aprofundamento de um contexto fornecendo a fonte real de informações (nesta pesquisa: alunos 

colaboradores questionados e participantes do grupo focal). “[...] O estudo de caso é empático e não 

intervencionista [...] trata de compreender como se vêm as coisas[...]” (STAKE, 1998, p. 23, tradução 

nossa). Informa-se que esta pesquisa não está alheia a essas críticas por isso tomou os devidos 

cuidados com elas. 

Segundo Stake76 (1998) um caso pode ser: Instrumental (quando serve de apoio para 

esclarecimento de uma questão, para o “refinar” uma teoria; pode-se ter uma compreensão mais geral 

a partir de um caso típico estudado em particular; alguns casos podem servir melhor que outros); 

intrínseco (quando há tamanha singularidade no caso que faz-se necessário conhecê-lo mais a fundo; 

tem-se interesse nesse caso especial; ou o caso está pré-selecionado); e coletivo (também conhecido 

como comparativo de casos, quando se estende o estudo a diversos casos instrumentais para ampliar 

a compreensão). 

 De acordo com a classificação  de Stake (1998) o caso em tela transita levemente do estudo de 

caso intrínseco (posto que a pesquisadora por trabalhar no contexto analisado tem interesse no caso 

em si) ao estudo de caso instrumental mais fortemente (pois, ainda que não se estudasse o fenômeno 

nesta delimitação espacial a contribuição do fenômeno investigado evidenciaria um aprofundamento 

e ampliação da teoria estudada) porque serve de apoio à compreensão da questão, das relações entre 

a Mediação Didática, a Ludicidade e a Aprendizagem no Ensino Superior. 

Paralelamente, conforme o fundamento lógico ou a importância inerente do caso Yin (2003) 

classifica-os em: a) raro/ extremo (aquele que é tão raro, tão diferente que vale a pena documentar e 

analisar); b) revelador (aquele que aporta um fenômeno inacessível à investigação porque poucos 

pesquisadores puderam entrar contato com o objeto/ situação/ problema); c) decisivo (aquele que 

reúne várias/ todas as condições para testar uma teoria). 

 
76 Stake e Yin são autores seminais e clássicos sobre “Estudo de Caso”. Ambos foram lidos na fonte, o primeiro 
tem vertente qualitativa e foi lido em espanhol e o segundo tem nuanças quantitativas e foi lido em português. 
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Yin (2003, p. 63) esclarece que no caso revelador “poucos cientistas sociais tinham tido 

anteriormente a oportunidade de investigar esses problemas, mesmo sabendo que eram facilmente 

encontrados” tal como se percebe na unidade investigada nesta pesquisa. Percebe-se que o caso dos 

discentes do curso de Ciências Contábeis da UESB transita levemente do raro, para mais 

consistentemente o revelador, tendo em vista o acesso e a oportunidade de contato que esta 

pesquisadora teve ao contexto fenomênico. 

O caso dos alunos do curso de Ciências Contábeis da UESB permitiu, entre outros critérios, 

uma investigação profícua em questão de tempo e acesso, posto que acolheu bem a pesquisa e contou 

com “atores [...] dispostos a dar sua opinião” (STAKE, 1998,  p. 17, tradução nossa). Alunos-

colaboradores forneceram pistas sobre a Ludicidade e a Mediação Didática e seus processos de 

aprendizagem, para sua posterior interpretação. Além disso, a Contabilidade guarda semelhança em 

origem histórica com as Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas (APLPs), visto que têm na 

figura de seu primeiro sistematizador o mesmo intelectual, Luca Pacioli (achado teórico da pesquisa). 

Para André (2008) o estudo de caso pode ser chamado de educacional quando não se está 

preocupado com julgamentos avaliativos ou teoria social, mas sim, com a compreensão da ação 

educativa, a investigação daí resultante, visa enriquecimento do pensamento educativo tanto pela 

teoria educacional sistematização e quanto pela reflexão sobre as fontes de conhecimento, tal e qual 

essa investigação se lançou a fazer. 

 

5.6 O LÓCUS INVESTIGATIVO 

 

Em uma pesquisa realizada mediante o amparo do paradigma interacionista e executado com o 

procedimento de Estudo de Caso há a preocupação com o contexto, pois “os locais têm de ser 

entendidos no contexto da história das instituições a que pertencem” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

48). No sentido de aportar informações sobre a conjuntura do caso escolhido, conta-se que no ano de 

1992 em Vitória da Conquista – Bahia é criado o Curso de Ciências Contábeis (CCC) na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e em 1993 abrem-se inscrições para o vestibular deste que é 

o primeiro curso da área no sudoeste baiano. 

Consolidado há mais de 25 anos, tendo durante este período contribuído com a formação de, 

em média, oitocentos profissionais, os quais atuam a serviço de entes que fomentam direta ou 

indiretamente as finanças do país. A riqueza da região sudoeste da Bahia gira em torno do comércio 

e a lei brasileira recomenda que as empresas possuam um contador. Este profissional é responsável, 
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entre outras coisas, por analisar e controlar as mutações patrimoniais, ele é de confiança e de total 

necessidade para a saúde econômico-financeira do país. 

Ao longo da existência do curso, seu projeto pedagógico original foi alterado por exigências 

legais e socioculturais. O cenário no qual se insere a UESB sofreu mudanças: com a criação de novas 

empresas, muitas das quais são filiais de grandes e famosas redes; escolas e faculdades foram criadas, 

além de uma vasta gama de mudanças sociais e econômicas: 

• O ministério da educação, em consonância com medidas globalizantes internacionais, veio 

criando e implantando instrumentos de controle e avaliação da “qualidade” dos cursos (Provão/ 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)); 

• O conselho que regulamenta e fiscaliza a profissão de contador no Brasil – Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC) – estabeleceu o “Exame de Suficiência” para mensurar quantitativamente os 

conhecimentos dos contadores e assim permitir ou negar-lhes o registro para o exercício profissional; 

• Novas demandas sociais e mercadológicas foram criadas em função da globalização dos 

mercados (e virtualização dos mesmos) exigindo demonstrações contábeis em formatos digitais e 

padrões diferentes (padrões internacionais – americano/europeu), seguindo regras supranacionais que 

informem ao dono do capital onde quer que ele esteja e qualquer que seja seu idioma, afinal a lógica 

globalizante atual diz que o capital não tem pátria; 

• A tecnologia mudou a rotina de trabalho do contador facilitando as atividades mecânicas e 

desafiando-o a ser mais analítico e crítico alterando o perfil do profissional, criando uma cultura 

premente por inovação, formação continuada, pressionando os profissionais a uma infindável busca 

por melhorias que no fundo adoecem as pessoas (como mostra pesquisa de Oliveira (2014) sobre o 

adoecimento do profissional contábil); 

• Os cursos técnicos em Contabilidade foram paulatinamente desaparecendo até sua completa 

extinção em 01/06/2015. 

No quadro docente do CCC da UESB, há atualmente 12 professores (sendo 2 doutores e 10 

mestres), dez em atuação, dois licenciados para estudos, outro professor em formação doutoral através 

de Dinter77 (sem afastamento); o último concurso público para Contábeis foi em 2004. Há 2 docentes 

com dedicação exclusiva, 5 professores têm outra graduação além do bacharelado em Ciências 

Contábeis, destes 4 têm formação docente (dois são doutores em Educação, dois fizeram licenciatura: 

em Matemática e em Pedagogia). 

 
77 Doutorado Interinstitucional.  
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Mineiro (2009, dados atualizados em 2019) investigou se esses docentes haviam cursado algum 

componente curricular relativo à Metodologia do Ensino Superior (MES) na pós graduação, ou  

similar, depreendeu-se que do atual quadro docente oito docentes possuem especialização lato sensu 

em Controladoria, destes, dois têm mais de uma especialização (Finanças, Perícia Contábil e Língua 

Inglesa); três possuem especialização em auditoria, havendo ainda dois docentes com especialização 

em Contabilidade, outro em Gestão e Direito Tributário e outro em Orçamento Público. Dois 

professores, não fizeram especialização lato sensu, partindo diretamente para o mestrado, 81% dos 

docentes afirmou ter cursado uma matéria relativa ao Ensino Superior. “Tal disciplina, na opinião de 

50% dos questionados foi muito genérica, não aprofundando questões didático-pedagógicas e muito 

menos “ensinando” a lidar com a realidade da sala de aula de Contábeis” (MINEIRO, 2009, p. 145, 

grifo no original). 

O curso tem 10 semestres regulares, com uma entrada anual de 40 alunos e baixa taxa de evasão, 

pois cerca de 30 a 35 alunos concluem o curso por turma. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou em 27/11/2017, o Índice Geral de Cursos (IGC) dos 

cursos avaliados da Instituição, referente a 2016, segundo o qual a UESB “permanece entre as 

melhores instituições de ensino superior do Brasil” (UESB, 2017, p. 1) contando com o IGC 4, em 

uma escala que vai até 5. “Além disso, figura como o terceiro melhor colocado, entre as instituições 

públicas e particulares da Bahia, no Ranking Universitário Folha78”. 

Segundo Almeida (2017) o curso de Ciências Contábeis da UESB figura como um dos cinco 

melhores cursos da Bahia, sendo o melhor classificado na cidade de Vitória da Conquista, em acordo 

ao ranqueamento elaborado pela Folha de São Paulo (vide Quadro 24), tendo por base o conceito 

obtido no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), entre outros critérios como a 

avaliação do mercado (que considera a opinião de profissionais de Recursos Humanos (RH) sobre 

preferências de contratação), a qualidade do Ensino(média de indicadores de ensino) e do quantitativo 

de doutores e mestres. 

 
Quadro 24 – Curso de Ciências Contábeis da UESB no Ranking Nacional da Folha de S.P. 

INSTITUIÇÃO Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
CLASSIFICAÇÃO ENADE 63° 
QUALIDADE DE ENSINO 60° 

AVALIAÇÃO DO MERCADO 105° 
MESTRADO E DOUTORADO 286º 

PROFESSORES COM DEDICAÇÃO INTEGRAL 1º 
CLASSIFICAÇÃO NO RANKING  108º 

Fonte: Almeida (2017, p. 67) – Adaptado. 
 

78 Revista Eletrônica da UESB. Disponível em: http://www2.uesb.br/revistaeletronica/ciencias-contabeis-
excelencia-na-formacao-de-profissionais-para-o-mercado/  Acesso em 18 jan. 2019  

http://www2.uesb.br/revistaeletronica/ciencias-contabeis-excelencia-na-formacao-de-profissionais-para-o-mercado/
http://www2.uesb.br/revistaeletronica/ciencias-contabeis-excelencia-na-formacao-de-profissionais-para-o-mercado/
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Talvez a massiva formação em MES que os professores apresentam, ainda que en passant, 

explique os bons resultados alcançados pelos alunos nos ranqueamentos79, embora essa formação não 

tenha sido a mais completa e reflexiva sobre o processo de ensino e aprendizagem e ainda que os 

alunos, nesta investigação, tenham transparecido em suas opiniões alguns elementos deficitários nesta 

formação. 

O professor que atualmente coordena o curso, Dr. Manoel Araújo, declarou sobre os índices de 

aprovação no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – requisito 

obrigatório para o exercício da profissão de contador – de 2017 que “[...]o curso de Ciências Contábeis 

da UESB foi, inclusive, destaque nacional com um índice de aprovação de 85,71%, bem acima da 

média em todo o país na categoria Bacharel, que foi de 25,26%.”80 

Cardoso, Souza e Almeida (2006) apontam que a preparação do profissional contábil se apoia, 

na maioria dos cursos, nos aspectos técnicos. Volta-se olhar para se “adequar” à realidade (às 

leis/normas, a concorrência, ao mercado de trabalho cada vez com mais demandas irrealistas e 

globalizadas) ao invés de “respondê-la” crítica e superadoramente. Infelizmente, Da Silva et al. (2014) 

e Pereira, Niyama e Freire (2012) destacam que as metodologias nos cursos brasileiros de 

Contabilidade tendem a ser tradicionais pedagogicamente (ou seja, centrados no professor, com 

alunos passivos), privilegiando a “transmissão” unidirecional e esvaziada de teoria científica 

substantiva, mediante uma disfarçada prática/técnica voltada para fins mercadológicos acríticos e para 

boas notas em ranqueamentos. 

Assim, concorda-se com Peres (2017) e Oliveira et al. (2011) que somente os aspectos técnicos 

desvinculados da crítica e da reflexão não formam o emancipado-cidadão-contábil. Embora, 

reconhecendo haver na maioria dos cursos de Contabilidade uma corroboração às ideias de que “há 

uma clara conexão entre a forma como a economia está organizada e a forma como o currículo está 

organizado” (BERNSTEIN; BOURDIEU apud SILVA, 2001, p. 45) 81”.  Aduz-se que a ideia de 

aceitação tácita e submissa, com adequação, ajuste e adaptação, moldando-se ao mercado de trabalho 

 
79 Lógica classificatória que não deixa de ser excludente à qual o Ensino Brasileiro está submetido, assim como 
parece vir sendo regra pelo mundo, como leciona Meirieu (2020), apontando que estamos perecendo na lógica 
globalizante dos números, dos algoritmos e das avaliações em que só números, rankings e escalas interessam, as 
pessoas e os contextos são desconsiderados. https://www.youtube.com/watch?v=SCwa1loC3o0 « Éduquer: le 
vivant ou les algorithmes? » Conferência de Philippe Meirieu publicada em 14 de fevereiro de 2020. (Acesso em 
31 de agosto de 2020).  

 
 

 
80 Idem à Revista Eletrônica da UESB referida na nota de rodapé nº. 78.  
81 Algo nítido quando se observa o fluxograma curricular e o projeto político pedagógico do curso investigado.  
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toma concretude na construção curricular observada. Por isso, propugna-se por currículos que 

equilibrem a formação crítico-reflexiva com a formação técnico-científica, sendo esses, os 

componentes do perfil ideal de um egresso do curso de CC. 

O Projeto Político Pedagógico do curso vigente informa que é finalidade do curso de Ciências 

Contábeis proporcionar aos seus alunos a teoria e a prática “acerca do desempenho da profissão 

Contábil” e enfatiza a evolução da ciência “por meio de pesquisas, artigos e processos diversos, que 

aproxima o aluno da educação continuada, como forma de contemplar as exigências desta Ciência 

que está em constante evolução” (UESB, 2007, p. 19-20, sic). A única menção que o projeto faz ao 

egresso do curso diz que: o curso está desenhado para fazer com “que o egresso do curso possa crescer 

do ponto de vista profissional e auxiliar o desenvolvimento de nossa região” (UESB, 2007, p. 20). 

Tal posicionamento reflete a importância regional que o profissional contador tem, bem como, 

informa que a maior preocupação formativa é a de que o aluno trabalhe localmente, destarte, supõe-

se que o currículo deva privilegiar componentes que tratem primordialmente os conteúdos próximos 

à realidade dos educandos. 

Demonstrada a importância regional/nacional do curso (campo empírico) desta investigação, 

acredita-se que sua relevância fica corroborada para sustentar sua seleção para a pesquisa. A seguir 

serão melhor conhecidos os colaboradores de investigação. 

 

5.7 UNIVERSO AMOSTRAL 

 

As concepções dos discentes quanto à Mediação Didática e a Ludicidade se enquadram na 

seleção de um único ambiente contextual (o curso de CC da UESB), assim, de partida buscou-se uma 

pesquisa que englobasse a produção de dados junto a todos os colaboradores de pesquisa que 

contemplassem o critério de estar matriculado do quinto ao décimo semestre (universo amostral). 

Muito embora ao longo de sua vida estudantil os colaboradores pudessem já ter vivenciado situações 

lúdicas no ambiente áulico, o enfoque dessa investigação é o âmbito do Ensino Superior, pensou-se, 

então, que os discentes do 1º ao 4º semestre ainda não teriam tido oportunidade de vivenciar muitas 

experiências (lúdicas ou não) na universidade, sendo este o motivo de sua exclusão da pesquisa. 

A estratégia para o estabelecimento do universo amostral foi uma primeira produção de dados 

que fomentasse a confecção de uma amostra para um posterior aprofundamento nas informações. Ou 

seja, uma amostra derivada de outra amostra, no sentido de assegurar mais representatividade 

qualitativa dos colaboradores. 
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Pediu-se ao colegiado do curso de Ciências Contábeis da UESB uma lista oficial com o nome 

dos alunos matriculados, sua semestralidade segundo os critérios da Secretaria Geral de cursos da 

instituição e o e-mail cadastrado dos respectivos alunos. Descobriu-se que em 2018.1 o curso possuía 

211 alunos no total. Dos quais 127 estavam cursando do 5º ao 10º semestre, esclarece-se que neste 

montante encontram-se alunos ditos “irregulares82”.   

Outra coisa a ressaltar é que o fato de buscar conhecer “concepções” não seria impeditivo para 

incluir os estudantes de semestres iniciais porque a concepção (REID, 1852) é uma ideia primária que 

se faz de um tema, ainda que ele não tenha sido alvo de experiências efetivas. Entretanto, optou-se 

por relativa maturidade acadêmica e mais provável contato com situações de Mediações Didáticas 

Lúdicas. 

Do total de alunos aptos, 91 responderam voluntariamente ao questionário, uma 

representatividade de 72% do conjunto total, assim, obteve-se uma amostragem probabilística 

sistemática por adesão (MARCONI; LAKATOS, 2007). O ideal seria poder “escutar” cada um dos 

colaboradores, mas o possível foi convidá-los e “questionar” aqueles que aceitassem o convite. Havia 

a probabilidade de que todos aceitassem, por isso os que aceitaram perfizeram uma amostra 

probabilística sistematizada de colaboradores. 

Como o objeto de investigação é a concepção discente, observar o ensino seria um esforço 

oneroso e desgastante que poderia contribuir com algumas pistas sobre as razões das concepções 

discentes, entretanto, não seria decisivo para responder às questões de pesquisa, cujas respostas 

estavam sob domínio dos alunos. Por isso resolveu-se assumir o aluno com a voz da investigação, 

buscando a confiabilidade – não na diversidade das vozes (voz docente, voz discente, voz gestora, 

voz da comunidade acadêmica, etc.) – mas, na diversidade de instrumentos de produção dos dados 

(questionário misto – com variados tipos de questões: likert, múltipla escolha, objetivas, subjetivas e 

questões controle – e grupo focal), podendo realizar triangulações de segurança. 

A pesquisadora após autorização em comitê de ética (vide Ilustração 25) e da coordenação do 

curso visitou as salas, apresentando-se, informando sobre a pesquisa, pedindo a colaboração 

voluntária, mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)83 

antecedendo à resposta ao questionário eletrônico que lhes seria enviado por link em e-mail. Uma das 

questões deste instrumento de produção de dados era relativa à disponibilidade que o(a) 

 
82 Um aluno “irregular” está em um semestre diferente de seus colegas de turma, seja por ter trancado ou sido 
reprovado em algum componente curricular, seja por ter cursado componentes curriculares antecipadamente, ou 
ainda por ter chegado ao curso via transferência. 
83 encontra-se no APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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colaborador(a/@) tinha para participar de uma futura entrevista coletiva (o grupo focal) a ser realizada 

posteriormente, em local e horário definidos. 68 discentes aceitaram participar do grupo focal, 

preferencialmente na terça-feira (29%) à noite (87%)84. 

Detalha-se, então, a estratégia para montar uma amostra dentro de outra amostra: 1º) Obteve-

se da universidade a lista completa dos alunos que satisfaziam ao critério semestral; 2º) Contactou-se 

com eles pessoalmente pedindo colaboração e assinatura física em TCLE; 3º) Enviou-se questionário 

por e-mail; 4º) Os respondentes informaram no questionário se tinham disponibilidade para participar 

em posterior Grupo Focal (GF), se sim, em que dia e horário preferencialmente; 5º) As respostas do 

4º passo formaram uma lista que foi organizada com os critérios da maioria (ou seja, prevalecia a 

disponibilidade para o GF na terça-feira à noite); 6º) Essa nova lista foi organizada por ordem de 

resposta (quem respondeu primeiro, aparecia no topo), por semestre e por sexo; 7º) Pinçaram-se os 

primeiros da lista do 6º passo de modo a ter um representante feminino e outro masculino de cada 

semestralidade, o que resultou numa lista de 12 convidados para o Grupo Focal85; 8º) Com a aceitação 

do convite por 10 colaboradores, realizou-se o grupo focal; 9º) Quando, presencialmente, solicitou-se 

nova autorização por escrito para que se pudesse gravar o áudio da atividade que foi transcrito 

posteriormente. 

Assim, a pesquisadora se organizou para promover o encontro para a realização do Grupo Focal 

(GF) em uma terça-feira à noite na universidade onde os colaboradores estudam. Adotou-se uma 

amostragem probabilística sistemática (listagem ordenada que dá, à primeira vista, probabilidade de 

todos participarem) mesclada com nuanças de amostragem por conglomerados (grupos – por 

semestre, por sexo) (MARCONI; LAKATOS, 2007; BABBIE, 1999). Para a sistemática organizou-

se os alunos em listas dispostos pela sequência de envio (cada aluno ao responder o questionário 

recebeu um número correspondente à ordem em que a resposta foi enviada, assim o aluno nº 5 foi o 

quinto a enviar o questionário online). 

Os alunos foram organizados em grupos (conglomerados) conforme seu semestre (grupo A=5º 

e 6º; grupo B= 7º e 8º; grupo C= 9º e 10º; grupo D= Irregulares) e subgrupos (1= feminino; 

2=masculino). Ordenados conforme a sequência de envio de sua resposta ao questionário (do menor 

para o maior). Mas, se o discente em primeiro lugar na lista não tivesse disponibilizado a terça-feira 

 
84 Depreende-se dos altos níveis de interesse em participar que os alunos revelaram, não só boa vontade 
investigativa, mas também que querem “falar” sobre seu curso, querem “ser ouvidos” sobre seu curso. 
85 Mais detalhes na Tabela 1. 
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à noite ele/ela era preterido(a/@)86 pelo próximo da lista que tivesse esse dia/horário à disposição (dia 

e horário preferentes pela maioria dos entrevistados). 

Assim, formaram-se 8 listas organizadas pela ordem de resposta ao questionário. (Lista A1 – 

alunas do 5º e 6º semestre (contendo 3 alunas); Lista A2 – alunos do 5º e 6º semestre (contendo 3 

alunos); B1 – alunas do 7º e 8º (contendo 12 alunas); B2 – alunos do 7º e 8º (contendo 9 alunos); C1 

– alunas do 9º e 10º (contendo 8 alunas); C2 – alunos do 9º e 10º (contendo 17 alunos); D1 – alunas 

Irregulares (contendo 12 alunas); D2 – alunos irregulares (contendo 4 alunos) – vide Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Grupos e convidados para o GF 

Semestre 5º e 6º 7º e 8º 9º e 10º Irregulares  
Grupo A B C D  

Subgrupo A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2  
Sexo F M F M F M F M TOTAL 

Disponíveis 3 3 12 9 8 17 12 4 68 
Convidados 1 2 2 1 1 2 2 1 12 

Total 3 3 3 3 12 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria.  
 

Definiu-se o total de alunos convidados a participar do Grupo Focal (GF) conforme a orientação 

de Gatti (2012, p. 22, sic) que recomenda “preferencialmente entre seis a 12 pessoas” e Barbour (2009, 

p. 88) a qual diz que nas pesquisas em marketing “o tamanho ideal é de 10 a 12 pessoas”, já nas 

pesquisas sociais “um máximo de oito participantes geralmente já é desafiador o bastante” 

(BABOUR, 2009, p. 89). 

 Optou-se pelo desafio do limite de doze discentes, levando em consideração que algum 

colaborador poderia ter impedimentos na data/horário de realização e acabasse não confirmando 

presença no GF, diminuindo o número de participantes, mas ainda assim mantendo a viabilidade do 

instrumento. Isso de fato aconteceu: Foram doze convidados e somente dez efetivamente puderam 

comparecer. 

Enviou-se convite por e-mail para os discentes que estavam em primeiros lugares em cada 

lista/subgrupo – nessa primeira seleção totalizou-se 8 alunos. Para completar 12 alunos identificou-se 

qual o conglomerado possuía mais colaboradores (B1, C2 e D1), para deste agrupamento chamar o 

número dois. Na escolha entre o grupo A1 ou A2 (que tinham número igual de colaboradores), foi 

convidado o segundo que tivesse disponibilizado a terça-feira (no caso o subgrupo A2). 

 
86 Por respeito à diversidade de gênero, esclarece-se que para evitar a multiplicidade referencial ao gênero 
gramatical “o/a/@” que deixa a leitura cansativa, foi adotado o masculino gramatical no sentido lato. 
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Por questão de sigilo identitário legal fizeram-se três opções para apresentar as falas dos alunos 

durante a análise: 1) Nomeou-se o autor da fala oriunda do questionário com “Q” (de questionário) 

seguido de um número relativo à ordem dos participantes; 2) Nomeou-se o autor da fala do grupo 

focal com “A” (de aluno) seguido de um número relativo à ordem dos participantes; 3) Em quaisquer 

das falas, alterou-se a forma verbal ou nominal para o masculino, para manter anonimato na 

generalização. 

 

5.8 COLABORADORES DE PESQUISA: PERFIL DO GRUPO DE INCIDÊNCIA 

 

Como o curso investigado possui somente uma entrada anual (através de vestibular e Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM)), acreditava-se que haveria somente semestres pares ou ímpares, 

entretanto no relatório recebido da instituição os alunos são ordenados pelo semestre de acordo com 

a totalidade de matérias integralizadas, existindo, pois, alunos que, por exemplo, deveriam estar no 8º 

semestre (pela data de ingresso ao curso) porém que estão no 5º semestre pela quantidade de matérias 

que ainda faltam cursar. Cuidou-se, também, para que o tempo de afastamento para estudos da 

pesquisadora fosse suficiente para seus ex-alunos (do 8º ao 10º semestres) concluíssem o curso, salvo 

algum remanescente irregular. 

Através dos dados produzidos pelo questionário identificou-se o perfil dos discentes do 

universo amostral. Trata-se de uma proporção quase igualitária entre os sexos: 51% masculino e 49% 

feminino. As idades variam de 20 a 47 anos, sendo a maior concentração (43%) dos alunos na faixa 

de 20 a 25 anos (Vide Ilustração 26). 

 
Ilustração 26 – Sexo e Faixa etária dos colaboradores 

  
Fonte: Elaboração própria, com dados do questionário. 
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A distribuição dos participantes, conforme sua semestralidade encontra-se no Gráfico 3. 

Percebe-se que quanto mais se aproximam do final do curso e se deparam com a necessidade de 

investigar para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – que no curso estudado é uma monografia 

teórico-empírica – mais solidários e participativos os alunos demonstraram ser, aderindo à 

participação do questionário, até como experiência formativa para aprenderem a formular e interpor 

os seus próprios instrumentos de produção de dados. 

 
Gráfico 3 – Semestralidade 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados do questionário. 

 

Dos colaboradores totais, 77% trabalha ou estagia em tempo integral, somente 3% dos alunos 

não trabalham nem estagiam. 93% dos alunos estão trabalhando, e, portanto, os estudos não são, em 

tese, sua prioridade (Vide Gráfico 4 ). 

 
Gráfico 4 – Ocupação  

 
Fonte: Elaboração própria, com dados do questionário. 
 

Aliás, esta alta empregabilidade tem sido alardeada como uma vantagem adicional para o 

estudante que escolhe o curso de Ciências Contábeis. Segundo o site da instituição87 “[...] a 

empregabilidade é o que a formação em Contabilidade tem de melhor a oferecer, sob o ponto de vista 

 
87 Ibidem à Revista Eletrônica da UESB, conforme nota de rodapé nº78 . 
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mercadológico.” Corroborado pelo professor da intuição, Me. Abmael Farias, entrevistado na já 

referida publicação eletrônica da instituição, ao dizer que “são poucos os alunos que saem daqui hoje 

e não têm um trabalho e que não ganhem razoavelmente bem.88” 

Essa “vantagem mercadológica” atribui desventuras em sala de aula, no que concerne à 

predisposição aos estudos e à participação áulica, visto que são “trabalhadores-alunos” ou “alunos–

trabalhadores” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010). A diferença reside no fator responsabilidade 

pela sobrevivência da família e opção de estudos. O “aluno-trabalhador” é o indivíduo que colabora 

com o sustento de sua família (ou não), mas não é sua fonte principal, na maioria dos casos começou 

um estágio (ou trabalho) após (e por causa de) ingressar no Ensino Superior. Já o “trabalhador-aluno” 

é aquele que sustenta financeiramente sua família, em geral já trabalhava antes de entrar no Ensino 

Superior, aliás sua opção pela universidade se deu em função de querer melhorar sua empregabilidade 

e/ou subir de cargo em seu emprego. 

No primeiro caso, a universidade é (ou deveria ser)89 a prioridade e o emprego é secundário, ao 

contrário do segundo caso. Em ambos, o aluno está dividido entre os estudos e a vida laboral (fora as 

outras dimensões de sua vida) e infelizmente os estudos não estão como foco central das vidas destes 

discentes. Entretanto, tal vivência aporta também a vantagem da vivência prática: o discente 

experimenta no dia a dia (em tese), o que estuda na universidade, isto um contexto áulico dialógico 

pode contribuir bastante com exemplificações reais quando se debate a teoria; bem como, a 

desvantagem do cansaço, levando os alunos a chegarem para as aulas na universidade com 

esgotamento físico-mental (vide Gráfico 5). 

Tem-se no lócus investigativo um bacharelado noturno, em que 82% dos questionados declarou 

chegar cansado(a) para às aulas e 48%, além de cansado(a), também diz se sentir desmotivado(a). Os 

descansados e motivados somam 3% (coincidência, ou não, foi o mesmo quantitativo numérico – não 

percentual – de alunos(as) que não trabalham, só estudam). 

 

 
88 Ibidem à Revista Eletrônica da UESB, conforme nota de rodapé nº78. 
89 Empiricamente, percebeu-se ao longo do tempo, que em alguns casos, os “alunos-trabalhadores” se deslumbram 
com a primeira possibilidade de ter seu próprio recurso para “consumir” estabelecendo uma aceitação/ostentação 
social em seu meio, que acaba por afastá-lo das atividades acadêmicas, as quais podem perder prestígio a seus 
olhos – já que estudar não lhe dá retorno financeiro imediato como sua dedicação ao trabalho. A universidade, 
então, passa a contar com mais um elemento com que dividir a atenção do aluno. 
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Gráfico 5 – Estado de chegada 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados do questionário. 

 

Sobre a desmotivação que relatam sentir, informaram que suas causas (vide Gráfico 6) estão 

ligadas em 37% ao fato das aulas serem enfadonhas, atribuem sua “motivação” a fatores externos 

alheios à própria vontade/responsabilidade. 

 
Gráfico 6 – Fatores de desmotivação  

 
Fonte: Elaboração própria, com dados do questionário. 
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Duas falas chamam a atenção pelo que transparecem. A primeira relativa a fatores político-

sociais: “A universidade, o Conselho da classe [CFC] não desempenham atividades para fortalecer 

o profissional. Também, devido à falta de políticas públicas que fortaleçam a atividade contábil” (Q. 

44). E a segunda relativa a fatores didático-pedagógicos: “[...] muitas aulas são enfadonhas, 

professores com conteúdos desatualizados e descompromissados com os discentes [...]” (Q. 43). 

Fatores como esse serão alvo de detalhamento durante a etapa de análise ao serem dilucidadas 

questões sobre a Mediação Didática dos docentes do curso na visão dos discentes. 

 
Tabela 2 – Detalhando os “Outros” 

OUTROS f 90 % 
Cansaço 8 40% 
Fatores Pessoais 6 30% 
Fatores Didático-pedagógicos 5 25% 
Fatores Político-sociais 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Fonte: Elaboração própria, com dados do questionário. 
 

Agrega-se aos dados do questionário, a assistemática e empírica observação de que os 

discentes, em sua maioria, não possuem hábito de estudo e/ou leitura, pouco ou nada participam das 

aulas, legando a responsabilidade do processo ensino e aprendizagem (e até mesmo sua motivação 

intrínseca) para o professor. Corroborando a descrição dos problemas percebidos pelos docentes 

referentes a seus alunos que se encontra em Pimenta e Anastasiou (2010). Contraditoriamente ao 

cansaço, aos hábitos de “não-estudo” e à desmotivação, os alunos se saem bem em exames nacionais. 

Estas informações incitam ainda mais a curiosidade investigativa sobre os colaboradores e sobre este 

caso. 

 

5.9 INSTRUMENTOS DE PRODUÇÃO DE DADOS  

 

É aconselhável no estudo de caso, utilizar múltiplas fontes de informação, construindo uma 

trama de evidências que se complementem em triangulação (TRIVIÑOS, 2009). Podem ser usados, 

segundo Minayo (2014), entre outros instrumentos de produção (coleta) de dados: Documentos 

escritos, questionário, grupo focal e observação assistemática. 

 
90 “f” = frequência. 
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Informa-se que nesta investigação a título de documentos, obteve-se junto a secretaria do curso 

projeto político pedagógico vigente por e-mail, planilha contendo nome o semestre e o e-mail dos 

alunos matriculados em Ciências Contábeis da UESB. 

Os questionários são instrumentos com os quais se pode obter dados através de perguntas 

padrão(fechadas), abertas ou uma mescla delas. Optou-se pela modalidade “questionário misto”, 

incluindo perguntas de opinião em um número adequado que podiam ser respondidas quando o 

colaborador dispusesse de tempo, assim obteve-se, às questões abertas, respostas extensas e por vezes 

detalhadas, muito similar ao que se obteria em uma entrevista, com a vantagem da comodidade para 

a coleta e tabulação consumindo pouco tempo e recursos, rapidez de acesso a muitos participantes 

simultaneamente. 

Utilizou-se uma plataforma eletrônica para coletar os dados (Google Forms – disponibilizado 

por e-mail institucional). Com o esboço do questionário foi aplicado um pré-teste(piloto) 

(MARCONI; LAKATOS, 2007) com ex-alunos do curso que gentilmente colaboraram com a 

pesquisadora. A versão do instrumento já ajustada foi submetida ao comitê de ética e encontra-se no  

APÊNDICE A – Questionário. No dia 22 de março de 2018, recebeu-se pela manhã a 

autorização pela Plataforma Brasil para coletar dados, à tarde, cópias do Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo comitê de ética (vide APÊNDICE C – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)) foram impressas, à noite a pesquisadora se dirigiu às 

salas de aulas, apresentou-se, falou brevemente de sua pesquisa e solicitou aos discentes  que 

colaborassem com a investigação assinando o TCLE e respondendo ao questionário que receberiam 

no dia seguinte por e-mail. 

Periodicamente enviava-se e-mail agradecendo aos que já haviam respondido, bem como 

reiterando o pedido de resposta aos que ainda não tivessem respondido. Contou-se com a colaboração 

das lideranças estudantis (por sala) para coletar a assinatura dos alunos que estavam ausentes, e para 

reforçar o pedido para que respondessem ao questionário. No dia 24 de abril de 2018, o link do 

questionário foi fechado, dos 127 alunos obteve-se 91 respostas e autorizações, quando se agradeceu 

novamente a colaboração por e-mail. 

O questionário continha uma última sessão para conformar uma amostra por 

disponibilidade/adesão para o posterior Grupo Focal (GF), cuja amostragem já foi explicada. 

Escolheu-se o Grupo Focal do tipo semiestruturado que, à semelhança da entrevista coletiva em 

profundidade, se caracteriza por ser um encontro dirigido para a compreensão da concepção que os 

colaboradores têm sobre suas experiências ou situações relatadas em suas próprias palavras 



207 

(MENDICOA, 2003), em que se conta com um rol de perguntas previamente estabelecidas, porém 

que podem – como aconteceu – sofrer mudanças ao longo do diálogo. A lista, em sua versão pós pré-

teste também foi submetida ao comitê de ética. 

Solicitou-se do colegiado do curso que cedesse uma sala de aula para no dia 08/05/2018 (terça-

feira) realizar o GF. Foi disponibilizada a sala 03 do módulo V da instituição para a atividade, que 

contou com 10 dos 12 convidados (selecionados por critério já descrito), iniciou-se às 19:30 h e teve 

duração de duas horas e meia, sendo os quinze primeiros minutos de acolhida com um lanche, quando 

a pesquisadora explicou que seu papel era de mediar a discussão, eventualmente adensar as perguntas, 

cortar o monopólio da palavra, caso fosse necessário. Foram coletadas as autorizações de gravação 

do áudio para fim investigativo por escrito. 

Contou-se com a transcrição de duas horas e catorze minutos de áudio gravado no GF (em 

arquivo MP3, foram dois dispositivos colocados em locais diferentes da sala para evitar imprevistos). 

De início havia um rol de questões elencadas (Vide APÊNDICE B – Rol de perguntas para o Grupo 

Focal), entretanto ao longo do grupo focal, que se deu em tom informal e descontraído, algumas 

perguntas foram inseridas e outras retiradas porque haviam sido respondidas antes mesmo que fossem 

feitas. Tratou-se de um momento enriquecedor, os colaboradores foram generosos e muito solícitos. 

“Ser-se investigador significa interiorizar-se o objetivo da investigação, à medida que se 

recolhem os dados no contexto” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 128). A pesquisadora sentiu-se cada 

vez mais “investigadora” ao longo do GF, pois este foi um instante em que muitos elementos abstratos 

da teoria se mostraram congruentes e asseguraram que o caminho escolhido, o objeto de investigação 

e tudo que havia sido proposto no projeto realmente tinha reverberação nas falas dos colaboradores, 

as coisas faziam cada vez mais sentido. Foi um momento acadêmico lúdico e indelével. A forma de 

análise será explicada a seguir. 

 

5.10 HEURÍSTICA NA ANÁLISE 

 

Segundo Stake (1998) há basicamente duas estratégias interpretativas: a) A interpretação direta 

(para exemplos individuais, trecho a trecho); e b) a soma categórica (para somatória de exemplos de 

um conjunto ou classe). Assim, o investigador deve sequenciar, categorizar, fazer comentários para 

somá-los de forma criativa. 
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Na análise quantitativa, o que serve de informação é frequência com que surgem certas 
características do conteúdo. Na análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma 
característica de conteúdo ou de características num determinado fragmento de mensagem 
que é tomada em consideração. (BARDIN, 2011, p. 27, grifo no original). 

 

Na escolha da Análise de Conteúdo (AC) francesa como suposto interpretativo dos dados, 

levou-se em consideração que ela permite reconstruções de indicadores e cosmovisões, valores, 

atitudes, opiniões e comparações (BAUER; GASKELL, 2002). 

Por síntese, deixa-se de abordar a questão histórica da Análise de Conteúdo (AC), seu contexto 

de surgimento e evolução do meio behaviorista para a perspectiva da Psicologia Social. Esclarece-se, 

entretanto, que há nos estudos/escritos sob AC, duas vertentes: I) Anglo-saxã (com abordagem 

eminentemente quantitativa de buscar transformar o conteúdo em frequências numéricas, descritivas, 

cujo autor seminal mais recente é Klaus Krippendorff91); e II) Francesa (com abordagem 

eminentemente qualitativa de buscar presenças/ausências, reduzidas ou não a frequências, para fazer 

inferências sobre o objeto analisado no conteúdo das mensagens, cuja autora seminal é Laurence 

Bardin, sendo debatida no Brasil por Franco (2012), Minayo, Deslandes e Gomes (2007), estes 

também com inserção na América Latina. 

A AC é tida como uma técnica híbrida que supera a improdutiva discussão entre análise 

qualitativa ou quantitativa. Pois “[...]não rejeita toda e qualquer quantificação” (BARDIN, 2011, p. 

146). Caracterizada pela “a inferência”, a qual para Bardin (2011) está fundada na presença do índice 

(tema, palavra, personagem, etc.) não sobre a frequência da sua aparição e aporta conhecimentos 

relativos às condições de produção (ou eventualmente de recepção). 

O analista qualitativo se concentra em um exemplo para analisá-lo e sintetizá-lo diretamente, 

colocando em evidência e conferindo-lhe maior significado. Já o analista quantitativo soma exemplos 

para que daí surjam os significados relevantes para a investigação (STAKE, 1998). “O fato de 

descobrir relações, indagar nos temas e somar dados categóricos nos ajudará, mas estes fins estão 

subordinados à compreensão do caso” (STAKE, 1999, p. 71, tradução nossa). Ou seja, usar recursos 

mais objetivos/ quantitativos não desconstrói a intenção compreensiva do pesquisador qualitativo, e 

essa foi a opção desta investigação. 

 Requer-se que o pesquisador interprete as informações, identifique se elas estão se 

contradizendo ou se corroborando e se demandam informações adicionais (YIN, 2003) e deve haver 

uma profundidade na análise para que se possa ofertar uma ampliação científica à teoria. Ressalta-se 

 
91 KRIPPENDORFF, K. Metodología de análisis de contenido: Teoría y práctica. 1ª reimp. Barcelona: Paidós, 
1997. 
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a própria concepção do pesquisador se reflete em seu discurso e resulta em implicações (conscientes 

ou ideologizada). Os resultados da AC devem refletir os objetivos da pesquisa apoiando-se nos 

indícios facilmente apuráveis, analisa-se o que se dispõe, sem descartar os elementos ocultos e latentes 

sempre de forma contextualizada. O analista trabalha com vestígios, com índices cuidadosamente 

evidenciados (FRANCO, 2012). 

Para esta tese a Análise de Conteúdo é: 

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos 
ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 2011, p. 48). 

 

Não visa substituir a análise formal estatística, mas sim, desvelar nuanças mais subjetivas do 

objeto que análises mais padronizadas não conseguem captar, assim oscila entre o manifesto e o 

latente, entre o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade (SILVA, 2010). Ressalta o rigor 

científico tanto com os registros quanto com a forma de interpretação. 

Durante a etapa de análise foi necessário inicialmente fazer uma organização e tabulação dos 

questionários para uma interpretação primária dos dados obtidos, tentando explorar as tendências, 

comparações entre os vários diagramas, tabelas, quadros gerados, o que produziu um informe 

(apresentado junto ao texto de qualificação) – trazendo dados com feição mais organizada, porém 

sem qualquer análise, interpretação ou inferência – o qual foi posteriormente triangulado com os 

dados do Grupo Foca l (GF) e com o marco teórico-conceitual construído. Minayo, Deslandes e 

Gomes (2007) explicam que na prática, ainda que não nesta exata sequência, costuma-se: decompor 

o material em análise em partes analisáveis; distribuir estas partes em categorias; fazer inferências 

sobre os resultados; e interpretar os resultados com auxílio da fundamentação teórica. Estes 

procedimentos foram adotados. 

Quando o material foi distribuído em categorias, sentiu-se necessidade de, para efeito de melhor 

compreensão, organizá-los em subcategorias que emergiram dos próprios dados (Vide Quadro 25) 

reúne as categorias, suas subdivisões e explicações caracterizadoras. 

As respostas das questões abertas e do GF receberam o tratamento de pré-análise (leitura 

flutuante e recortes) recomendados por Bardin (2011) formando uma matriz de dados com uma 

categorização baseadas em uma teorização ancorada – entendida como um procedimento indutivo 

para dar significado através de una sucessão progressiva de conceitos que se vinculem com a realidade 

estudada (MENDICOA, 2003) para a compreensão das concepções discentes aclarando os contextos 
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(individuais, sociais e históricos) de produção das mensagens como pano de fundo dos sentidos 

(FRANCO, 2012). 

Na prática não há fronteiras claras entre os processos e muitas vezes é preciso retomar fases 

anteriores à análise e interpretação. Esta é a síntese entre “as questões de pesquisa; os resultados 

obtidos a partir da análise do material coletado, as inferências realizadas e a perspectiva teórica 

adotada” (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007, p. 91). Assim, o capítulo seguinte, ancora-se 

nos dados, articulados com a fundamentação teórica mediante cuidadosa e exaustiva leitura. 

Bardin (1979 apud MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007) afirma que há várias maneiras 

de analisar conteúdos, entre elas: a) a análise de avaliação, também chamada análise 

representacional (para medir atitudes); b) a análise de expressão (correspondência entre discurso, 

características do interlocutor e seu meio); c) a análise de enunciação (para entrevistas abertas 

relacionando produção da palavra, lógica de organização do discurso e figuras retóricas); e d) a análise 

temática (busca núcleos de sentido seja por presença/ausência ou por frequência, por procedimentos 

tais como: a categorização, inferência, descrição e interpretação). Assim, por obviedade, foi escolha 

desta investigação trabalhar a AC das respostas abertas do questionário e do diálogo do grupo focal 

através da análise temática. 

 
Quadro 25 – Categorias e Subcategorias 

(continua) 
CATEGORIAS E 

SUBCATEGORIAS 
EXPLICAÇÕES SUSTENTAÇÃO 

TEÓRICA 

Lu
di

ci
da

de
 

Concepções A caracterização das concepções discentes sobre a 
ludicidade. 

Almeida (2013); Brougère 
(2010); Csikszentmihaly 
(1999); d’Ávila (2006, 
2014, 2016); Fortuna 
(2000, 2018); Hozalpfer 
(2003); Friedmann 
(2004b) 
Huizinga (1971); 
Kishimoto (1998, 2011a, 
2011b); Lipovetsky 
(2007); Lopes (2004, 
2016); Luckesi (2000, 
2018); Pich (2010); Reid 
(1852); Retondar (2007); 
Vygotsky (1993, 2000, 
2018) 
 

Concepção utilitarista A ludicidade está a serviço de um objetivo maior, é 
uma “ferramenta”. 

Concepção mista Mescla de dois ou mais aspectos de difícil dissociação. 
Concepção subjetiva A ludicidade é ontológica, relacional, autotélica, 

subjetivo-potencial e interna, sem hedonismo, 
desvelando inteireza. 

Concepção infantil Entendimento de que a ludicidade é sinônimo de 
brincadeira e jogo referindo-se ao universo infantil. 

Concepção diversão A ludicidade tem como fim proporcionar prazer, 
evasão da realidade e do tempo, 
descompromissadamente. 

Manifestação da 
ludicidade no Ensino 
Superior 

Manifestações externas de ludicidade presentes nas 
situações áulicas dos colaboradores. 

Caracterização Termos e expressões que remetem à distinção entre o 
que é lúdico ou não. 

Prevalência As manifestações prevalentes nas aulas. 
Frequência A frequência e a periodidicidade com que as 

manifestações de ludicidade aparecem. 
Influenciadores Os elementos que influem para que se sintam lúdicos. 

Fatores que podem acionar a Atitude Ludicante. 
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(continuação) 
CATEGORIAS E 

SUBCATEGORIAS 
EXPLICAÇÕES SUSTENTAÇÃO 

TEÓRICA 
 Inserção Como classificam as inserçoes de manifestações 

lúdicas (positivas/negativas) e o porquê. 
 

M
ed

ia
çã

o 
di

dá
tic

a 

Concepções Concepções pedagógicas de ensino que emergiram 
referentes à mediação didática.  

Carlino (2017); Castro 
(2012); d’Ávila (2005, 
2008, 2012, 2016); 
d’Ávila e Ferreira (2018); 
Gil (1997); Libâneo 
(1994, 2018); Masetto 
(2003); Mizukami (1986); 
Moraes e Torre (2004); 
Pimenta e Anastasiou 
(2010); Saviani (1986); 
Schwartz (2014); Silva 
(2011); Tapia e Fita 
(2000) 

Concepção 
Tradicional-
Comportamentalista 

Cruzamento de tendências pedagógicas Tradicional e 
Comportamentalista presentes na Mediação Didática 
no Ensino Superior. 

Concepção Cognitivo-
Construtivista 

Cruzamento de tendências pedagógicas Cognitivista, 
Sociocultural, Construtivista presentes na  
Mediação Didática no Ensino Superior. 

Problemas Problemas que aparecem na Mediação Didática que 
 englobam procedimentos e posturas docentes. 

Procedimentos 
Didáticos 

Problemas de natureza didática. 

Procedimentos 
Pedagógicos  

Problemas relativos aos procedimentos pedagógicos. 

Procedimentos 
Atitudinais 

Características atitudinais negativas dos docentes. 

 

Exortações Sugestões para aprimorara mediação didática.  
Exortações técnico-
profissionais 

Sugestões ligadas ao mundo profissional do contador 
e saberes técnico-específicos. 

Exortações didático-
pedagógicas 

Sugestões ligadas ao fazer pedagógico e ao contexto 
didático (relativos a planejamento, objetivos, 
conteúdos, métodos, recursos e avaliações). 

 A
pr

en
di

za
ge

m
 

Diferenciações As diferenças que caracterizam as aprendizagens dos 
adultos e das crianças.  

Alonso; Gallego, Honey 
(2007); Ausubel (2009); 
Ausubel; Novak; 
Hannesian (2010); Buzán 
(2009); Damásio (2009); 
Dunn e Dunn (1979); 
Fonseca (2011); 
Rodríguez (2008); García, 
Ortiz e Rodríguez (2016); 
Kolb (1984); Meirieu 
(1998); Rodríguez (2008); 
Vygotsky (2018, 1998, 
1993). 

Estratégias As estratégias de aprendizagem prevalentes. 
Atitude Significativa A atitude aprendente e a tomada de responsabilidades 

pela aprendizagem. 
Noções Subsunçoras As noções sobre o papel dos subsunçores na 

aprendizagem universitária. 

M
ed

ia
çã

o 
D

id
át

ica
 L

úd
ic

a 
(M

D
L)

 

Conceituação Estruturação de elementos – características, 
(de)méritos, intenções, (contra)indicações – para 
conceituar MDL. 

Almeida (2013); Ausubel 
(2009); Ausubel; Novak; 
Hanesian (2010); 
Brougère (2010); Caillois 
(1990); Castro (2012); 
d’Ávila (2008, 2014, 
2016); d’Ávila e Ferreira 
(2018); Fortuna (2000); 
Huizinga (1971); 
Gramigna (1993); Han 
(2017, 2019); Hoffmann 
(2003); Kishimoto 
(2011a); Kolb (1984); 
Lipovetsky (2007); 
Luckesi (2000a, 2000b,  

Caracterização Características da MDL e da aula lúdica. 
Reconhecimentos Méritos e deméritos da MDL.  
Intencionalidades Intenções subjacentes à MDL oriundas dos alunos e 

dos professores. 
(Contra)indicação  Argumentos de apoio e de contraindicação à MDL. 
Concretização Elementos que concretizam a MDL tornando-a efetiva 

e visível em sua principal manifestação: a Atividade 
Potencialmente Lúdica (APLP). 

APLP Levantamento das APLPS impactantes e prevalentes 
no Ensino Superior (ES). 
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(conclusão) 
CATEGORIAS E 

SUBCATEGORIAS 
EXPLICAÇÕES SUSTENTAÇÃO 

TEÓRICA 

 

Caracterização  Características inerentes e mais marcantes das APLPs. 2011, 2018); Mineiro 
(2021); Mineiro e d’Ávila 
(2019, 2020a, 2020b); 
Mineiro e Moreira (2020); 
Moraes e Torre (2004); 
Oliveira; Solé; Fortuna 
(2010); Retondar (2007); 
Saviani (1986); Silva 
(2011); Vasconcellos 
(1998); Vygotsky (2000) 

(Des)Confortos (Des)Confortos e seus motivos durante a realização de 
alguma APLP no ES. 

(Des)Valorização Méritos e deméritos da APLP. 
Epifenômenos Consequências/ resultâncias/ decorrências indiretas da 

MDL, sejam elas relatadas ou silenciadas. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Seguiram-se os preceitos que Bardin (2011) indica: o tratamento do corpus (mensagem advinda 

do questionário misto e do GF) devidamente “recortadas”; seguida de operações de análise com 

categorização (o sistema prévio de categorias foi estabelecido por temática, entretanto precisou ser 

subcategorizado dada a amplitude dos temas, esta subcategorização foi feita “a posteriori”); 

chegando-se à análise dos dados obtidos reunindo elementos quantitativos esparsos (gráficos, 

estatísticas simples, frequências de ocorrências, etc.) sempre com o intuito de ir além, promovendo 

inferências consubstanciadas pela teoria. Em meio a relações de causa, consequência, semelhanças, 

regularidades, contradições intensidades e associações subjacentes. 

Franco (2012) recomenda que a confecção de tabelas de caracterização seja sempre 

acompanhada de suas análises, que permitam identificar o contexto específico de vivência, pode-se 

decidir por quantificações de frequência absoluta e relativa, devendo-se chamar atenção sobre 

quantificações se foram sobre o total de sujeitos ou sobre o total de incidências. E pode-se redigir 

uma análise prévia para posterior análise contextualizada e efetiva interpretação rendendo também 

uma síntese conclusiva (Vide Quadro 36) que compatibilize dados e objetivos de pesquisa. 

A criação das categorias, um dos pontos cruciais da AC, é um processo longo, difícil e 

desafiante, requer competência, sensibilidade e intuição. Elas podem ser criadas I) a priori (pré-

determinadas em função da busca a uma resposta específica e descarta-se o excedente. Tendem a uma 

maior simplificação e/ou a uma fragmentação muito grande do conteúdo manifesto. É comum que 

iniciantes abram uma categoria por resposta); ou II) não a priori (emergem da fala do sujeito e do 

conteúdo do material coletado, exigem uma ida e volta à teoria, demandam maior preparo intelectual 

do pesquisador) (FRANCO, 2012). Nesta tese, mesclou-se: Das quatro categorias de análise, três 

foram criadas a priori e uma foi formada não a priori, mas todas as subcategorias foram emergindo 

quando da análise. 
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Foram consideradas, a princípio, como categorias de análise: “Mediação Didática”; 

“Ludicidade”; “Aprendizagem” e “inter-relações entre elas”. Além de conformarem os eixos 

investigativos também delineavam o referencial teórico que sustentou a investigação. Emergiu como 

interrelação a categoria “Mediação Didática Lúdica”, a mais desafiadora delas. 

Antes de qualquer agrupamento por classificação, deve-se reunir e descontar palavras idênticas, 

sinônimas ou próximas em nível semântico. Depois, convém classificar as unidades de significação 

criando subcategorias, introduzindo uma ordem suplementar reveladora de uma estrutura interna, ou 

seja, começam a revelar uma ordem interna. Assim, foi feito, levando a uma composição disposta da 

forma mais organizada e sistemática que se conseguiu. 

A “categoria” é um atributo agregador com um “grau de generalidade, que confere unidade a 

um agrupamento de palavras ou um campo de conhecimento, do qual o conteúdo é classificado, 

quantificado, ordenado ou qualificado” (CHIZZOTTI, 2014, p. 117). E categorizar é apoiar-se em 

uma taxonomia para alocar (em “gavetas”, “caixas”, “rubricas” ou “contas” – para estar mais próximo 

da linguagem contábil – que são as categorias, as quais reúnem um grupo de elementos sob um título 

genérico em razão de características comuns) os elementos constitutivos da mensagem em análise. 

Desta forma, atendeu-se a uma busca por ordem na desordem aparente dos dados com a finalidade de 

analisar compreensivamente por indução e inferir.  Buscou-se, pois uma classificação lógica dos 

conteúdos, após a análise e interpretação dos valores semânticos desses mesmos conteúdos. 

Procedeu-se a: uma descrição (enumeração das características do texto, resumida após 

tratamento), inferência (procedimento intermediário que permite passagem explícita e controlada à 

interpretação, além de possibilitar conhecer causas – o que levou a isto; e consequências – o que pode 

provocar) e interpretação (significação concedida às características descritas pela inferência). A 

inferência é, pois, “intermediária entre a descrição (enumeração das características do texto, resumida 

após tratamento analítico) e a interpretação (a significação concedida a essas características)” 

(MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007, p. 90). 

Bardin (2011) propõe uma vigilância crítica, rejeitando a ingenuidade de apreender 

intuitivamente as significações. Indica a necessidade de rigor e de ir além das aparências com uma 

verificação prudente. Faz-se, portanto, uma operação intelectual de classificação e ordenamento 

categórico, em que a informação é recortada, repartida em categorias segundo o critério de analogia 

e representada sob forma condensada por indexação. É preciso identificar o tipo de relação que os 

dados podem ter: Causa x consequência; Procedência do emissor; Intenções por trás de discursos; 

Perturbações de linguagem; Avaliações (opiniões, juízos, posicionamentos); Associações subjacentes 
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(significados associados); Semelhanças e regularidades; Intensidades (demarca a força ou o grau de 

convicção expressa). 

Uma vez que se detalhou metodologicamente a tese, reuniu-se, numa tentativa didática, o que 

foi exposto neste capítulo na Ilustração 27. Perseguindo alcançar os objetivos de pesquisa, no capítulo 

seguinte encontra-se a consubstanciação das recomendações dos teóricos da Análise de Conteúdo 

aqui referidas. 

 

5.11 LIMITAÇÕES E DIFICULDADES 

 

Houve alguma limitações e dificuldades na construção dessa tese, por exemplo: fazer a análise 

de conteúdo, a quantidade de páginas, as inserções estéticas, a distância para a produção dos dados, o 

perfeccionismo, a elaboração de trabalhos paralelos, a burocracia do comitê de ética, manutenção da 

disciplina, o acesso às bibliotecas, entre outras. Fala-se um pouco sobre elas agora. 

Há uma dificuldade natural para começar a fazer a Análise de Conteúdo, posto que seu proceder 

demanda criatividade heurística, compreensão e um constante “vai e vem”, dialético, dialógico e 

cansativo – porém, necessário – de “leituras sistemáticas”, passagem incessante, enriquecedora e 

progressiva do quadro teórico à sistematização (lista de categorias, quadros, matrizes, recorte de falas, 

agrupamento de dados, refinamento...), elaboração de gráficos (que ficassem visualmente 

compreensíveis em qualquer impressão), busca de lastreamento teórico para reforçar as inferências,  

etc. Percalços conhecidos de quem analisa dados qualitativos ricos. 

Outra dificuldade, que não inviabilizou o trabalho, foi a burocracia para a necessária e, imposta 

por lei, autorização do comitê de ética pela, nada amigável, Plataforma Brasil, repleta de formulários 

padronizados que não respeitam escolhas metodológicas qualitativas. 

Pela distância entre Salvador e Vitória da Conquista, a etapa de coleta de assinaturas foi 

trabalhosa e cansativa, havia desencontros para receber os termos de autorização. Em menos de cinco 

casos foi necessário que o discente digitalizasse sua autorização e remetesse digitalmente.  

O dilema da “página em branco”, bem conhecido no meio acadêmico por quem tenta escrever 

e não consegue, não se apresentou. Entretanto, seu oposto complicou a vida desta pesquisadora: o 

dilema de “muitas páginas cheias”, um desassossego contínuo com o tamanho quantitativo de páginas 

da tese. Impondo a difícil missão de cortar os escritos, apegando-se ao essencial, descartando horas 

de trabalho. Ter relativa facilidade para escrever impõe um problema suplementar, especialmente nos 

dias atuais: a falta de paciência do leitor (principalmente com a linguagem acadêmica, canonicamente 
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mais fria, rebuscada e naturalmente mais difícil de ser lida, pobre em adjetivos, miserável em figuras 

estéticas típicas da linguagem mais conotativas e poética – mais aprazível de ler), por isso, foi 

necessário cortar e reduzir. De certo modo, foi um ganho no desenvolvimento da habilidade de 

síntese92. 

Para “embelezar” o texto e deixá-lo mais agradável, inseriram-se ilustrações/gráficos/ 

tabelas/quadros, bem como, buscou-se transparecer sutilmente a eutrapelia e a ironia com aspas, notas 

de rodapé e, por vezes, abusou-se dos pedidos de licença ao leitor, uma espécie de dialogicidade. 

Mesmo assim, era preciso equilíbrio e limitar esses elementos estéticos, para não exagerar e acabar 

comprometendo o gênero literário acadêmico. 

Ter muitos dados, foi outra dificuldade, pois havia muito por mostrar e muito o que fazer, 

exigindo em média 10h de trabalho diário de segunda a sexta. Manter a disciplina de estudo e trabalho, 

aconteça o que acontecer – seja uma mudança de domicílio, seja uma pandemia mundial – foi 

imprescindível e era uma dificuldade já conhecida pela pesquisadora desde o início do período 

doutoral. 

A pandemia limitou o acesso às bibliotecas públicas. Por sorte a pesquisadora de há muito 

tempo vinha se organizando para ter as obras que perfizessem lugar em sua tese e em seus estudos, 

assim, pôde-se driblar essa limitação sem impactos negativos para a investigação. 

Outro fator que impõe dificuldades, por desviar o foco e as energias da pesquisadora, é a 

importante (porém, extenuante) tarefa de composição de artigos. Só com a generosa e competente 

orientadora foram três trabalhos publicados (um quarto está em análise) fora outros sozinha, ou em 

parceria com outros professores e com colegas, tanto da área da Educação, quanto da Contabilidade. 

Os esforços e objetividade para a construção da tese, acabam sendo divididos com variadas atividades 

que, embora acadêmicas, são acessórias e minaram a pesquisadora. 

O perfeccionismo dificulta a conclusão da tese: ao buscar ler mais, colocar mais informações, 

romper mediocridade no texto, dando mostras de ter procurado abarcar o máximo possível, bem 

como, ficar indefinidamente lendo, corrigindo, inserindo e cortando gera um ciclo infinito que impede 

a finalização do texto. A sensação é que o texto nunca está bom o suficiente para ser defendido, sempre 

haverá algo que poderia ser diferente e melhor, algo que a banca vai falar, recomendar que deveria ter 

dado este ou aquele direcionamento. É o “orgulho” falando alto, embora, um doutorado e uma tese 

devam ser exercícios de “humildade”. 

 
92 ¡Pero no mucho! Como é “fácil” perceber. 
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Em uma das várias palestras virtuais (infelizmente não se consegue precisá-la) assistidas 

durante o período “pandêmico-doutoral”, uma provocativa frase proferida ressoou fundo e 

descortinou ilusões residuais de orgulho: “Há dois tipos de tese – as perfeitas e as que são defendidas”. 

Diante de tanto esforço, dedicação e zelo para apresentar um trabalho científico impecável, condigno 

com o trabalho aprovado com louvor na época do mestrado, deparar-se com tal afirmação foi chocante 

e, ao mesmo tempo, libertador para a pesquisadora: Reconhecer que, por mais cuidado que se tenha, 

a tese não ficará perfeita e que “tudo bem, isso é natural”! 

Como apoio argumentativo, na aludida palestra, foi dito que era necessário despojar-se da 

ilusão de importância e da perfeição da tese, dizendo que ela não vai mudar o mundo, nem vai mudar 

a sua área de conhecimento, não vai ser lida por praticamente ninguém e provavelmente, não vai ser 

citada nem mesmo pelos envolvidos diretos com sua elaboração (orientadores, professores da banca, 

colaboradores de investigação e colegas do grupo de pesquisa). Trata-se apenas de mais uma tese, no 

meio de tantas outras. 

E arrematou dizendo que é preciso analisar as firmes disposições do pesquisador em meio a 

essa total “desimportância” e “desprestígio”, disse que, se ainda assim, o pesquisador se sentisse 

contente em estudar exaustivamente e produzir por deleite próprio, valeria a pena continuar a tarefa 

para apresentar ao mundo acadêmico os frutos de seu trabalho. Caso contrário, o melhor a fazer seria 

desistir o quanto antes, para investir e sofrer menos. 

Ciente de tudo isso, essa pesquisadora responde à provocação da palestra usando por 

empréstimo os versos da música imortalizada por Edith Piaf: “Je ne regrette rien!93”. É com sensação 

de esgotamento físico, mental e emocional, mas com total sensação de dever bem cumprido que se 

aduz: Esta tese não é perfeita, poderia ter “n” outros desdobramentos, ter citado “n” outros trabalhos 

e pesquisadores, ter criado “n” outras categorias de análise, mas não o fez! Nem por isso deixa de ser 

fruto de bastante dedicação e que proporcionou à pesquisadora um gratificante e imenso crescimento 

intelectual e pessoal. 

 
93 “Não me arrependo de nada!” (livre tradução nossa). 
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Ilustração 27 – Resumo do Capítulo 5 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Agora, finalmente é hora de apresentar as análises empreendidas para que fossem alcançados 

os objetivos e fosse possível compreender as concepções discentes sobre a Mediação Didática Lúdica. 
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6 OH! EU TE COMPREENDO MUITO BEM 

 
– Oh! Eu te compreendo muito bem – disse o pequeno príncipe. – Mas por que falas sempre 
por enigmas?  – Eu os resolvo todos – disse a serpente. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 62). 

 

O principezinho e a serpente parecem se entender em meio aos enigmas, dúvidas e suas 

soluções. A ciência avança com o ciclo virtuoso e dialético de propor enigmas e resolvê-los, depois 

propor novas dúvidas. É chegada a hora de resolver os enigmas da pesquisa... Recebam o convite para 

conhecer a caminhada feita por entre os dados analisados em busca de respostas aos enigmas desta 

pesquisa. 

Estruturalmente este capítulo tem quatro categorias temáticas: Ludicidade, Mediação Didática, 

Aprendizagem e Mediação Didática Lúdica. Elas contam com subcategorias e agrupamentos (Vide 

Quadro 25) com o intuito de fazer a leitura ser mais clara e sistematizada, não houve intenção 

fragmentária e desintegradora, apenas seguiu-se a lógica de “dividir para melhor compreender” e 

ordenar o pensamento, porque “para fazermos compreender é necessário, pois, decompor tanto 

quanto possível: dizer apenas uma coisa de cada vez. Mais ainda: é preciso repetir” (GUITTON, 2018, 

p. 74). 

Procurou-se, não carregar o texto com a reintrodução de trechos do referencial teórico debatido 

previamente, apenas fizeram-se alusões e breves rememorações, quando se entendeu necessário. 

Desta maneira, inicia-se a viagem de regresso ao ponto de partida responder: os enigmas da pesquisa 

(ao longo das categorias de pesquisa). 

Quando da qualificação deste trabalho, a banca sugeriu que houvesse a inclusão de uma 

categoria de análise evidenciando a Contabilidade. Contemplando esta sugestão concebeu-se a 

categoria “Cultura Contábil”. Entretanto, durante as conversas com a orientadora desta tese, chegou-

se à compreensão de que a cultura em uma sociedade não se apresenta de forma isolada, estanque, 

mas sim integrada, entremeada, em todo contexto. De igual maneira, optou-se por trazer nesta tese a 

referida categoria entremeada em todas as outras, tecendo o pano de fundo – quase “invisível aos 

olhos” – a partir do qual emergem as categorias em evidência temática. 
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6.1 LUDICIDADE 

 

Há dois eixos nesta categoria conhecer compreensivamente: as Concepções de Ludicidade e as 

Manifestações da Ludicidade no Ensino Superior. 

 

6.1.1 Concepções  

 

A busca por levantar, conhecer, caracterizar e compreender as concepções discentes sobre a 

ludicidade passou primeiro por buscar lastro teórico sobre o conceito de “concepção”, o qual foi 

fundamentado em Reid (1852) e Pich (2010) discutidos previamente. Em segundo lugar, buscou-se 

estruturar uma teoria que dialogasse com os dados que a pesquisa produzisse. Dessa forma, no 

referencial teórico erigiram-se os supostos epistemológicos que explicam as abordagens da 

ludicidade: o Paradigma do Lúdico Total e o Paradigma do Lúdico Real, introduzidas no item “2.2 

Ludicidade” da tese e resumidas no Quadro 26. 

Esta proposta epistemológico-paradigmática tem caráter autoral, se baseia na própria 

investigação e leituras de Luckesi (2000, 2013, 2018); Lopes (2004, 2016); Fortuna (2000, 2011, 

2018); d’Ávila (2006, 2014, 2016); Retondar (2007); Almeida (2013); e Hozalpfer (2003), entre 

outros. É uma modesta tentativa de fazer avançar o conhecimento em ludicidade, que suscitará 

discussões e que pode apresentar equívocos, porém “quem inventa não pode ter medo de errar, pois 

vai se meter em terras desconhecidas, ainda não mapeadas” (ALVES, 1984, p. 96). 

 
Quadro 26 – Proposta Paradigmática Epistemológica da Ludicidade 

(continua) 
Paradigma LÚDICO TOTAL LÚDICO REAL 

CONCEPÇÕES 
MAIS EVIDENTES 

Diversão; 
Utilitarista (com viés didático; e/ou viés 
mercadológico); 
Mista. 

Subjetiva (com dimensão didática); 
Mista. 

SENTIMENTO 
LÚDICO 

Igual e inexorável para todos. Potencial e diferente para cada indivíduo. 

RAZÃO DE SER Com finalidades pré definidas. Autotélica, com epifenômenos não definidos 
previamente. 

GRAU DE 
LUDICIDADE 
ESPERADO 

Máximo Média Lúdica 
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(conclusão) 
Paradigma LÚDICO TOTAL LÚDICO REAL 

REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA 

  
DEMANDAS Materialidades; 

Artefatos estruturados; 
Elementos externos. 

Abstrata podendo ser concretizada; 
Artefatos não necessariamente estruturados; 
Elementos internos. 

PERSPECTIVAS Manutenção da lógica excludente; 
Hedonista; 
Produtivista, eficiência e eficácia; 
Padronização de ações e reações; 
Modelagem, treinamento e engajamento; 
Tendência ao exagero, espetáculo, 
imediatismo, individualização, 
consumismo e competitividade; 
Senso de facilidade artificial, “mágica”, 
fantasiosa, irreal; 
Visa superar o cansaço para o indivíduo 
“render” mais; 
Não contempla dessabores, nem elementos 
apequenadores; 
Pontual e estanque. 

Superação da lógica excludente; 
Empática; 
Autorrealização e autossatisfação;  
Respeita diferenças e idiossincrasias; 
Bom senso e equilíbrio; 
Tendência à autoconsciência, integralidade 
do ser e cooperação; 
Senso de realidade possível e esforço 
necessário; 
Contempla elementos apequenadores reais e 
necessários, juntamente com elementos de 
contentamento (pares dialéticos); 
Em processo contínuo; 
Linguagem estrutural. 

EXPECTATIVAS Irrealistas; 
Todos se sintam automaticamente lúdicos, 
em grau máximo, o tempo todo, ostensiva e 
explicitamente. 

Realistas; 
A maioria dos indivíduos se sinta lúdico em 
graus, sensações e durações temporais 
diferentes, subjetivamente. 

Fonte: Criação e elaboração própria. 
 

O Paradigma do Lúdico Real contrapõe-se ao Paradigma do Lúdico Total; aquele adota um 

olhar relativo que respeita subjetividades, embasa mediações lúdicas pela média lúdica dos 

participantes, pondera potencialidades equilibrando, na plenitude do possível, o fluxo positivo de 

emoções com os inevitáveis sobressaltos da vida (elementos “apequenadores”), se pereniza por ser 

linguagem estrutural em seus contextos; esse adota um olhar hedonista de inexorabilidade do prazer 

e da diversão a todo custo e em máximo nível, baseando a mediação lúdica pela totalidade dos 

participantes e em momentos estanques. 

Após a produção dos dados, já na etapa de pré-análise foi necessário desenvolver uma teoria 

que permitisse compreender as categorias das concepções que iam se formando a partir da 

predominância de elementos nas falas dos discentes. Foram formados, então, cinco grupos, sendo que 

um deles é uma mescla dos outros agrupamentos, os quais em ordem, de prevalência, passam a ser 

teorizados a seguir: 
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a) Concepção Utilitarista – caracterizada por entender que a ludicidade está a serviço de um 

intuito maior (seja ele didático, de modelagem empresarial, de engajamento, de fomento direto ou 

indireto ao lucro/produtividade), ou seja, trata-se da ideia de uma exploração velada de características 

lúdicas para benefício de outros objetivos. Alguns já são conhecidos, defendidos e alardeados (a 

aprendizagem94) e outros cuidadosamente escamoteados/disfarçados (fidelização do “funcionário”). 

Nessa concepção, a ludicidade é recurso, uma “ferramenta”95, um meio para atingir algum objetivo 

externo e não um fim em si mesmo. Foi possível depreender dois vieses:  

I) Didático (para a qual o fito da ludicidade é servir de elemento intermediário de 

atendimento de um objetivo didático (geralmente a aprendizagem de um tópico) pelo 

engajamento do aluno em alguma atividade pontual, em que se escamoteia (ou não) atitudes 

diretivas e comportamentalistas: por trás da descontração há intenção de moldar, adestrar, 

manter realidades inalteradas, contando para isso com a vontade própria do indivíduo 

(engajamento), com o mínimo de esforço e o máximo de diversão (a “aprendizagem é rápida 

e mágica”!). O aluno em clima de competição, agitação, alegria (artificialmente criadas – mas, 

muitas vezes vividas “com verdade” por parte do discente) “recebem” os conteúdos 

“passados” e os incorporam mnemonicamente sem atitude de criticidade (afinal, nem há 

tempo para isso). Alicerça-se em uma lógica competitiva de padronização/ produtividade/ 

adequação para aprendizagens impostas/requeridas para a seleção/exclusão (aprender para ser 

bem sucedido na “provinha Brasil”, no “ENEM”, no “ENADE”, no “Exame de Suficiência”, 

etc.). A ludicidade não é estruturante da vida educativa, ela aparece em alguns momentos, 

com a intenção de aprendizagem e “engajamento” aos moldes das pedagogias 

transmissivas/behavioristas/escolanovistas. Os modismos96 atuais trazem essa a Concepção 

Utilitarista com viés didático como parte das “metodologias ativas”97 (BACICH; MORAN, 

 
94 Não crítica, não significativa. 
95 O termo aqui está empregado de forma pejorativa e com aspas para indicar ironia. 
96 Não seria honesto deixar de explicar que há vários professores que por inocência e/ou por falta de formação 
crítico-docente desconhecem os supostos ideológicos enraizados em vários dos “modismos” escolares e se deixam 
“cair no canto da sereia” de bonitos discursos – que partem de premissas verdadeiras (o aluno é sujeito ativo do 
processo educativo) e completam o silogismo com proposições mercantilistas e comportamentalistas (manter o 
aluno engajado e fidelizado nos propósitos da aula) – esvaziados de consistência e partem para incorporar essas 
práticas como receitas de sucesso, panaceias mágicas para resolver os problemas da educação (os quais são 
multifatoriais e não serão solucionados com ideias simplistas de uma “única bala de prata”). 
97 Diferente epistemologicamente das metodologias participativas e colaborativas. Se esse assunto lhe interessa, 
veja ARAÚJO, J. C. Da metodologia ativa à Metodologia participativa. In: VEIGA, I. P. A. (org.). Metodologia 
Participativa e as técnicas de ensino-aprendizagem. Curitiba: CRV, 2017. p.17-54. 
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2018; LEAL; MIRANDA; NOVA, 2018) e da “gamificação98” (KOSTER, 2013; BOLLER; 

KAPP, 2018; McGONIGAL, 2012); 

II) Mercadológico (para a qual o objetivo da ludicidade é facilitar processos de 

modelagem empresarial, no sentido de que gestores/funcionários/colaboradores rendam mais 

e aprendam processos99, ações e comportamentos que “alavanquem” vendas/serviços, tragam 

eficiência, economicidade e por consequência lucratividade. Ou ainda, proporcionam 

“ferramentas” para recrutamento e seleção de futuros funcionários que apresentem 

comportamentos e atitudes compatíveis com as metas/perfil da empresa (GRAMIGNA, 1993; 

BOOG, 2001; JALOWITZKI, 2001; FALCÃO, 2003; LUPERINI, 2008; SERRA, 1979; 

DATNER, 2006; ABT, 1974). Subjazem fortemente ideias competitivas e da psicologia 

behaviorista-organizacional – sob múltiplos disfarces100, alguns manifestados sob a forma de 

“atividades lúdicas”, bem como “dinâmicas de grupo”. Há uma face ainda mais cruel pela 

intencionalidade infame: Empresas que promovem “encontros de imersão” em locais neutros 

(hotéis, por exemplo, alguns paradisíacos – para incitar a ostentação e incutir a ideia do 

sucesso... Afinal, “é só fazer por merecer!”) tendo como ferramenta a ludicidade para 

trabalhar questões “psico-subjetivas-comportamentais”, com palestras “lúdico-motivacionais 

do tipo coach”, e “vivências” para catarticamente resgatar a “criança interior” e fazer laços 

(ou seriam nós-cegos?) entre os funcionários, para melhorar a convivência, o clima 

organizacional101, diminuir o adoecimento e os atestados médicos, assim, os processos 

produtivos ficam mais lucrativos e os funcionários fidelizados. 

b) Concepção Subjetiva – caracterizada pela ideia de que a ludicidade é ontológica (nasce com 

o indivíduo) (LOPES, 2004, 2016; HUIZINGA, 1971), relacional (D’ÁVILA, 2006, 2014, 2016), 

autotélica (tem razão de ser em si mesma) (FORTUNA, 2000, 2018; HOZALPFER, 2003), subjetivo-

 
98 É o uso da lógica dos jogos, técnicas de design de jogos, em contextos que não são jogos. Há a inserção de jogos 
sutilmente para estimular a fidelização, ampliação do uso (adição), motivação para superar desafios, fazer-se mais 
competitivo e pronto para mudanças intermitentes. Usa a mecânica dos jogos para alcançar resultados e mudar 
comportamentos. Jogo, nessa perspectiva é um sistema em que os jogadores estão empenhados em desafios 
definidos por regras, interatividade, feedback que resultam em produtos quantificáveis e suscitam reações 
emocionais (KOSTER, 2013). Nesse contexto os jogos com objetivo de aprendizagem são chamados de “jogos 
sérios”. 
99 Há casos de faculdades corporativas, criadas para que os funcionários estudem nelas. 
100 Caráter cruel disfarçado, pois usam-se pressupostos lúdicos para promover segregações entre as pessoas 
fazendo com que todo o processo seletivo pareça uma “divertida brincadeira” e passe despercebida a 
insensibilidade do mercado excludente. 
101 No discurso as vidas pessoais serão também beneficiadas (começam a romper as barreiras da privacidade), 
trata-se de uma ação para a promoção da qualidade de vida – integrando vida profissional e vida pessoal (aí a coisa 
desanda de vez... para vestir a camisa da empresa, sua nova pele!) – assim, com a “vida integral, renovada e 
deslumbrada”, o funcionário fica “motivado” e “grato” à empresa, deixando-se explorar ao máximo, afinal, a 
empresa é agora a extensão de sua família... e a convivência está “tão boa”, como estragar tudo isso colocando 
limites trabalhistas?! Não é mais trabalho... é diversão... é “lúdico... é “ludicidade total”! Cuidado... 
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potencial (varia de pessoa para pessoa, não é inexorável que todos se sintam lúdicos da mesma forma 

simultaneamente, na mesma intensidade) e interna (é sentimento e emoção íntima) (LUCKESI, 2000, 

2018), um fluxo positivo de emoções (CSIKSZENTMIHALYI, 1999) que fomenta a  evasão da 

realidade e do tempo (o indivíduo perde a noção do tempo e do local em que se encontra por sentir-

se plenamente envolvido (RETONDAR, 2007) – aporta uma espécie de alheamento relativo, com 

uma alteração da percepção sensorial), sem hedonismo, desvelando inteireza, singularidade, bem estar 

individual que podem chegar a contagiar coletivamente, dentro da lógica cooperativa. Identifica toda 

uma cultura lúdica de construção histórico-social (BROUGÈRE, 2010), bem como, podem chegar a 

exprimir materialmente o fluxo interno de emoções positivas em variadas manifestações; 

Depreendeu-se pela Mediação Didática Lúdica a possibilidade de uma dimensão: 

I) Didática – nessa dimensão a linguagem lúdica é estruturante em todo o processo 

pedagógico e emerge a partir de suas manifestações mais comuns no ambiente educativo – as 

chamadas de “atividades lúdicas” e/ou “atividades lúdico-pedagógicas” (ALMEIDA, 2013; 

ANTUNES; PEGAIA, 1974; ANTUNES, 2002; BACCIN, 2007; MACEDO; PETTY; 

PASSOS, 2000; FRIEDMANN, 2004b; FRITZEN, 2004; MINEIRO; ROCHA, 2008; 

MINEIRO, 2009; entre muitos outros), nesta tese chamadas de “Atividades Potencialmente 

Lúdico-Pedagógicas102 (APLP)” (jogos educativos, dinâmicas, vivências, metáforas lúdicas, 

etc.) – como auxiliares/facilitadores intermediários de mediações – pedagógicas, didáticas e 

cognitivas – e aprendizagens. Parece contraditório que haja a inserção da ludicidade com 

objetivo didático dentro da Concepção Subjetiva, na qual a ludicidade tem fim em si mesma, 

mas aduz-se que o objetivo “aprendizagem” é didático, não lúdico. O objetivo é do contexto 

do ensino que é eminentemente intencional, não da ludicidade. Essa é a estrutura pedagógica 

que alicerça o professor lúdico – qualquer que seja seu momento no contexto educacional: de 

ensino (repleto de objetivos didáticos), de avaliação, de conversa extraclasse, de construção 

do projeto político-pedagógico, etc. E aqui cabe uma ressalva importante: para a distinção 

entre utilitarismo didático e subjetivismo didático há a dimensão “linguagem estruturante”, 

isto é, há uma perenidade, uma continuidade na linguagem lúdica no subjetivismo didático, 

enquanto há uma circunstancialidade no utilitarismo didático. No primeiro, a Ludicidade faz 

parte do cenário áulico como elemento constitutivos, estruturante e subjacente. No segundo a 

ludicidade é um elemento “estrangeiro” para momentos pontuais em que se quer dar uma 

“nova roupagem” ou um “gosto mais palatável” ao velho fazer tradicional-transmissivo, ou 

ainda, deseja-se “maior engajamento” em determinados momentos áulicos. 

 
102 “Pedagógica” significa aqui que pertence a todo o processo educativo, não só as etapas didáticas e/ou cognitivas. 
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c) Concepção Mista – mescla de dois ou mais aspectos das concepções de ludicidade (por 

exemplo, utilitarismo e diversão concomitantemente) sendo difícil dissociá-los; 

d) Concepção Infantil – caracterizada difusão das ideias de que a ludicidade é sinônimo de 

brincadeira e jogo referindo-se ao universo infantil, ocioso, não-útil, fantasioso, colorido, não-sério e 

com finalidade em si mesmo (HUIZINGA, 1971; KISHIMOTO, 1998, 2011a, 2011b; BROUGÈRE, 

2010, 1998; FRIEDMANN, 2004b; FORTUNA, 2000). Nessa concepção, a ludicidade é voltada para 

crianças e diz respeito ao seu desenvolvimento (VYGOTSKY, 1993, 2000, 2018), é reconhecida e 

legitimada socialmente como relativa à infância com naturalidade; ou ainda traz subjacente o 

pressuposto de que a ludicidade é inerente ao mundo infantil tendo o condão de infantilizar quem com 

ela se envolva; e 

e) Concepção Diversão – caracterizada pela ideia de que a ludicidade tem como fim 

proporcionar prazer, evasão da realidade e do tempo, descompromissadamente, garantindo alegria e 

diversão hedonisticamente. Essa concepção identifica a ludicidade como prazer, fuga, lazer, bem ao 

gosto de quem quer fruir a vida ao máximo sem responsabilizações, apenas para entreter-se, engajar-

se por vontade própria, ao máximo pelo maior tempo possível, instala uma repulsa ao rotineiro, ao 

tedioso, ao monótono, e por isso, uma contínua busca por inovação. “Em se tratando da busca do 

prazer [...]o mais importante [...] é seu poder de novidade, a experiência e a aparência de aventura que 

ela pode nos proporcionar” (LIPOVETSKY, 2007, p. 27). A ludicidade é, pois, nesta concepção, 

também sinônimo de novidade e diversão, vem de fora do indivíduo, sendo considerada atribuição de 

outrem ou de um artefato. É também elemento de fomento ao descanso, de modo que o indivíduo 

relaxe das tensões e fadigas e consiga render mais socialmente, é reflexo do dito popular: “é preciso 

se divertir para aguentar a vida”. Vem ganhando proporções graças ao apelo virtual de “games” e 

outros artefatos cibernéticos, levantando e corroborando estudos sobre “gamificação” e indústria do 

entretenimento (KOSTER, 2013; BOLLER; KAPP, 2018; McGONIGAL, 2012). Aliás, as 

Concepções Infantil e Diversão são utilitariamente empregadas na indústria do entretenimento 

(videojogos, cinema, esportes, etc.) com finalidade ulterior de movimentação financeira (um ciclo 

vicioso e perigoso que os estudos sobre ludicidade ainda não estão dando conta). 

Triangulando questionário e Grupo Focal (GF), identificou-se a Concepção Utilitarista na 

grande maioria das falas discentes (65%), seguida pela Concepção Subjetiva (14%) e a Concepção 

Mista (13%) – um empate técnico. (Vide Gráfico 7). 

 



226 

Gráfico 7 – Concepções das manifestações de ludicidade no Ensino Superior 

 
Fonte: Dados da pesquisa, elaboração própria. 

 

Infere-se que o contexto investigativo provavelmente influenciou as respostas, os colaboradores 

procuraram voltar suas falas para o contexto áulico e como socialmente a ludicidade não encontra 

grande espaço no Ensino Superior (tido como sério103), depreende-se que, por isso, a concepção 

diversão e a concepção infantil encontraram pouca ressonância nas falas. (Só uma conjectura: Talvez 

se a investigação ocorresse em outro contexto – o ensino infantil, por exemplo – os percentuais fossem 

totalmente diferentes). 

 

6.1.1.1 Concepção utilitarista 

 

Acredita-se que esta concepção tem suas raízes no pensamento liberal, pragmático e 

funcionalista. Naquele há um marco regulatório das relações para assegurar direitos e garantias algo 

talvez assemelhado às “regras de um jogo”, pois são ideias que fomentam a valorização do 

individualismo, da competição (por exemplo, em alguns casos regulada e arbitrada pelo Estado ou no 

caso de atividades de potencial lúdico reguladas pelo professor –  chamado de “facilitador” em 

algumas situações com intuito, ideológico subliminar e velado, de esvaziamento de valor e 

importância do professor) e sustentam as bases do sistema econômico capitalista. 

Nesse, considera-se o valor prático e financeiro para pautar a importância das coisas (e das 

pessoas?) em detrimento de seu valor intelectual e teórico, enfatizando metas, objetivos e realidade, 

assim reduzem-se os fenômenos somente a suas dimensões úteis e aplicáveis pragmaticamente, 

descartando o autotélico, caracterizando-o de “inútil”, dessa maneira, valorizam-se fenômenos que 

servem a um fim ulterior maior, buscando a eliminação do que não tem função ou utilidade. 

 
103 O lúdico enfrenta paradoxo “sério x não-sério” – o qual será referido posteriormente. 
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Analisando-se de forma triangulada as menções dos estudantes sobre a ludicidade foi possível 

encontrar elementos, muitas vezes implícitos e subentendidos, que denotavam as concepções trazidas 

a reboque. Apresenta-se, por exemplo, a fala do colaborador Q.72 referindo sobre o que ele leva em 

conta para caracterizar uma manifestação de ludicidade: “Acontecimentos não corriqueiros que 

quando propostos em sala de aula conseguiram obter um resultado satisfatório” (Q.72, grifo nosso). 

Repara-se que há a menção a “resultados”, algo que insinua claramente um efeito esperado, um 

fim, para o qual a ludicidade é meio, neste diapasão a ludicidade é válida porque traz “resultados”, 

caso não fosse assim não teria “serventia” (talvez fosse considerada “não-lúdica” para ele). Na Cultura 

Contábil “resultados” se referem a “lucros ou prejuízos”. 

A própria ideia de “serventia” (aplicabilidade contextual) do bom humor na linguagem 

(expresso, por exemplo, com “piadas”) para a explicação do assunto e a persecução dos objetivos 

didáticos transparece a Concepção Utilitarista da Ludicidade, na qual o lúdico só tem “razão de ser” 

se não se distanciar dos objetivos da aula, provocando uma “maximização” do alcance dos objetivos. 

A ludicidade vem como “lufada de ar” para dar respirabilidade em momentos pontuais. Não é fio 

condutor da tessitura pedagógica e espera-se dessa proposta o máximo de “resultados”. Há nessa ideia 

nuanças do Paradigma do Lúdico Total, o qual entende que todos os envolvidos atenderão a todos os 

objetivos por igual, em nível máximo. 

A.2 concebe a ludicidade (externada por suas manifestações) como um recurso: “Sim, eu 

entendo como um recurso, um recurso de você passar, uma maneira de transmitir” (A.2, grifos 

nossos). Trata-se de uma visão utilitarista, neste caso expressa a utilidade didática. Aliás, a fala 

transparece a concepção pedagógica do aluno: uma ideia tradicional/conservadora – Concepção 

pedagógica tradicional (MIZUKAMI, 1986) – de que o processo ensino e aprendizagem se dá por 

transmissão unilateral, no qual o professor “passa” seu conhecimento para o aluno (polo passivo neste 

relacionamento). 

Referindo-se à ludicidade A.8 diz: “[...] é uma coisa que vai te agregar valor. Te agrega valor” 

(A.8, sic). Assim, o colaborador aduz que a ludicidade em si tem a condição de servir de recurso para 

“agregar valor”, uma expressão que na Cultura Contábil é usada para expressar que um elemento 

consegue deixar um outro ainda mais valioso economicamente, com maior rentabilidade, sendo mais 

lucrativo. A visão de “empregar” a ludicidade como meio para a finalidade de lucro, de maior 

valorização se insere na Concepção Utilitarista. 

Grande parte das respostas que transparecem a Concepção Utilitarista vinculam a ludicidade 

para fins didáticos voltados à aprendizagem mais fácil e mais rápida (vertente utilitarista didática). 
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Para Q.82 a ludicidade é um “Método que faz entender o assunto de forma melhor” (Q.82), um 

caminho que simplifica o alcance dos objetivos, que facilita a aprendizagem, ou seja, propicia melhor 

compreensão. O que para Q.54 vem sob forma mnemônica, pois para ele a ludicidade vai “[...] além 

da aula expositiva, [são] macetes para ajudar na memorização, uso dos dispositivos tecnológicos ou 

e dinâmicas” (Q.54). Ou seja, para Q.54 qualquer coisa que funcione para fixar/memorizar o assunto, 

seja digital ou analógico, é “lúdico”, a função da ludicidade, pela concepção de viés utilitarista 

didática, seria promover a aprendizagem (ou seria a mera “memorização”?). 

É usual aquele termo nas falas dos colaboradores, expressando que a Cultura Contábil enfoca 

um mecanicismo/ tecnicismo muito grande, revelando quase uma identidade de ser “um meio” (uma 

“ferramenta para o controle”) /para um fim “maior” (lucro) projetada nas falas sobre ludicidade, a 

qual é vista como “ferramenta/meio” para uma finalidade “maior” (a aprendizagem “quase sem 

esforço”, “mágica” – exigência recorrente da sociedade hedonista). 

São “Ferramentas que vão além da aula expositiva do tema (Q.22)”. De outra maneira Q.35 diz 

que a ludicidade se manifesta com o “Uso de ferramentas diferentes do que as aulas cotidianas” 

(Q.35). Estas falas trazem a ludicidade para algo muito concreto (distorcendo-o, por exemplo, de sua 

classificação gramatical de substantivo “abstrato”) e não-usual, cuja materialização precisa ser 

funcional e mecanicista que calhe para decorar, memorizar eficientemente – e com o mínimo de 

esforço – um assunto, sendo nesta concepção uma “ferramenta” de utilidade didática, bem coerente 

com a concepção pedagógica tradicional, conteudista, memorista (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018) 

vigente na maior parte do ES. 

 

6.1.1.2 Concepção mista 

 

Entendendo uma transição, complementaridade, quiçá uma ressignificação ou mesmo uma 

ignorância/falta de reflexão prévia sobre a temática da ludicidade, há falas (13%) que misturam 

essências de duas ou mais concepções na mesma menção, não deixando com isso de corroborar que 

a ludicidade denota subjetividade e diversidade. 

As falas referentes a mistos de concepções chamam a atenção de que 85% delas mesclam a 

Concepção Utilitarista com alguma outra concepção dando a entender que aquela seja preponderante. 

Decompondo a concepção mista, identifica-se que 23% relacionam Concepção Diversão (prazer) à 

Concepção Utilitarista, para 62% mesclou-se à ideia da subjetividade (experiência plena, interessante 
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ou com “inteireza”) com a ideia utilitarista de “empregar” a ludicidade para obter a aprendizagem ou 

para “agregar valor” (Gráfico 8). 

 
Gráfico 8 – Decompondo a Concepção Mista 

 
Fonte: Dados da pesquisa, elaboração própria. 
 

As falas a seguir são três exemplos de mesclas nas concepções (Concepção Mista). A 

ludicidade para Q.59 se reflete em “Metodologias de ensino que desenvolvem o aprendizado de forma 

dinâmica e prazerosa” (Q.59, grifo nosso). Assim, relacionam-se a Concepção Diversão (dimensão 

do prazer) à Concepção Utilitarista (lúdico como “ferramenta” para aprender).  

Para Q.50 a manifestação da ludicidade se caracteriza pela “A inteireza dos discentes, 

aprendendo [...]” (Q.50, grifo nosso). Desta maneira há um misto em que emergem: a ideia da 

subjetividade (mencionou: “inteireza”), e o utilitarismo de usá-la para obter a aprendizagem. 

Reforçando as referências de uma manifestação de ludicidade que se distingue pela “vivência de uma 

experiência plena, aprendizado [...] (Q.16, grifo nosso)”. Sumariza-se a ideia subjetiva (experiência 

plena) e a ideia utilitarista de empregá-la para conseguir a aprendizagem. Como a fala aponta “uma” 

vivência e não “vivências” (múltiplas) depreende-se que o viés didático se atrela à Concepção 

Utilitarista e não à dimensão didática da Concepção Subjetiva. 

Durante o Grupo Focal, A.8 foi explícito em sua concepção mista dizendo que: “Eu acho que 

é os dois, eu penso assim que, acho que chega a ser um estado, é... é um recurso e esse recurso ele 

vai chegar em um estado e vai deixar os alunos, as pessoas em um estado que é aquele que “nossa, 

passou a hora, não sei como é que tá... ué, como assim?” Acho que chega nesse estado, é tipo um 

ápice, é um prazer que você vai sentir e passou” (A.8, sic, grifos nossos). Depreende-se que o 

estudante concebe as manifestações de ludicidade como recursos (Concepção Utilitarista) para que 

se chegue a um estado subjetivo de prazer, inteireza e fluxo positivo de emoções (Concepção 
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Subjetiva). Mas que entretanto, não é perene, não faz parte da linguagem alicerçante do contexto 

áulico, é pontual e “passa”. 

Há um sentido de complementaridade na Concepção Mista, conjugando características, 

buscando um equilíbrio, uma justa medida para contemplar variáveis e contingências da realidade, 

que quando bem ponderadas, poderiam revelar os supostos da Ludicidade Real, afastando a ideia de 

misturar tudo em uma panaceia para agradar a todos e funcionar inexoravelmente, gerando 

expectativas irreais, as quais estariam alicerçadas no Paradigma do Lúdico Total. 

 

6.1.1.3 Concepção subjetiva 

 

As respostas no questionário eletrônico têm suas vantagens aportar falas mais “refletidas” e 

completas, dada no tempo e na conveniência do colaborador, entretanto, não possibilitam ao 

investigador perceber a emoção reveladora de informações subjacentes algo que transparece com 

facilidade no grupo focal (GF), no qual as falas são ditas mais ao “calor da emoção” sem muita 

reflexão, desvelando informações que muitas vezes ficam latentes. Mais um motivo que reforça a 

importância de triangular as informações a partir de variados instrumentos. 

O discente A. 8 revelou a Concepção Subjetiva, não só por suas palavras, mas também pelo 

alto teor emocional que envolve sua fala, a ponto de ficar emocionado chegando a gaguejar. “Olha 

eu, eu... eu falaria, eu penso uma questão, eu penso assim como uma emoção [gagueja] é uma coisa 

assim de uma emoção que você sente dentro de você e vai de cada um porque é muito pessoal” (A.8, 

grifos nossos). 

Ao mencionar “emoção”, “sente”, “vai de cada um” e “muito pessoal” a concepção subjetiva 

se descortina com seus elementos de sentimentos e singularidade subjetiva chegando a emocionar o 

colaborador que, seguramente, sentiu-se lúdico neste momento. Na sequência do diálogo, outro aluno 

demonstrou sua discordância revelando sua Concepção Utilitarista dizendo que ele não relaciona a 

ludicidade a um estado, a uma sensação. Nesta ocasião foi interrompido por outro colaborador 

mencionando que a ludicidade faz uma pessoa se sentir “completa” (A.10) expressando a concepção 

subjetiva de sentir-se inteiro, completo de uma maneira intangível. 

Interessante é que a emoção (abstrata) continuou sendo alvo da conversa em que o aluno 8 

retoma a fala e aduz uma dimensão de “concretude” à ludicidade, ao contrário do que se reportava até 

então, surpreendendo até a pesquisadora que ainda não havia considerado essa perspectiva “concreta” 

dentro da Concepção Subjetiva. A.8 diz: “O lúdico...É... É... É [gagueja]... É real... O lúdico é real, 
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traz a realidade. Aconteceu com uma pessoa, ele tá passando, e às vezes até, pode chorar, pode rir...” 

(A.8, grifos nossos). 

 Essa fala aporta a concretude que a evasão lúdica proporciona, isto é, para aquele que está em 

estado lúdico, as sensações e emoções são reais – ainda que reconhecidamente as manifestações 

lúdicas pertençam ao universo da fantasia –  como se depreende das referências teóricas de Caillois 

(1990) sobre “Mimicry”, no qual o indivíduo evade o tempo e espaço (RETONDAR, 2007), mas sabe 

que sua vivência é fantasia, pura ficção, imitando e dando concretude ao faz-de-conta. 

Assim, a concepção de ludicidade enquanto estado subjetivo designa também uma emoção real, 

concreta. “[...] consciência não é abstração, algo intocável, mas sim aquilo que somos na totalidade 

do nosso ser” (LUCKESI, 2000a, p. 88).   A ideia do real que se concretiza materializando 

externamente em um sorriso ou lágrima, transbordando a dimensão interna da pessoa tomando-a 

completa interna e externamente. E como tal varia de forma e intensidade, “Então, eu acho que cada 

cabeça é um mundo” (A.5). 

A fala diz que cada um sente a ludicidade de uma forma reforçando a subjetividade e 

singularidade presentes na Concepção Subjetiva da Ludicidade, também caracterizada por A.8 como 

sendo “[...] o sentimento” (A.8) arrematando a conversa com aspecto dos sentimentos positivos que 

a ludicidade põe em fluxo (CSIKSZENTMIHALYI, 1999) independente de onde esteja o indivíduo, 

seja na universidade, em seu trabalho, em um jardim, etc. O que vai desencadear a ludicidade é 

idiossincrático e varia de indivíduo para indivíduo, diferem a intensidade das emoções e quais 

sentimentos serão aflorados... Todo um conjunto de variáveis que matizam e diversificam a 

ludicidade, dando-lhe inúmeras cores, sons, formas, luzes... 

 

6.1.1.4 Concepção infantil 

 

Ao indagar o que a palavra ludicidade remetia aos participantes do Grupo Focal (GF), no 

sentido de aprofundar e triangular informações, A.5 expressa que lhe remetia, à primeira vista, a sua 

infância e memórias infantis, então busca ressonância na opinião dos colegas dizendo: “E, quando 

fala de ludicidade eu lembro muito da infância, acho que de vocês também [...] [refere-se aos outros 

participantes]” (A.5). Então, A.3 materializa esta Concepção Infantil sob a manifestação da 

brincadeira ao dizer: “Eu vejo a ludicidade como brincadeira, só me vem essa...[...]” (A.3), revelando 

que em sua concepção não há espaço para outra ideia representativa do lúdico que não seja 

compreendê-lo pela representação do brincar infantil. 
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A julgar pela legitimação social e pelo quantitativo literário relativo à ludicidade estar ligado – 

em categórica e expressiva maioria – ao universo infantil (KISHIMOTO, 1998, 2011a, 2011b; 

BROUGÈRE, 2010, 1998; FRIEDMANN, 2004a; SANTOS, 2001, 2002), não é de se admirar que 

esta concepção seja forte a ponto de “não vir outra” ao pensamento do colaborador. Uma 

rápida/superficial busca eletrônica sobre a temática revela diversas inadequações e uma simplificação 

teórica intensa que restringe o lúdico à criança e sendo inclusive conceituado como sinônimo de jogo 

ou brincadeira. 

Alguns dicionários até arriscam uma conceituação reducionista de ludicidade como jogo e 

brincadeira, propagando este esvaziamento até mesmo em meios acadêmicos. Um equívoco que 

requer empenho na pesquisa, difusão e estudo para promover o devido reparo. 

Ao leigo há todo indulto por buscar um “dicionário” ou artigos eletrônicos de pouca 

profundidade teórica e contentar-se em conceituar ludicidade como jogo ou brincadeira, porém aos 

investigadores da temática lúdica não é dado desconhecer suas várias concepções. Há direito de 

defender uma em detrimento de outra, entretanto é vedado o desconhecimento ou a tomada de 

posições simplistas, do tipo: dizer que “lúdico é jogo”, “lúdico é brincadeira” ou “é coisa de criança” 

e, portanto, é desprovido de seriedade, não-sendo merecedor de um arcabouço teórico e 

epistemológico que o sustente. 

Não é fácil desconstruir socialmente uma ideia desse porte, especialmente em uma sociedade 

que valoriza a produção em larga escala, o lucro, o negócio (“negando o ócio”), atribuindo ao lúdico 

o caráter de “não-sério” ao querer desprestigiar sua “improdutividade”, no fundo uma característica 

inerente aos elementos autotélicos (FORTUNA, 2000), aqueles que não precisam produzir nada, não 

precisam ter razão para existir (HOZALPFER, 2003) e são motivos de ser em si mesmos. Daí é 

passível compreender o velado “preconceito” ao lúdico que existe em espaços “sérios” (leia-se 

“produtivos economicamente”). O que acaba conduzindo aos que estudam o lúdico detidamente a 

perceber o paradoxo do “sério x não-sério”.  

Partindo-se da concepção de que o lúdico é infantil, fútil, improdutivo e não-sério, portanto, 

não seria compatível com adultos – indivíduos sérios (economicamente ativos) da sociedade. Ao 

perceber que o “sujeito lúdico” vive uma experiência séria, comprometida com o contexto (em que 

há compromisso com o momento, com possíveis regras, em que se estabelece uma considerável 

relação com o objeto de ludicidade, etc.) pode-se dar conta de uma contradição: a ludicidade tida 

socialmente como não-séria é no fundo algo de extrema seriedade para o indivíduo que vive a 

experiência lúdica (HUIZINGA, 1971; BARALDI, 2005). 
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E o paradoxo só cresce: a indústria do entretenimento que movimenta números gigantescos de 

investimento financeiro e de envolvidos no processo produtivo de artefatos e jogos (principalmente 

os digitais) já se apropriou e se serve da informação de que o indivíduo consumidor mantém uma 

“séria” relação com o jogo (entretenimento) no qual vem se tornando seriamente “adicto”.  

Pois, aquela investe com seriedade na indústria do “lúdico” cada vez mais e espera retornos 

financeiros astronômicos, ou seja, mais uma face do paradoxo “sério x não-sério”, todo um ciclo sério, 

produtivo que nega o ócio, e é embasado em uma suposta “não-seriedade”, baseada no ócio que 

configuraria o lúdico.  

A.3 exemplificou o fato de perceber o paradoxo “sério x não-sério” quando se abriu para uma 

concepção diferente de lúdico (transitou entre a Concepção Infantil e a Concepção Utilitarista, com 

viés didático), por meio da vivência de uma Atividade Potencialmente Lúdica (APL) (uma 

prova/teste/atividade avaliativa na universidade sob forma de jogo), relatou que: “E eu acho que 

quando diz isso que a prova é “um joguinho” é porque praticamente a gente sabe que é sério, “ah, mas 

é um joguinho!” Já se associa “Ah se trata de criança” é um joguinho porque [se dizia assim] na que 

quando você era criança... É... Você sabia que era um joguinho, mas era ... O que estava por trás... Era 

muito sério, entendeu?” (A.3, sic, grifo nosso). 

Em outras palavras, o colaborador A.3 constatou que para viver a ludicidade não há idade 

definida (HUIZINGA, 1971), já que ela é ontológica (LOPES, 2016) – nasce com o indivíduo e 

perdura por toda sua vida – (sendo assim, desconstrói o argumento de que seja só restrita ao universo 

infantil); que há, sim, seriedade no fenômeno lúdico (uma relação forte de compromisso genuíno e 

grave entre o indivíduo e o objeto de manifestação lúdica – seja ele qual for, desde pintar, cantar, até 

mesmo fazer uma prova construída de forma a fomentar a sensação lúdica). 

A.3 declarou ainda que suas concepções passaram por uma ressignificação, saindo de uma 

Concepção Infantil e indo para uma Concepção Utilitarista do lúdico (percebeu uma utilidade 

didática – a qual em “medida de bom senso” e dentro de uma Mediação Didática Lúdica (nela a 

Ludicidade é estrutura) é profícua para o indivíduo, mas que dependendo do paradigma lúdico pode 

estar a (des)serviço de “controles, modelagens, padrões” opressivos ou ainda ter medida de exagero 

e deixar de ser efetivamente elemento de fluxo positivo). 
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6.1.1.5 Concepção diversão 

 

Prezando o cruzamento das informações advindas do GF e dos questionários, são apresentadas 

exemplificações da Concepção Diversão. No GF, A.7 demonstra que concebe lúdico como divertido, 

algo prazeroso que o entretém e lhe faz sair do ordinário e cotidiano. “Quando fala ludicidade, o que 

vem na minha cabeça é a palavra diversão...é... [...] é totalmente o oposto a enfadonho, monótono[...]” 

(A.7). Quase espelhando a fala de Q.89 no questionário: “[...] para que a aula não fosse tão maçante. 

Considerando o que houve de novidade (fora do corriqueiro) e que nos deu prazer em ter participado 

da aula” (Q.89). Nota-se que transparece a concepção da diversão, da busca pelo prazer, pelo novo e 

pela não-monotonia. 

Há na Concepção Diversão uma linha tênue entre a novidade e o tédio/monotonia, posto que 

conceber a ludicidade assim resvala na ideia de que é lúdico somente o que é novo/ inédito e uma vez 

que se repita deixa de entreter, prender a atenção e dar prazer. Entretanto, em contra a essa 

argumentação estão, por exemplo, programas de entretenimento televisivo que por anos se repetem, 

reproduzindo formatos e fidelizando audiências/patrocinadores e mantendo cativas pessoas que se 

entretém com essa diversão. 

Em contra, há o argumento de que tal audiência está atraindo um público cada vez menor, o 

qual, em sua parcela mais jovem, está demandando diversão e inovação constante, em um ciclo 

desgastante. Inovação propiciada, por exemplo, com o aumento na variedade de atrações de 

entretenimento em múltiplas plataformas, contemplando particularidades de forma massificada104.  

Novamente há o viés hedonista e capitalista do mundo líquido, da sociedade da decepção 

(BAUMAN, 2007; LIPOVETSKY, 2008) no âmbito da ludicidade: ganhar dinheiro explorando a 

distração, concebendo a ludicidade como diversão e prazer. A rigor, para o consumidor da ludicidade 

se instala a Concepção Diversão, mas para o produtor emerge novamente a Concepção Utilitarista, 

posto que se “utiliza” da ludicidade para lucrar “engajando” (fidelizando e se beneficiando) 

permanentemente o consumidor que se diverte (e não percebe que permanece preso por vontade 

própria nesse ciclo de diversão, novidade e consumo) só pensando em ter prazer e alívio 

lúdico/cômico para sua desditosa realidade. 

Na indústria do entretenimento são investidos muitos recursos, o giro econômico advindo, por 

exemplo, do futebol, jogos eletrônicos ou do cinema é astronômico. Impacta direta e indiretamente 

 
104 Seria isto mais um paradoxo?! Há jogadores eletrônicos (“gamers”) pagos para jogar, seu trabalho é esse... 
inclusive, campeonatos internacionais movimentam multidões e grandes somas financeiras. 
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milhares de pessoas. Nesses casos, os conhecimentos e as pesquisas do lúdico estão a serviço da 

evasão do tempo e espaço, do prazer hedonista, com alto poder viciante. “O chamado tempo livre não 

é ócio, mas um tipo novo de não-ócio (“neg-ócio”), que tem valor cobiçado pelo telemercado” 

(ASSMANN, 1998, p. 205). 

Uma reportagem assinada por Moreira (2019) no jornal A Tarde defende a tese de que as séries 

televisivas (e por streaming) são as drogas dos tempos modernos, com impacto de transformar os 

espectadores em adictos, numa vertiginosa alteração de percepção do tempo – pessoas passam 8 horas 

seguidas numa compulsão embotadora que entretém (“entre”-”tem”, ou seja, tem alguém detido entre 

algum tipo de contenção/aprisionamento – engajado, preso (alheio ?) por vontade própria105 no tempo 

e no espaço pelo máximo de tempo possível), que tira o indivíduo do convívio social (às vezes criando 

bolhas de convívio virtual), mantendo-o “embalado no canto da sereia”. 

Há reflexos de mudança cultural: antes consumidores de novelões com capítulos compridos, 

densos, com diálogos longos e ricos, com boas tramas e personagens complexos; agora consumidores 

de séries com roteiros ágeis e simples, cheios de reviravoltas, personagens repetitivos, diálogos curtos 

para um consumo rápido106, sem que se tenha que pensar muito, altamente aprisionador (como foi 

dito que “entre-tem”) expandindo o perigoso traço do “individualismo alimentado pela cultura digital 

e suas imensas possibilidades, pois, no final, se fazem viciantes como as redes sociais e aplicativos de 

mensagens” (MOREIRA, 2019, p. 5). 

Há um “quê” de esvaziamento de conteúdo mental nesta atitude, posto que se percebe que tais 

programações – em maioria, porque há exceções – não aportam um conteúdo edificante, que fomente 

reflexões e mudanças cognitivo-afetivas positivas. Ou seja, junto à característica lúdica da evasão 

temporária da realidade (do tempo e/ou do espaço) (RETONDAR, 2007) essa concepção traz a 

reboque a ideia de que a ludicidade atende à necessidade de “anestesiar-se” (alhear-se) dos problemas 

cotidianos por meio da novidade que prende a atenção e que não faz “pensar” (na dureza da vida), 

sendo pois, o alívio lúdico (vendido em doses como remédios anti-tristeza, anti-vida-comum). 

É o sentir prazer, evadir a realidade e divertir-se hedonisticamente. Refletida no âmbito 

educacional pela busca de uma “Pedagogia do Gostoso”107, em que o aluno sinta prazer, divirta-se, 

 
105 Ou seria teleguiada pelos algoritmos digitais? Seria essa uma nova forma de escravidão inconsciente? (Só 
conjecturas...). 
106 O “fast-food” digital! Há até dispositivos para alterar a velocidade de reprodução dos vídeos, saindo do “normal” 
para o 2 vezes mais rápido... para que se “ganhe tempo” e seja possível assistir mais “conteúdo(?)” ... (Será que 
isso não fomenta/aumenta uma espécie de intolerância ao “ritmo normal” do outro?!... Será que tudo não se esgota 
mais rápido, “queima” mais rápido? Burnout! Só conjecturas...). 
107 Esta expressão foi ouvida por esta pesquisadora durante uma reunião do grupo de pesquisa em uma conversa 
informal com Clara Carolina Nova, colega do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Didática e Ludicidade 
(GEPEL). 
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não tenha nenhuma dificuldade e principalmente, não precise fazer qualquer esforço para aprender108, 

em que a sala de aula seja atrativa, divertida (“agora também digital”), o professor seja um bom 

“animador de plateia”/ “facilitador”, inexistindo assim, os naturais elementos “apequenadores”109 do 

processo educacional. Em outras palavras, infelizmente, há a valorização extrema do “Paradigma do 

Lúdico Total” nessa “Pedagogia do Gostoso”. 

Mas cabe lembrar que “o hedonismo perdeu seu estilo triunfal: de um clima progressista 

passamos a uma atmosfera de ansiedade” (LIPOVETSKY, 2008, p. 19, tradução nossa) a busca 

desenfreada pela novidade instantânea fomenta essa angústia, em todo um ciclo vicioso e paradoxal: 

“a sociedade do entretenimento e bem estar convive com a intensificação da dificuldade de viver e do 

mal estar subjetivo” (LIPOVETSKY, 2008, p. 19, tradução nossa). Na apresentação da obra “A 

sociedade da decepção”, o sociólogo Dr. Juremir da Silva explica que para Lipovetsky “nunca se 

buscou tanto o prazer e nunca se sofreu tanto por não se conseguir uma vida lúdica” (LIPOVETSKY, 

2007, p. XVIII). 

A ludicidade, ao contrário do que possa parecer e do que supõe a Concepção Diversão, não se 

presta a aprofundar a “anestesia” existente/ buscada na sociedade líquida de ultra transparência e 

positividade... Que só tem decepcionado... Tornando-se a sociedade do cansaço (HAN, 2017, 2019). 

Uma verdadeira fuga do necessário enfrentamento dos problemas cotidianos – atitude oposta por 

quem se sente lúdico, inteiro, encorajado, equilibrado, autocentrado – segundo a Concepção 

Subjetiva, amparada no Paradigma do Lúdico Real. 

Nesse diapasão a “anestesia” é outra, relaciona-se ao bem estar físico-mental, o qual minimiza 

dores e abre caminho para percepções e atitudes diferentes, mais intensas e assertivas, com uma 

linguagem mais leve, equilibrada, lúcida e compreensível. Sendo, pois elemento de superação 

hegemônica (SAVIANI, 1986) auxiliando no processo de desenvolvimento consciencial (LUCKESI, 

2000a). 

Em suma, os dados apontaram a rigor quatro concepções diferentes e uma quinta concepção de 

ludicidade que mescla as anteriores: Utilitarista, subjetiva, infantil, diversão e mista. Em termos de 

prevalência, acredita-se que o contexto e o lócus investigativo ensejam diferentes proporções 

percentuais entre as concepções. Passa-se agora à caracterização e compreensão das manifestações 

de ludicidade no Ensino Superior. 

 

 
108 Nessa “Pedagogia do Gostoso” dispensa-se veementemente as Horas de Estudo e Dedicação (“HBC”). 
109 Vide item 2.2 Ludicidade no Referencial Teórico.  
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6.1.2 Manifestação da ludicidade no Ensino Superior 
 

De início, a pesquisa receava não encontrar ressonâncias sobre a ludicidade no Ensino Superior 

(ES), muito menos no curso investigado – Ciências Contábeis – pelo caráter mercadológico, 

pragmático e funcionalista que possui (aspectos da Cultura Contábil), bem como por se tratar de um 

curso noturno. Entretanto, levantou-se que para 78% dos colaboradores – independentemente da 

frequência, quantidade ou qualidade – há manifestações de ludicidade no Ensino Superior. Esta 

informação era chave na pesquisa, pois se a ampla maioria dos colaboradores indicassem que a 

ludicidade não estava presente no Ensino Superior ficaria impraticável levantar relações e concepções 

lúdicas neste âmbito, o que obrigaria a investigação a buscar uma derivação de objetivos e um 

replanejamento. 

 
Gráfico 9 – Existência 

 
Fonte: Dados da pesquisa, elaboração própria. 

Constatada a existência da ludicidade no ES, especificamente no lócus investigado, passou-se 

então, a caracterizá-la de modo que isto sustentasse a depreensão das concepções lúdicas, no entender 

discente. 

 

6.1.2.1 Caracterização 

 

A pesquisa levantou nas falas dos colaboradores, termos e expressões mencionados que lhes 

remetiam à distinção entre o que é lúdico ou não. Uma vez que houve grande dispersão /diversidade 

terminológica (corroborando a subjetividade) optou-se por organizá-los em ordem de prevalência na 

Tabela 3. Destarte, identificou-se que para o aluno do ES a ludicidade se configura quando a 

ação/atividade proposta pelo docente lhes enseja: Envolvimento, interação, prazer, descontração, 

diversão, dinamismo entretenimento, algo que sai da rotina. 

 
  

Sim
78%

Não
22%



238 

Tabela 3 – Elementos de caracterização 
ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO f % 

Envolvimento/ Interação/ Participação 12 18% 
Prazer/Descontração/Diversão/Entretenimento/ Não exaustão 11 17% 
Não rotineiro/Não tradicional 11 17% 
Dinâmica/ dinamismo 6 9% 
Facilitações/ Memorização 5 8% 
Prende a atenção/ Interessante 5 8% 
Sem formalidades/ Não formal 4 6% 
Vivência/ Enriquecedor/ Experiência 4 6% 
Criatividade/ Inovação/ Variedade 3 5% 
Inteireza/ Clareza 2 3% 
Cultura 1 2% 
Não material (irreal, não concreto) 1 2% 

TOTAL 65 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, elaboração própria. 
 

A grande variação que há na terminologia reflete a sutileza, subjetividade e a intangibilidade de 

como a ludicidade é manifestada, caracterizada e percebida segundo cada pessoa, demonstrando ainda 

pouco consenso nos conceitos sinonímicos empregados pelos discentes para se referir a ela, 

corroborando Luckesi (2000a, 2013, 2018) ao esclarecer e enfatizar que o que é lúdico para uma 

pessoa, pode não sê-lo para outro indivíduo, sendo, portanto, um fenômeno subjetivo. 

Este pode ser compreendido tanto pela dimensão individual e interna (particular) de difícil 

possibilidade investigativa (LUCKESI, 2000a) quanto pela dimensão coletiva e manifestada 

externamente a qual possibilita um tentame investigativo – segundo o mesmo autor referido – lógica 

seguida nesta pesquisa. Esclarece-se que as manifestações de ludicidade referidas, na grande maioria 

das menções discentes, restringiram-se a evidenciar sinais/ relações/ ancoragens no ambiente áulico 

superior. 

Ao perguntar sobre as sensações que a Ludicidade no ES aportava, obteve-se subjacentemente 

informações sobre as ações decorrentes da sensação de ludicidade. Ao longo das respostas e falas 

sobre as emoções e sensações relativas à ludicidade ecoaram diversos termos, em uma expressiva 

pulverização – o que denota e ratifica a subjetividade e singularidade de como a ludicidade é 

reconhecida sensorialmente pelos colaboradores da pesquisa (vide Gráfico 10) – as cinco emoções e 

sensações prevalentes são: envolvimento, interesse, plenitude, evasão temporal e interação. 
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Gráfico 10 – Sensações e Emoções vindas com a Ludicidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Destarte, para os estudantes as manifestações lúdicas presentes no ES provocam envolvimento 

e interação (seja entre pares, entre professor e aluno ou entre o assunto – objeto – e o sujeito); 

despertando-lhes interesse; fomentando a plenitude; em meio à evasão temporal (passam a perceber 

o tempo cronológico de maneira distinta do habitual). 

Para Q.9 a “sensação de que o tempo deveria passar mais devagar” (Q.9) denota sua evasão 

temporal. Já um relativo esquecimento temporário da realidade (evasão do espaço) se apresenta na 

fala de Q.62: “em algumas aulas, claro quando o professor consegue prender a minha atenção, e pela 

forma utilizada para transmitir o tema da aula em questão. Assim, a sensação de alívio e leveza na 

sala de aula faz com que a preocupação externa à aula seja esquecida pelo momento” (Q.62). Dessa 

maneira, o colaborador 62 informa que a ludicidade lhe faz esquecer preocupações externas evadindo 

a realidade momentaneamente enquanto se sente subjetivamente leve, lúdico. 

Esclarece-se que o termo “infinitude” (presente no Gráfico 10) foi atribuído pela pesquisadora 

para expressar o que foi relatado pelos alunos em suas explicações para uma sensação provocada pela 

ludicidade, desejando que aquele fluxo positivo momentâneo nunca acabasse, não tivesse fim.  

Q.10 diz: “Satisfatório, saber que a aula flui de uma maneira que não deveria acabar, como se 

a dificuldade no conteúdo fosse vencida junto ao docente, uma viagem na história e/ou prática do 

conteúdo” (Q.10). Explicitando o desejo de que a sensação de fluxo positivo não acabe – a 

“infinitude” – compara, ainda a ludicidade a uma viagem, dizendo que não deveria acabar e que sente 

Envolvimento
Interesse
Plenitude

Evasão temporal
Interação

Concentração
Infinitude

Prazer
Atenção
Clareza

Criatividade
Descanso
Diversão

Leveza
Produtividade

Indescritível
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a vitória sobre a eventual dificuldade de aprender, um “mergulho” na imaginação, favorecendo a 

cognição e estimulando-o motivacionalmente. “Algumas aulas me senti motivado e capaz de entender 

todo o conteúdo, mergulhado nas imaginações” (Q.38). 

Nas falas em que houve referência à evasão temporal, pode-se dizer que ela se dá em formas 

diversas: ou bem o indivíduo perdeu a noção do tempo decorrido, ou bem ele achou que o tempo 

estava passando diferente do habitual: rápido ou devagar demais. E por que o tempo mereceu dos 

estudantes menções especiais? Afinal, “Que é o tempo? Tempo é poder. Tempo é espaço. Tempo é 

uma noção abstrata, que não pode ser reduzida a um único denominador comum” (HARTMANN, 

1995, apud ASSMANN, 1998, p. 203). O tempo também é ação. E que ações a ludicidade incita? 

 
Gráfico 11 – Ações decorrentes da Ludicidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Uma vez que o indivíduo se encontre em fluxo positivo de emoções, talvez com percepção 

temporal110 diferente do não usual, ele também está propenso agir. Coletaram-se entre as falas, as 

ações prevalentes que decorrem da ludicidade. Somando 59,6% (mais da metade) das menções, os 

alunos afirmam que a ludicidade lhes suscita aprendizagem e compreensão (vide Gráfico 11). 

Nas palavras de Q.55, a ludicidade está presente nas “aulas que fogem do padrão de o professor 

explicar e o aluno dizer que entendeu, a interação do aluno, o seu envolvimento na aula é de extrema 

importância” (Q.55). Assim, depreende-se a importância do lúdico para fomento da interação na aula, 

promovendo o envolvimento, a participação e a postura participativa (“participa-ativa”) dos alunos. 

 
110 A pesquisadora se deu conta, durante a pandemia, de que analogamente ao conceito de “sensação térmica” da 
meteorologia, há o conceito de “sensação temporal” para a percepção cronológica das circunstâncias em que se 
vive/se viveu. Essa ideia será a acepção adotada. 
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Garimpando as contribuições dos alunos buscou-se identificar elementos que: 

• Conferem a uma atividade ou circunstância a possibilidade da eclosão do caráter lúdico; 

ou  

• São efeitos do lúdico no indivíduo; ou ainda  

• Fazem algo poder ser considerado lúdico ou não. 

Em outras palavras, procurou-se desvelar o que suscita uma sensação mais lúdica ou não em 

uma manifestação, ou seja, desvelar quais são os elementos de potência111 lúdica, não em função de 

quantidade ou prevalência de termos, mas sim, em função da simples alusão. Reunindo-se as menções 

formou-se a Ilustração 28 como “Nuvem de Palavras” representando visualmente a fala discente. Nela 

reuniram-se 12 elementos que “saltaram aos olhos” nos dados produzidos: Interação; Envolvimento; 

Autocentramento; Vontade; Sensibilidade; Prazer; Percepção Sensorial Alterada; Alheamento 

Relativo; Linguagem Cognoscível; Conexão; e Potencial Comunicacional Integrativo. 

 
Ilustração 28 – Nuvem de palavras: Elementos de potencial lúdico 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

“Eu penso que a ludicidade ela tem que ser interativa, pelo menos, assim, no contexto que a 

gente está vendo aqui, e ela tem que ter um contexto também” (A.9, grifos nossos). O aluno A.9 

aponta que a ludicidade tem como características inerentes à sua condição de estado subjetivo: a 

interatividade e a contextualidade. 

 
111 O termo está empregado aqui como aquilo que tem a possibilidade de fomentar a ludicidade. 
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Assim, a ludicidade acontece na relação (entre os pares, entre professor e aluno, entre o 

indivíduo e o objeto, etc. é, pois, relacional (D’ÁVILA, 2006, 2014, 2016)) e depende de um contexto 

singular que dá sentido ao que é sentido, assim, aquilo que é acessível através dos órgãos dos sentidos 

(sons, cores, sabores, odores, texturas...), é captado de maneira sensível pelo corpo (DUARTE JR, 

2006) e, traz intrinsecamente um contexto e um sentido. Aliás, o invisível que se sente, só se vê bem, 

só encontra sentido, com os olhos do coração (SAINT-EXUPÉRY, 2015). 

Outro elemento trazido pelo aporte dos colaboradores se refere à linguagem em que a 

ludicidade pode se manifestar. “É uma linguagem...[...]” (A.6, grifo nosso). A fala de A.6 evidencia a 

ludicidade como uma linguagem estruturante na vivência do indivíduo, aconteça ela em sala de aula 

ou em outra dimensão. 

Assim, a ludicidade é ao mesmo tempo uma linguagem estruturante de vida ( por derivação de 

mediação didática que se propõe a ser lúdica – vide categoria: Mediação Didática Lúdica) bem como, 

um código comunicacional estratégico leve, acessível, de fácil cognição (cognoscível), repleto de 

emoção e sensibilidade que “quando se manifesta potencia a intercompreensão porque dispõe as 

pessoas ao encontro dos outros” (LOPES, 2016, p. 20) é, portanto, relacional e comunicacional. 

“É ... Eu imagino que seja linguagem e tem uma estratégia também, na utilização da ludicidade” 

(A.6 grifo nosso). A.6 aduz ao diálogo que, além de caracterizar-se como código comunicacional 

(linguagem) também é estratégia, denotando a Concepção Utilitarista, ao pressupor aproveitar-se da 

ludicidade enquanto estratégia – meio para outro fim, entendendo, talvez que “a busca da 

intercompreensão é a meta ideal da comunicação entre as pessoas e a educação o caminho para 

atingir” (LOPES, 2016, p. 16). 

Sendo, portanto, a ludicidade a linguagem integrativa interna e externa que pode basear este 

caminho comunicativo, relacional, contrapondo a visão utilitarista e apoiando-se na Concepção 

Subjetiva, para a qual a ludicidade não é mera estratégia comunicacional, mas sim autotélica 

(FORTUNA, 2000), é/tem um fim em si mesma. 

Por fim, concorda-se com A. 9 ao dizer: “Acho que tudo que a gente faz com prazer, tende a 

ficar melhor, né?!” (A.9, grifo nosso). A fala traz o prazer como elemento de caracterização lúdica, 

como elemento de amálgama vital, equilibrante e promotora da autorregulação emocional e cognitiva 

do indivíduo. “Porque nós estaríamos trabalhando a sensibilidade [...]” (A.2, grifo nosso). A.2 aduz 

que a sensibilidade é elemento de caracterização lúdica, dando suporte à ideia de inteireza e conexão 

entre razão e emoção que se aninha na Concepção Subjetiva. 
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Propõe-se nesta tese que a ludicidade tem um Potencial Comunicacional Integrativo, tanto 

interno (de conectar a cognição e a emoção do indivíduo), quanto externo (de conectar indivíduos – 

por exemplo, professor e aluno – bem como, objeto lúdico e o diletante). Por isso, a ludicidade é 

relacional (D’ÁVILA, 2006, 2014, 2016; LOPES, 2004), ocorre em relação ou algo. Em termos 

filosóficos “é a partir das relações que o homem e as coisas se definem” (HEIDEGGER, 2012, p. 19). 

Destarte, enquanto linguagem, a ludicidade compreende um código comunicacional acessível 

e leve, propiciador de compreensão, sendo, portanto, elemento de potência lúdica. Uma linguagem, 

quando cognoscível, possibilita a instalação do lúdico por facilitar interação, o envolvimento e a 

conexão entre as pessoas, bem como, elas e seus objetos lúdicos. 

Para além da característica relacional, segundo A.8, “A ludicidade ela vai agregar, ela agrega 

valor112“ (A.8, grifos nossos), depreende-se que a fala evidencia subjacentemente que é inerente à 

ludicidade um poder agregador, promotor de envolvimento, união, conexão, interação e integração 

entre os seres em relação lúdica. 

Assim, pressupõe-se que a ludicidade, como fenômeno interno tem como potencial “ligar”, unir 

os hemisférios cerebrais, interconectando emoção e razão (emoção e cognição) literalmente 

promovendo a inteireza. Estar sem ludicidade (não-lúdico) é, portanto, estar fragmentado, desconexo, 

separado em partes (ou hemisférios), aos pedaços, já a ludicidade agrega-os, formam o todo, 

complexo, completo, íntegro talvez daí decorra a inteireza que se sente na ludicidade. 

As pesquisas de Santos (2001) informam que, pelo caráter de prazer que a ludicidade tem, ela 

funciona como propulsora de substâncias químicas ligadas a zonas cerebrais de prazer e bem-estar – 

as dopaminas e endorfinas – as quais por sua vez, são neurotransmissores se encarregam de acelerar 

a velocidade de transmissão de impulsos nervosos (DAMÁSIO, 2009; FONSECA, 2011) – ou seja, 

em linguagem leiga: quando há mais dessas substâncias no organismo pensa-se mais rápido, fica-se 

mais “inteligente” – e conferem uma diminuição na recepção sensória da dor (anestesiando o corpo), 

explicando parte da sensação de bem-estar. 

Com o corpo anestesiado, silente à dor, há mais espaço para as percepções sutis do amor, 

contentamento e com a mente mais rápida, percebem-se texturas, sons, odores, cores mais 

intensamente (cores mais vivas, por exemplo – “tudo fica mais bonito” e “intenso”). São depreensões 

– ainda que, por enquanto, apenas pressupostas – que se faz com base na leitura de Santos (2001), 

 
112  Esta fala já trabalhada antes, na Concepção Utilitarista, agora é analisada sob outro aspecto. 
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Damásio (2009), Fonseca (2011), Luckesi (2000a) sobre a ludicidade e suas potencialidades em 

termos cerebrais e químicos refletidos na dimensão subjetiva do indivíduo. 

“[...] Acho que tudo pede cor e sabor, você tem que ter prazer em fazer as coisas da vida!” 

(A.7, grifos nossos). A percepção do indivíduo fica alterada percebendo melhor cores, sabores, 

cheiros... A.7 traz como elementos de potência/caracterização lúdica a cor, o sabor, como estímulos 

ao prazer de viver. Essa compreensão reflete o estado subjetivo singular: cada indivíduo percebe e 

prefere as cores e os sabores de maneira diversa, buscando-os como estímulo do prazer. Vale destacar 

que a fala aporta o “prazer” de viver de forma simples, sem o hedonismo de estar descomprometida 

e intensamente feliz, tendo prazer a todo custo e a todo momento (Paradigma do Lúdico Total). 

E essa cor e sabor referidos refletem justamente a alteração na percepção que a ludicidade pode 

proporcionar, pela já mencionada alteração química cerebral que reduz dores, acelera o pensamento, 

intensifica/altera percepções porque interconecta os neurônios e os hemisférios. Todo um fluxo 

positivo (CSIKSZENTMIHALYI, 1999), mas não só de emoções, mas também de 

neurotransmissores, “ligando” o prazer, intensificando as emoções, acelerando a cognição, 

“desligando” a dor, portanto, integrando emoção e razão, envolvendo o ser humano em si mesmo, 

conferindo-lhe completude, promovendo um autocentramento que o deixa um tanto absorto, em 

relativo alheamento do externo, mais concentrado em si e na ação presente. 

Suspeita-se que deste autocentramento advenha a sensação de estar pleno no que se faz, 

totalmente entretido, a ponto de que a percepção cronológica (do passar do tempo) seja alterada, às 

vezes seguida da alteração da percepção do espaço também (a pessoa fica “no mundo da lua”, como 

se fala popularmente) ou consegue imaginar-se em outros locais – uma espécie de visualização 

criativa a qual aciona camadas cerebrais pouco acessadas normalmente (DAMÁSIO, 2009; BUZAN, 

2009), chega-se a um estado de consciência focada e ampliada, pois “[...] passamos de estados de 

consciência mais densos para estados mais sutis” (LUCKESI, 2000a, p. 91). Pondo, também, em ação 

o Mimicry (CAILLOIS, 1990) de viver fantasiosamente situações potenciando a criatividade. 

“[...] você tem a parte da sua felicidade, às vezes, por exemplo, você está viajando... tá num 

lugar bacana, quando você olha o relógio são 16h, então você fala “pô, o tempo aqui está voando” e 

às vezes, você também está em um lugar desprazeroso [o colaborador faz uma digressão a uma 

situação de trabalho em que se envolveu fazendo atividades desprazerosas e também perdeu a noção 

do tempo] [...] eu venho assistir aula na [universidade] o tempo não passa [...] Para mim uma aula 

demora um dia inteiro... é um terror [...] nesse sentido” (A.10, ênfase no original, grifo nosso). 
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A.10 fala da evasão temporal positiva propiciada pela ludicidade, entretanto, também expõe 

um contraponto: a percepção temporal alterada, mas em caráter negativo. Desconfia-se que há neste 

caso do desprazer, do tédio, da monotonia a supressão da química desencadeada na ludicidade. Isto 

explicaria a sensação temporal lenta do tempo e até os incômodos que os alunos parecem sentir em 

suas carteiras (ficam se remexendo como que para encontrar uma posição que doa menos as costas/o 

corpo, já que as sensações de dor não se encontram anestesiadas). Diferentemente, costuma-se dizer 

que alguém em fluxo positivo (lúdico, entretido) se envolve tanto com o que faz que “nem pisca”. 

“Eu acho que a ludicidade se dá pelo envolvimento que se coloca diante daquela situação, né?! 

[...] a percepção de noção “espaço e tempo” que a pessoa tem [...] a gente faz com intenção, com 

vontade, é... a gente não percebe o tempo passando, da mesma forma que quando a gente está em um 

estado de tédio e fazendo algo que parece ser cansativo, aí a gente tem a noção de que o tempo, parece 

que o tempo demora de terminar, então, eu acho que é justamente o fato que você ter conseguido estar 

ali com intenção e ao mesmo tempo envolvido com aquela atividade, acho que tem a ver com isso aí” 

(A.6, sic, grifos nossos). 

Intenção e envolvimento são os outros elementos de potencial lúdico trazidos na fala de A.6 

que atribui o caráter de envolvimento à ludicidade, bem como a evasão de tempo e espaço 

(RETONDAR, 2007). Diz ainda que o participante tem que estar interessado para poder sentir-se 

lúdico. É interessante constatar que a Aprendizagem Significativa também exige isso: “Atitude 

Aprendente” (querer aprender) para Ausubel (2009). De forma análoga, a ludicidade demanda uma 

permissão, uma intenção, uma vontade, uma “Atitude Ludicante”. 

A Atitude Aprendente, segundo Ausubel, Novak e Hannesian (2010) é uma disposição do 

aprendiz para relacionar atividades típicas da aprendizagem com sua estrutura cognitiva, trata-se de 

estar disponível, com vontade (desejo) e empenhado em colocar tudo o que for possível a serviço de 

aprender. Sem essa atitude o processo de aprendizagem significativa está bloqueado. Por mais que 

existam esforços docentes, materiais de qualidade e estrutura voltada para aprendizagem, sem a 

Atitude Aprendente ela não ocorre. 

De igual forma, a Atitude Ludicante é peça-chave para a ocorrência da ludicidade, pois sem que 

o indivíduo queira, coloque-se disponível e se permita livrar-se de “amarras psicológicas (ou não)” 

para entrar em fluxo de emoções positivas, os esforços externos – seja do Mediador Didático Lúdico, 

ou qualquer outro ente exterior – são inócuos. Para ser lúdico é preciso querer ser lúdico, ou seja, ter 

Atitude Ludicante. Ter a disposição para a inteireza, para a participação e o envolvimento. É estar 

disponível, com vontade de entrar em fluxo positivo de emoções, aliás, se permitir sentir a ludicidade. 
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Não é porque o indivíduo tem Atitude Aprendente que ele inexoravelmente irá aprender. Porém, 

sem ela tampouco conseguirá. Bem como, não é porque o indivíduo tem Atitude Ludicante que ele 

inevitavelmente irá sentir-se lúdico. Porém, sem ela também não há como acionar a ludicidade em si 

mesmo. 

Arrematando o tópico e reunindo os itens apontados pelos colaboradores nesta investigação 

como elementos de potência lúdica, acredita-se ter conseguido melhor caracterizar a ludicidade sob o 

prisma do discente da Educação Superior. Passa-se a apresentar a seguir as depurações e minudências 

relativas às manifestações, tais como: quais são as manifestações prevalentes; como se avalia a 

inserção dessas manifestações; em que frequência aparecem; e sob que forma (qual a materialidade) 

aparecem as manifestações de ludicidade. 

 

6.1.2.2 Prevalência 

 

Quando se procurou saber dos colaboradores quais eram as manifestações de ludicidade que 

mais se faziam presentes em suas vivências gerais foram ofertadas diversas opções, as quais poderiam 

ser marcadas simultaneamente pelos questionados. Além disso, havia a possibilidade de uma resposta 

completamente diferente das sugeridas. Nesta ocasião não se estava focalizando o que está presente 

(ou não) em suas aulas, mas de maneira geral que manifestações lhes fazem lembrar/sentir-se lúdicos. 

Em termos percentuais, houve nos três primeiros colocados um empate. Identificaram-se como 

manifestações de ludicidade prevalentes nas vivências gerais dos colaboradores: as brincadeiras 

(12%), os jogos (12%) e o bom humor na linguagem (12%); dinâmicas de grupo (11%) e a música 

(8%). (Vide Gráfico 12 para mais detalhes). 

A dispersão de percentagens sugere que as opções ofertadas são válidas e constam nas 

recordações lúdicas dos colaboradores, fazendo inferir que para eles a ludicidade se manifesta de 

diversas maneiras. Duas das mais citadas (brincadeiras e jogos), inclusive são referidas enfaticamente 

nos trabalhos de Lopes (2016), para quem as manifestações de ludicidade são restritas à brincadeira, 

ao jogo, à recreação e ao lazer. 

Ao falar sobre manifestações de ludicidade, 99% das menções se referem ao contexto áulico. 

Acredita-se que tenha havido uma interferência do contexto investigativo nas falas, pois os 

colaboradores ao receberem o convite e autorizarem sua participação, mediante Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), ficaram sabendo que a pesquisadora era docente, qual 

era seu objeto de estudo e suas delimitações espaço-temporais. De posse destas informações, talvez, 
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as respostas relacionadas à ludicidade tenderam fortemente a contemplar o ambiente áulico em 

detrimento da vida cotidiana em geral. 

 
Gráfico 12 – Manifestações da ludicidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa, elaboração própria. 
 

Apenas uma fala se referiu à “vida cotidiana”. Para Q.52 a manifestação de ludicidade é 

“Qualquer atividade na qual se consiga prazer no executar, seja passiva ou ativamente. Mas, isso é 

algo absolutamente pessoal, pois até o trabalho profissional pode ser uma atividade lúdica” (Q.52). 

Corroborando que a ludicidade pode se manifestar em outros contextos que não a instituição de ensino 

(o ambiente de trabalho, por exemplo), além disso, ratifica-se o lúdico como fenômeno individual, 

singular e particular, além de relacioná-lo com o “prazer”. 

Nas falas sobre o fazer docente, que se estrutura pela ludicidade, prevalecem (65%) a ideia de 

que este “fazer” mostra-se como inovador, fugindo do rotineiro sendo, pois diferente, havendo ainda 

o entendimento de que se trata de uma metodologia ligada a estratégias nas quais o aluno é sujeito 

ativo (26%), ou seja, os alunos relacionam as manifestações de ludicidade no fazer docente a uma 

metodologia ativa/participativa/colaborativa113. Entretanto, para alguns poucos, mesmo ao guiar-se 

pela linguagem lúdica o professor continua alicerçado em uma metodologia tradicional. 

 
113 Epistemologicamente a metodologia ativa e a metodologia participativa são díspares na intencionalidade 
ulterior e na origem; a primeira de cunho pragmático, oriunda no movimento da Escola Nova, voltado para 
aprendizagens aligeiradas e “moldáveis”; a segunda de cunho sócio interacionista, oriunda do movimento 
dialético, histórico-libertador da educação, voltado para aprendizagens significativas e emancipatórias (ARAÚJO, 

Brincadeiras
Jogos

Bom humor na linguagem
Dinâmicas de grupo

Música
Teatro

Vivências
Exercícios e atividades

Cores
Estudos de caso

Metáforas
Dança
Poesia

Avaliações
Outro

12%
12%
12%

11%
8%

7%
7%

6%
6%

5%
5%
5%

3%
1%

0%



248 

Gráfico 13 – Fazer docente 

 
Fonte: Dados da pesquisa, elaboração própria. 
 

Para considerar um item como “manifestação da ludicidade” o colaborador Q.81 diz que leva 

em conta o “dinamismo, adaptação e modelagem de temas” (Q.81). Sua fala menciona “modelagem”, 

uma referência behaviorista (eis a tendência pedagógica comportamentalista – discutida 

posteriormente na categoria Mediação Didática) ao “uso” da ideia lúdica para moldar (O outro? O 

comportamento?) conforme padrões pré-estabelecidos, assim como o colaborador também exprime 

que, em sua opinião, os assuntos/temas devem se moldar dinamicamente aos objetivos. Neste 

diapasão, a terminologia “metodologias ativas” se adequa bem. 

No entender discente, à manifestação da ludicidade no Ensino Superior se assoma uma 

intencionalidade docente, a qual, para 10% deles, tem a ver com a melhoria da relação entre professor 

e aluno, no entanto para a maioria expressiva das falas (90%) essa intenção tem a ver com a 

aprendizagem de um conteúdo (assunto). Isto é corroborado pela preponderância da Concepção 

Utilitarista de Ludicidade que subjaz nas falas. 

 
Gráfico 14 – Intenção docente 

 
Fonte: Dados da pesquisa, elaboração própria. 
 

Prevalentemente, os alunos relatam que a ludicidade se manifesta sob forma de brincadeiras, 

jogos e bom humor na linguagem. Nota-se que tais manifestações são de simples inserção nas aulas, 

 
2017; MADEIRA; GUERRA; ZEN, 2018; CASTANHO, 2008). Havendo atualmente uma tentativa de síntese 
superadora com a metodologia colaborativa, cujas bases e contornos ainda não estão consolidados. 
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podendo o professor incluí-las para diversas etapas de sua mediação didática – seja para introdução 

de um conteúdo, consolidação, avaliação, revisão, etc. 

O bom humor na linguagem talvez seja a mais maleável (aplicável a qualquer circunstância) e 

idiossincrática das manifestações, pois depende do perfil psicoemocional do docente – caso ele não 

seja uma pessoa naturalmente bem-humorada, fica bem improvável manifestar a ludicidade dessa 

maneira sem soar inautêntico, – do perfil da turma, do relacionamento estabelecido entre professor e 

alunos. 

Aprofundando o que os colaboradores entendem como manifestações de ludicidade nas aulas, 

apareceram várias referências de atividades e/ou exemplos de caráter potencialmente lúdico. Os dados 

foram produzidos tanto no Questionário quanto no Grupo Focal, fomentando uma triangulação (Vide 

Tabela 4). Aduz-se que a simples menção de “atividade” como termo caracterizador de uma 

manifestação lúdica já indica algo em movimento, contrário à passividade, demandando esforço, 

empenho e envolvimento conjunto. 

 
Tabela 4 – Manifestações lúdicas mais comuns no Ensino Superior 

Manifestações lúdicas mais comuns referidas no ES % Questionário  % Grupo Focal % Triangulado 
Atividades / Exercícios  36 13 24,5 
Dinâmica de grupo 25 17 21 
Jogos  4 11 7,5 
Estudos de caso (em grupo ou individuais) 3 11 7 
Avaliação  7 6 6,5 
Bom Humor 0 13 6,5 
Metáforas 4 8 6 
Brincadeiras 3 8 5,5 
Encenação/ teatro 7 3 5 
Vivências 0 8 4 
Macetes 4 0 2 
Poesia 4 0 2 
Dispositivos eletrônicos 3 0 1,5 
Cores 0 1 0,5 
Música 0 1 0,5 
Dança 0 0 0 
TOTAL 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Cabe o esclarecimento de que essas referências foram obtidas indiretamente, valendo de relatos 

contidos em respostas a uma questão que pedia ao colaborador para relatar uma vivência de cunho 

lúdico que durante seu curso universitário, isto valida dizer que no ES, mesmo num curso socialmente 

tido como “duro” ou “de mercado”, há espaço para a criatividade docente manifestada por “n” 

expressões de potencial lúdico, até mesmo pela poesia. 
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Esta última apareceu em “Algo “irreal” tudo que tenha encenação e seja culto em seu conteúdo 

como, por exemplo, uma poesia” (Q.17, grifo no original). Depreende-se da fala que o lúdico é 

imbuído de cultura (BROUGÈRE, 2010), não é ordinário, mas sim edificante, colabora positivamente 

com o crescimento do indivíduo. 

Comparando-se as três manifestações de ludicidade mais referidas nos dados do questionário e 

do GF, identifica-se que aquele inclui a avaliação e a encenação teatral, ao passo que esse inclui o 

bom humor na linguagem e os jogos (Vide Tabela 4). Quando os dados foram cruzados, buscando-se 

a média percentual entre eles, obteve-se que a ludicidade no ES se manifesta prevalentemente sob 

forma de Atividades/Exercícios (24,5%); Dinâmicas de grupo (21%) e Jogos (7,5%). 

Houve, ainda, falas que tentaram explicar o que era manifestação lúdica exprimindo o que 

“não” era lúdico, ou seja, por contraste. Para eles a manifestação da ludicidade no ambiente 

universitário emerge quando não há “aula expositiva, exposição ou transmissão formal” em 67% das 

falas114, ou não há quadro/lousa (22%) ou mesmo o piloto/pincel atômico (11%). 

 
Gráfico 15 – Na aula o que não é lúdico 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Ao mencionarem as manifestações lúdicas, os alunos diziam também quais foram bem-

sucedidas em suscitarem fluxo positivo (CSIKSZENTMIHALYI, 1999) de emoções: a maioria das 

“atividades em grupo” (A.7), tais como a produção de “cordel” (A.9) ou a realização de um “júri 

simulado” (A.2), ao passo que o próprio aluno A2 disse: “utilização de data show, né?! Como recurso 

visual... Eu penso!” (A.2). Transpareceu novamente o conflito conceitual entre instrumento/recurso 

(materialidade) com a ludicidade (efeitos emocionais) – algo similar a confundir o “brinquedo” com 

a sensação que a brincadeira pode proporcionar. Depreende-se que a ludicidade em muitas vezes é 

 
114 Apenas fazendo uma digressão reflexiva e sem pretensão de resposta para o momento... É ou não é um 
contrassenso uma “vídeo aula” ser considerada lúdica? Ela no fundo não é uma “aula expositiva”? Na qual a 
participação/ação discente beira a nulidade?! 

Aula expositiva/exposição/transmissão
formal

Quadro (lousa)
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67%

22%
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entendida pela sua materialidade (a forma sob a qual se manifesta externamente) e não pelos 

sentimentos que desperta. 

Querendo sintetizar a discussão que estava em curso, o aluno A7 expressou sua compreensão 

conceitual relativa à ludicidade, a qual é macro e ampla englobando manifestações, como expressão 

material, assumindo a forma de “brincadeira”, por exemplo. “Eu acho que ludicidade seria gênero e 

brincadeira seria espécie. Teriam, então, várias espécies dentro desse gênero” (A.7, grifo nosso). 

Coadunando com supostos defendidos nesta tese e valendo-se da talentosa ideia de A.7 dizendo 

que a ludicidade é gênero, enquanto jogo, festa, dinâmica, etc. são espécies, construiu-se a Ilustração 

29 como uma tentativa de esboço taxonômico. 

 
Ilustração 29 – Ludicidade: Tentativa taxonômica 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Reconhece-se que a rigor ou, segundo as regras taxonômicas em Biologia, gênero é categoria 

inferior a grupo. O que se apresenta na Ilustração 29 é uma “tentativa” taxonômica (por isso, usa-se a 

palavra agrupamento ao invés de grupo) no sentido meramente didático de facilitar a visualização e 

a compreensão. Levando-se em conta as manifestações da Ludicidade, o tópico a seguir detalha 

questões sobre a frequência delas na Educação Superior. 
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6.1.2.3 Frequência  

 

Ao analisar falas sobre as sensações que a Ludicidade despertava encontraram-se respostas 

dizendo que ela nunca esteve presente e/ou que só aparece raramente. Foi feita uma pergunta objetiva 

na tentativa de descobrir a possível existência e frequência da Ludicidade nas aulas do ES.  Viu-se aí 

uma oportunidade de cruzar dados, realizando uma dupla verificação que assegurasse a confiabilidade 

das análises.  

Pelas respostas, identificou-se que para 27% dos estudantes a frequência de inserção de 

manifestações de ludicidade no Ensino Superior ou é escassa ou é inexistente (vide Gráfico 16). 

 
Gráfico 16  – Presença das manifestações (Grupo Focal) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Levantou-se no questionário, além da frequência de ocorrência da ludicidade no curso de 

Ciências Contábeis, a forma de periodicidade de sua ocorrência. Uma peremptória resposta dos 

colaboradores emergiu: para eles a periodicidade de manifestações da ludicidade é escassa (92% – 

vide Gráfico 17).  Identificou-se que poucas mediações didáticas se constroem com o auxílio de 

manifestações lúdicas no lócus estudado. O que em si pode ensejar uma recomendação discente por 

um aumento na inserção de manifestações de ludicidade no Ensino Superior. Para triangular esse 

ensejo buscou-se conhecer a perspectiva discente sobre a frequência no grupo focal. 
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Gráfico 17 – Periodicidade de inserção 

 
Fonte: Dados da pesquisa – questionário, elaboração própria. 
 

Depreendeu-se que nas poucas iniciativas (as ações pontuais de manifestação lúdica) por vezes 

“exageram a dose”. De fato, percebe-se que na transição de paradigmas – neste caso se refere a 

paradigmas pedagógico-didáticos – há uma evidente questão pendular (ou no entender de Saviani 

(1986) uma oscilação da “curvatura da vara” que também carece de um “direcionamento adequado”), 

sai-se de um extremo formal de aulas expositivas, para aulas tão dinâmicas que acabam se perdendo 

em seus objetivos e procedimentos, causando má impressão e reforçando estereótipos negativos 

relativos à ludicidade. Crê-se que pesquisas sobre Mediação Didática Lúdica são claros esforços de 

melhoria no direcionamento da “curvatura da vara”. 

Escassez é a palavra chave do Gráfico 18, corroborada em falas como: “quase não acontece ... 

poucos professores me fazem sentir essa sensação” (Q.87); “Algumas poucas aulas foram capazes de 

me envolver e me fazer sentir pleno” (Q.74) e “Dificilmente esses momentos ocorrem, pois a maioria 

dos professores abordam os assuntos de forma monótona o que ocasiona falta de interesse e 

concentração nas aulas” (Q.76). 

Ainda corroborando à escassez lúdica no Ensino Superior Q.14 aduz: “Ocorre pouquíssimas 

vezes e quando excessivas saem do foco, requer controle.” (Q.14) expressando também a importância 

do equilíbrio entre excesso e escassez, bem como fala sobre “controle” entre os extremos para manter 

o foco e o objetivo didático da aula. 
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Gráfico 18 – Emoção lúdica no Ensino Superior 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

A inteireza advinda da ludicidade – a mesma que é subjetiva e interna, sentida de forma diversa 

em cada indivíduo – se vê em algumas falas transferida como atribuição de outra pessoa: o professor. 

Aduz-se que por suas características ontológicas (LOPES, 2004, 2016) não se pode delegar ao outro 

sua sensação de inteireza/plenitude. Esta visão traz, inadequadamente, a ludicidade como externa e 

condicionada ao outro. 

Isto é algo que não coaduna com a Concepção Subjetiva da Ludicidade. Aliás, pelo que se 

depreende, para os colaboradores parecem existir condições – na realidade, parecem existir fatores – 

prévios ou concomitantes que influenciam a existência da ludicidade no contexto áulico do ES. É 

sobre estes fatores o próximo tópico tratará. 

 

6.1.2.4 Influenciadores 

 

Ao que tudo indica, os alunos são influenciados, condicionam ou se permitem entrar no mundo 

lúdico mediante o atendimento de algum(s) fator(es), tais como didática, conexão entre teoria e 

prática, nível de cansaço, entre outros, que se encontram dispostos no Gráfico 19.  
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Gráfico 19 – Influenciadores da Ludicidade no Ensino Superior 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Aqui foram chamados de “Influenciadores da Ludicidade” os elementos que, segundo os 

colaboradores, influem de alguma maneira (em alguns relatos pareceram ser determinantes) para que 

eles se sintam (ou se permitam sentir) lúdicos, ou seja, são fatores que podem acionar a Atitude 

Ludicante. Passa-se a explicá-los individualmente a seguir: 

• Didática – engloba falas referentes à metodologia empregada pelo professor em sua 

mediação didática, à pessoa do professor (seu jeito de ser, o indivíduo);  

• Conteúdo – se refere ao assunto, temática ou ao componente curricular, seu significado 

intrínseco de relevância e sua relevância subjetiva para cada aluno (o popular “gostar da matéria”, 

saber seu porquê);  

• Conexão significativa entre teoria e prática – o aluno precisa se dar conta que a mediação 

didática está aportando razões pelas quais estudar determinada teoria, criando elos entre teoria e 

prática;  

• Atividades Potencialmente Lúdicas (APL) – a inserção de vivências, dinâmicas, estudos de 

caso, jogos, etc. é condição de influência para uma parte discente sentir ludicidade nas aulas;  

• Sua aprendizagem – o aluno diz que se sente lúdico à medida que percebe que está vencendo 

a ignorância e aprendendo, assim, quanto mais aprende, mais se sente lúdico;  
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• Nível de cansaço – alguns alunos dizem que não importa o que suceda na aula, caso estejam 

muito cansados (do trabalho, de suas jornadas, etc.) nada os faz sentir lúdicos;  

• Dinamismo na aula – há relatos que se a aula não tiver o mínimo de dinamismo eles não 

conseguem se sentir lúdicos; e  

• Feedback – houve relatos de que sem que sejam fornecidos aos alunos algum tipo de retorno 

informacional (sobre seu desempenho, por exemplo) não se sentem lúdicos. 

Para 62% dos colaboradores, dependendo de quem seja o professor e sua mediação didática ou 

dependendo do assunto/ componente curricular o aluno pode sentir-se lúdico ou não. Condicionam, 

pois sua ludicidade ao conteúdo, ao professor e sua didática, localizando-a em algo externo. 

Q.3 associa seu sentimento de ludicidade à didática do professor as quais têm efeitos em sua 

atenção e diz que “Quando o professor tem boa didática, eu não sinto a menor vontade de dispersar. 

A minha atenção fica 100% retida na aula” (Q.3). 

Já Q.15 ao dizer: “Dependendo do professor e do assunto abordado, me interesso e presto 

bastante atenção à aula” (Q.15), condiciona seu interesse, sua sensação de ludicidade ao professor 

(uma coisa mais personalista – pois atribui sua ludicidade à pessoa e não ao repertório de saberes do 

professor) e ao assunto abordado.  

Para Q.25 sua ludicidade é influenciada diretamente pelo conteúdo ser ou não de seu interesse, 

independente de outros fatores, o discente relativiza sua ludicidade ao gosto que tem pela matéria em 

questão. “Acho relativo essas sensações, pois se for um assunto do meu interesse o envolvimento será 

bem maior, já não acontece o mesmo em matérias que não me chamam a atenção” (Q.25). É, pois, o 

assunto que lhe desperta a ludicidade e lhe enseja as sensações de inteireza decorrentes do fluxo 

positivo de emoções. “Isso é viabilizado pela temática de cada aula, aliada a metodologia do 

professor” (Q.32). Assim, Q.32 condiciona seu fenômeno interno e subjetivo de ludicidade à temática 

(conteúdo) e à metodologia empregada pelo professor em sua mediação didática. 

Percebe-se, ainda, que o aluno adulto busca o “porquê” das coisas, para que elas façam sentido. 

Destarte, quando em sua ambiência áulica as “razões suficientes” e significado dos assuntos são 

apresentados pelo professor, o aluno passa a sentir-se lúdico. Não é necessariamente o “assunto” o 

elemento de maior influência para a ludicidade mas sim, uma busca por estabelecer relações 

significativas entre os conteúdos, entre a teoria e a prática. 

“Era algo novo, um assunto mostrado com clareza, com o intuito de nos apresentar, não apenas 

um mecanismo que deve seguir tal normatização, mas todas a nuances do processo, os motivos pelo 

qual deve ser feito de forma y e não x” (Q.28). Ou seja, Q.28 atrela a clareza lúdica ao fato de conhecer 
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os significados que o assunto tem, suas razões de ser e se elas foram apresentadas pelo professor, a 

partir daí o aluno diz que se permite entrar em fluxo positivo. 

 “No momento em que são abordados os temas relacionados ao meu trabalho (pois, gosto muito 

do que faço), isso me permite associar a teoria com a prática de forma mais clara, o que facilita o 

entendimento e me dá a possibilidade de participar da aula de forma a contribuir ...” (Q.7). Há 

afinidade subjetiva entre a aula/assunto/o gosto pessoal do aluno, uma espécie de associação entre 

teoria e prática que estabelece nexos significativos, bem como estabelece um campo fértil para que a 

ludicidade desabroche. 

De igual forma, Q.33 diz que influem em sua ludicidade a didática do professor, e também a 

conexão significativa entre teoria e prática, para quem: “É maravilhoso quando um professor tem 

didática e transmite o conhecimento de forma que a gente aprenda com mais facilidade, fazendo 

conexões entre a teoria e a prática e despertando nos alunos o interesse em buscar mais conhecimento 

sobre o assunto” (Q.33). Explicita que sua sensação é algo de “maravilhoso” pertence, pois ao grupo 

do indescritível. 

Contrastando as falas de Q.34 e Q.69, percebeu-se um ciclo virtuoso de aprendizagem e de 

ludicidade: “Quando domino o conteúdo eu me sinto em estado de plenitude, principalmente por que 

me imagino no mercado de trabalho115 demonstrando meu conhecimento” (Q.34). Ou seja, para Q.34 

quando há aprendizagem, sente-se lúdico, porém caso não se aprenda, a ludicidade não se 

desencadeia. Ele condiciona sua ludicidade à aprendizagem. “Nas poucas aulas que senti tal sensação, 

foi bom, pois pude ver como a Contabilidade é importante e me deu vontade de aprender mais” 

(Q.69). Ou seja, Q.69 diz que quanto mais aprende mais se sente lúdico e mais quer aprender. 

Desencadeia-se, então um ciclo virtuoso de Atitude Aprendente e Atitude Ludicante. 

Em meio a esse ciclo virtuoso emerge o “prazer” como sensação lúdica: “É algo que você sente 

quando começa a dominar o assunto de forma completa e prazerosa” (Q.64). Dessa maneira, Q.64 

corrobora Q.34 ao condicionar o início de sua sensação de ludicidade a sua aprendizagem e ao 

domínio que consegue sentir sobre o conteúdo. O que indiretamente lhes aumenta a autoconfiança na 

própria estrutura cognitiva e retroalimenta sua motivação intrínseca (SCHWARTZ, 2014). 

Entretanto, “O cansaço do dia de trabalho afeta um pouco esse desempenho” (Q.18), 

ressaltando que a ludicidade está diretamente influenciada também ao nível de cansaço daquele que 

quer entrar em fluxo positivo de emoções. 

 
115 O “sonho dourado” do mercado de trabalho não dá descanso! 
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Estas constatações advindas do campo empírico reforçam o que a teoria lukesiana (2000, 2018), 

Fortuna (2000, 2001, 2018), d’Ávila (2006, 2014, 2016) e Lopes (2004) trazem sobre o caráter 

subjetivo da ludicidade, cada um sente-a de forma diferente aportando fatores de relevante influência 

no Ensino Superior; bem como, aportam íntima relação de interdependência positiva que há entre a 

ludicidade e aprendizagem na ES. Após o reconhecimento dos fatores que influenciaram a existência 

sentimentos lúdicos, a pesquisa buscou compreender como os alunos interpretam a inserção das 

manifestações da ludicidade. 

 

6.1.2.5 Inserção 

 

Reunindo as informações discentes pôde-se classificar a inserção das manifestações lúdicas no 

Ensino Superior como: negativas e positivas. Junto aos aspectos positivos levantaram-se as 

colaborações que a ludicidade aporta; ao passo que junto aos aspectos negativos levantaram-se os 

fatores que atrapalham sua inserção no Ensino Superior. 

Em termos “positivos” os colaboradores informam que a ludicidade no ES favorece e contribui 

com: 

• A leveza e inteireza (A ludicidade por seu potencial inerente de emoções positivas, colabora 

com sensações de leveza, prazer, bem estar, favorecendo a inteireza e saúde integral do ser 

(LUCKESI, 2000a)); 

• A compreensão, a memorização e aprendizagem de conteúdos (talvez, seja o benefício mais 

relatado). A ludicidade para eles favorece essas três habilidades; 

• A interação (Esta se revela não só internamente no sujeito, mas transparece externamente em 

integração interativa, seja entre pares, professor e alunos, comunidade acadêmica em geral. Em 

tempos de virtualização de laços afetivos e amor líquido (BAUMAN, 2013), é muito bem vinda a 

possibilidade de interação real)116; 

• A manutenção e perseguição de objetivos (persistência) (Mais um benefício de cunho 

pragmático117 – além do favorecimento da aprendizagem relatada – os colaboradores dizem perceber 

que os objetivos dos conteúdos/das aulas dão mostras de serem perseguidos, fomentando a 

persistência e manutenção do foco. Depreende-se que este benefício atinge não só ao aluno, mas 

diretamente à mediação didática do professor); 

 
116 Que dizer então, do pós-pandemia, pós-experiências de educação emergencial remota? (Só conjecturas...) 
117 Aspecto bastante valorizado na Cultura Contábil. 
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• Relação diferenciada com o tempo (Contrariando o que sói acontecer na atualidade – 

“predomínio do tempo “contado” (tempo cronológico) sobre o tempo “vivido” (kairós)” 

(ASSMANN, 1998, p. 207, grifos no original) – segundo os colaboradores parece haver uma 

distorção temporal quando a ludicidade está presente). 

Por apresentar sinteticamente todos os elementos positivos mencionados traz-se a fala de Q.5: 

“Foram em poucas [aulas], mas me senti leve, muito bom ter estado ali naquele momento. Pude 

compreender com clareza a informação que os professores queriam me passar, e sei que sempre 

lembrarei daquele momento. Aulas que não têm interação dos professores com alunos, sempre com 

a mesma didática de ensino monótona de sempre, aula sem contexto, cópias de livros, e falação do 

professor o tempo inteiro, cansa o aluno. Perdemos o foco do assunto que ele está querendo passar, e 

acabamos nos sentindo mal, querendo ir embora dali o mais rápido possível” (Q.5, sic, grifos nossos). 

Do ponto de vista negativo identificaram-se os elementos que atrapalham e/ou causam 

problemas na inserção da ludicidade no Ensino Superior. São, pois, fatores que minimizam, anulam 

ou depõem contra os esforços de uma Mediação Didática Lúdica. Residem basicamente em erros de 

dosagem, de frequência e/ou de contexto. Pelos dados produzidos levantou-se que, há docentes que 

abusam do bom humor na linguagem contando anedotas que pouco têm que ver com o assunto em 

pauta na aula (erro no contexto), e /ou passam a aula toda contando piadas exagerando na quantidade 

(erro na dose) – concorda-se com o dizer popular de que a diferença entre o remédio e o veneno é a 

dose. 

As consequências são lesivas: Reforçam estereótipos negativos sobre a “não seriedade” do 

lúdico; geram descrédito de que a ludicidade possa coexistir na universidade; soa como uma 

“enrolação” descompromissada que enfraquece relações de ensino e aprendizagem e de confiança 

entre professor e aluno, que se sente ofendido, quando não vilipendiado e prejudicado. 

Durante o GF, em clima descontraído e de cumplicidade, A8 afirmou: “A gente está tendo uma 

experiência neste semestre, eu e A.2, [...] ele tenta [se refere ao docente] [...]ele começa o lúdico, ele 

chega no lúdico, mas chega uma hora que se torna cansativo, é uma coisa que se torna... [fez um 

muxoxo e parou de falar, revelando que se torna desanimador e inócuo]” (A.8).  

O desabafo comenta o exagero de brincadeiras/ jogos empregados por um docente durante 

todas as etapas da aula e em todas as aulas do semestre. O caráter de sair da rotina deixa de existir 

porque acaba se tornando uma nova rotina, cansativa e desgastante para os adultos, repercutindo 

negativamente na avaliação discente sobre a inserção de manifestações da ludicidade no ES. 
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Para A3 o exagero referido torna-se “[...] uma ludicidade ofensiva...” (A.3). Em sequência, A3 

ainda explica que há manifestações da ludicidade que são ofensivas por não respeitarem um 

momento/ o gosto/ o desejo de não participar, por não se sentir bem com aquela atividade – novamente 

uma corroboração à subjetividade intrínseca do fenômeno lúdico. “Acho que não é sempre que há 

uma relação direta entre ludicidade com diversão [...]” (A.6). Transparece a Concepção Diversão da 

Ludicidade para a qual a ludicidade liga-se ao divertimento e que quando este não acontece não há “o 

lúdico”. 

Segundo os alunos, quando houver exageros ou quando a grande maioria dos envolvidos não 

se divertir “Ai... não deve ser lúdico” (A.9). Depreende-se que as concepções deste aluno sobre 

ludicidade se apoiam sobre o Paradigma do Lúdico Total, no qual só há ludicidade se todos se 

sentirem lúdicos (requer um alcance da totalidade dos participantes). Entretanto, pelas próprias 

palavras dos colaboradores, pode-se reafirmar a subjetividade e não-inexorabilidade do lúdico. Sendo 

impraticável demandar uma mesma reação, na mesma intensidade de indivíduos tão díspares entre si. 

Por esta razão, defende-se o Paradigma do Lúdico Real, o qual contempla as concepções de 

ludicidade que respeitam a subjetividade, as diferenças, procura o equilíbrio e o bom senso. 

A parcimônia e o bom senso (FREIRE, 2004) precisam fazer parte do repertório docente para 

que ao tomarem a iniciativa de Mediações Didáticas Lúdicas não se transformem em motivo de 

chacota; não desvirtuem o lúdico e seu arcabouço potencial ou mesmo não demandem que todos os 

alunos sintam-se lúdicos simultaneamente (há que se contentar com a média dos participantes, o 

máximo possível, ou a “Ludicidade Média”). Portanto, é necessária uma adequada formação lúdica, 

para estabilizar expectativas e conhecimentos sobre as concepções lúdicas e os paradigmas 

epistemológicos que as sustentam. 

Para A7 “[...] O professor que usa piada... Tem mais professor que erra na mão do que professor 

que acerta na hora de usar a piada” (A.7), ou seja, a tendência externada é de erro com a dosagem e 

pouca habilidade com a manifestação potencialmente lúdica que se vale do bom humor na linguagem, 

os professores acabam não encontrando a justa-medida, a “dose ideal” sem exageros. “Não há maior 

falta de graça do que a graça permanente” (GRACIÁN, 2006, p. 36). 

O problema não é contar uma anedota, fazer um gracejo, um trocadilho ou metáfora divertida, 

“O problema é o excesso! Quando você mais [conta] piada do que assunto” (A.2). Não há como 

esquecer que os alunos investigados são adultos inseridos em um contexto em que o senso de 

pragmatismo é muito grande118, daí que as falas avaliando negativamente a ludicidade aportam a 

 
118 Aspecto da Cultura Contábil. 
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preocupação discente com a contextualização e “serventia” (aplicabilidade contextual) das “piadas” 

e “atividades” para a explicação do assunto e a persecução dos objetivos didáticos (mais um reflexo 

da Concepção Utilitarista). 

Cabe ressaltar que o conceito de “enxergar na dose” difere do conceito de “exagerar na 

frequência”, i.e. no primeiro caso o professor pode usar todo seu “estoque” de manifestações 

potencialmente lúdicas em uma aula e passar o resto do semestre lecionando através de transmissões 

verbalistas tradicionais. Tendo, pois, exagerado somente na dose e não na frequência. Ao passo que 

trazer uma ou mais Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas (APLPs) todas as aulas do 

semestre é o típico exagero de dose na frequência. Nos dois casos os problemas são: o exagero, a falta 

de bom senso, equilíbrio e principalmente falta de planejamento didático119. 

 Esparsamente, algumas respostas revelam um conhecimento pouco refinado sobre ludicidade, 

porém que demonstram um maior esforço reflexivo de cunho conceitual. Ainda que não sejam 

capazes de construir um conceito próprio (visto que não são estudiosos da área lúdica), alguns 

discentes exteriorizaram opiniões contundentes. 

“[...] eu não acho que a piada seja tão ligada à ludicidade. Acho que a ludicidade vai além disso 

[...]” (A.5). A fala dá a entender que o aluno percebe a amplitude do conceito lúdico para além da 

materialização de uma manifestação lúdica (na linguagem bem humorada, por exemplo), e isto talvez 

porque ele tenha percebido o conflito conceitual entre efeitos e materialidades: As materialidades 

(manifestações externas) ensejam como efeitos os sentimentos positivos relativos à ludicidade 

(inteireza, alegria, bem-estar...). 

Depreende-se que para A.5 a experiência com as piadas docentes (“bom humor na linguagem”) 

não lhe gerou um fluxo positivo de emoções – seja por exagero, construção inadequada 

(preconceituosa, por exemplo) e/ou dissociação contextual. Por ser subjetiva e potencial, a 

manifestação “pode” despertar a ludicidade em uma pessoa e não em outra – não é inexorável, nem 

todos se sentirão lúdicos – além isso, o aluno empiricamente identifica que a ludicidade tem amplo 

espectro, não se restringindo a uma forma única de manifestação. 

Durante o GF um colaborador referiu-se a um docente que demonstra fazer uma Mediação 

Didática Lúdica. Surpreendentemente, a referência foi negativa, por conta do excesso de 

manifestações lúdicas que o professor aporta em seu trabalho. Professor fulano “é totalmente 

ludicidade [...] foquei numa determinada pessoa que utilizou a ludicidade de uma maneira exagerada” 

(A.2). Em seguida, a fala foi reforçada por um colega que cursa o mesmo componente curricular: “E 

 
119 Seria fruto de uma possível formação docente deficitária?... só conjectura. 
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em nada [este professor] está contribuindo” (A5). Mesmo não sendo colega na mesma matéria A.8 se 

manifestou dizendo: “Não... aí até perde a graça[...]” (A.8). Ou seja, as atitudes que nasceram para 

potencializar o lúdico, acabam se degenerando. 

A.2 é irônico com o exagero de estímulos lúdicos de um docente do semestre em que está 

cursando e o reforço percebido por A5 demonstra que o excesso/ exagero de estímulos lúdicos não 

traz bom retorno. Foi, ao contrário, motivo de ironia e escárnio, depondo contra a defesa da 

estruturação lúdica na mediação didática. Portanto, a falta de bom senso no “quantitativo” de 

manifestações lúdicas advoga contra a ludicidade no Ensino Superior. 

Urge relativizar alguns relatos discentes que estão eivados de preconceitos e jungidos a 

tendências pedagógicas tradicionais, os quais desmerecem qualquer mediação didática que não se 

enquadre nos moldes conservadores. Para discentes com esse perfil, inovações de potencial lúdico na 

ação do professor, por mais planejadas e estruturadas que sejam, são desencorajadas, desvalorizadas 

e às vezes escarnecidas. 

Apoia-se em Freire (2004) na defesa do bom senso na mediação didática – seja ela lúdica ou 

não. Exagero é antônimo para bom senso e equilíbrio, bem como, não é congruente com o paradigma 

epistemológico de ludicidade defendido nesta tese: o Lúdico Real, alicerce para a Concepção 

Subjetiva da Ludicidade. Destarte, constatou-se que há escassamente ludicidade nas aulas de Ciências 

Contábeis e em alguns destes escassos episódios há, infelizmente, exagero e inadequação na 

manifestação lúdica, ocasionando reações negativas e descrédito. 

 

6.2 MEDIAÇÃO DIDÁTICA 

 

Para melhor compreender a Mediação Didática segundo a perspectiva discente foram 

interpostas aos colaboradores perguntas tanto no questionário quando no Grupo Focal (GF), da 

triangulação de suas respostas derivam as análises seguintes, subcategorizadas em: Concepções, 

Problemas e Exortações. 

d’Ávila (2005, 2012, 2016), d’Ávila e Ferreira (2018), Mizukami (1986), Libâneo (1994, 

2018), Masetto (2003), Castro (2012), Pimenta e Anastasiou (2010), Carlino (2017), Schwartz (2014), 

Tapia e Fita (2000), Moraes e Torre (2004), Silva (2011) e Gil (1997) defendem que, entre outras 

características, a mediação didática é (ou pelo menos deveria ser) intencional e planejada. Portanto, 

reside no fazer docente uma intencionalidade, assim o professor ao lecionar tem seu objetivo didático 

bem estabelecido e persegue seu alcance empregando diversificadas estratégias e recursos 
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relacionando-se “[...] com o que o professor quer do aluno, quer...ter a intenção de passar alguma 

coisa[...]” (A.1, grifo nosso). 

Depreende-se que no Ensino Superior (ES) o aluno tem consciência de que há uma 

intencionalidade no professor e que ela está na raiz do fazer docente. As falas discentes também 

expressam, de forma subjacente muitas vezes, ideias sobre as tendências pedagógicas que nesta 

categoria serão chamadas de concepções e encontram-se organizadas a seguir. 

 

6.2.1 Concepções 

 

Esta subcategoria se destina a apresentar interpretativamente as concepções pedagógicas de 

ensino que emergem das falas discentes referentes à mediação didática de seus professores. No 

sentido de localizar epistemologicamente as práticas para compreender a mediação docente no Ensino 

Superior conforme o ponto de vista dos alunos. Como sustentáculo teórico apoia-se na classificação 

de Mizukami (1986) para as tendências pedagógicas as quais se encontram sintetizadas no Quadro 

27. 

Talvez, a mais conhecida e mais difundida concepção didático-pedagógica seja a de cunho 

tradicional (ou conservadora), aquela em que as relações entre professor e aluno são baseadas na 

verticalidade, autoritarismo, hierarquização, centralização de ações e poder no professor que emprega 

fundamentalmente a aula expositiva transmissiva e meramente repetitiva para “transmitir/passar” o 

conteúdo ao aluno que deve acumular e memorizar o conhecimento (educação bancária) repetindo-o 

em provas. 

 
Quadro 27 – Apanhado geral sobre as abordagens pedagógicas 

(continua) 
TRADICIONAL COMPORTAMENTALISTA HUMANISTA 

Relação vertical; 
Autoritarismo; 
Aluno passivo; 
Aula expositiva; 
Conteudista; 
Transmissão, reprodução e 
acumulação do conhecimento; 
Manutenção do mundo e das 
relações de poder; 
Realidade transmitida e externa; 
A instituição de ensino é Aparelho 
Ideológico do Estado; 
Educação bancária; 
Disciplina e lógica disciplinar rígida; 
Ter boa memória é ser inteligente. 

Controle docente; 
Ser humano é manipulável e produto do 
meio; 
Individualização do ensino por meio de 
técnicas “inovadoras” personalizadas; 
Instrução programada com ênfase em 
controles e indicadores; 
Estímulo-resposta; 
Valorização de notas e prêmios; 
Reprodução de conteúdos e 
comportamentos; 
Pré e pós testagem; 
Manutenção do mundo idealizado; 
Feedback constante para controlar a 
qualidade e manter padrões; 
 

Relação interpessoal; 
Visão autocentrada de indivíduo; 
O mundo é reconstruível; 
Estímulo à autonomia, autorresponsabilização 
e autoaprendizagem; 
Respeito à subjetividade, experiências pessoais 
e individualização de práticas; 
Ensino não diretivo; 
Professor facilitador de comunicação e 
aprendizagens; 
Sem padrões, com diversidades de estilos; 
Sem rigor disciplinar; 
Alunos participativos de planejamento e 
execução; 
Abolição de exames, notas e diplomas; 
Autoavaliação. 
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(conclusão) 
TRADICIONAL COMPORTAMENTALISTA HUMANISTA 

 Aprender é mudar comportamentos para 
manter a situação. 

 

COGNITIVISTA SOCIOCULTURAL 
Sujeito e objeto interagem: dessa interação produz-se 
conhecimento; 
Professor intermedia o desequilíbrio cognitivo; 
Aluno ativo; 
O mundo é construção; 
Busca de compreensão de processos; 
Interação, observação e ação; 
Ser humano integral (cognição e afeição); 
Deve-se partir de onde se sabe; 
Estudam-se conteúdos existentes com flexibilidade; 
Experiências valorizadas; 
Erro é parte da aprendizagem; 
Autoavaliação é valorizada; 
Propiciar e identificar ressignificações; 
Transformação de si e do mundo; 
Busca de autonomia. 

Visão interacionista: homem/ mundo, sujeito/ objeto;  
Relação horizontal; 
Questionamento e valorização do histórico e da cultura dos seres; 
Superação da ingenuidade desvelando as contradições de 
sociedade; 
Transformação social; 
Estímulo à: Reflexão, Criticidade e Dialogicidade; 
Auto e mútua avaliação; 
Conteúdos que emergem das discussões são estudados;  
Levantamento prévio de conhecimentos; 
Não se restringe à escola; 
Não há exames e notas. 

Fonte: Elaboração própria com base em Mizukami (1986). 

 

Tudo isso no fundo revela uma manutenção das relações de poder nas instituições (as quais são 

aparelhos para reproduzir ideologias hegemônicas) e no mundo cuja realidade é externa ao homem. 

Tal concepção pauta-se ainda em uma fragmentação disciplinar ancorada em uma rígida disciplina 

para conduzir mentes ao adestramento (essa sem rigores excessivos e visando à emancipação do 

sujeito, talvez seja o ponto positivo dessa concepção, consoante pensamento freiriano da 

“rigorosidade metódica”, ou seja, “a disciplina é a organização da liberdade” (CORTELLA120, 

2019)). 

É possível identificar a abordagem comportamentalista em alguns aspectos: trabalha com a 

ideia de “estímulo-resposta” adequando conteúdos, comportamentos, elogios, notas, prêmios, 

valorizações socio acadêmicas a demandas mercadológicas; fazendo pré e pós testagens que 

verifiquem/selecionem aprendizagens – as quais são comportamentos aceitos para a manutenção  do 

mundo e suas relações de poder. No caso do ES os alunos são selecionados em função de uma “pré-

testagem” (vestibular, ENEM121), havendo também uma “pós-testagem” (ENADE) e 

especificamente no curso de Ciências Contábeis há também outra pós-testagem chamada “Exame de 

Suficiência” – que habilita o bacharel a exercer a profissão contábil. 

 
120 Ideia presente no minuto 01:38 do vídeo intitulado “Perdemos o capricho” do filósofo Mário Sérgio Cortella. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LwqfUlxNwa0. Acesso em: 1 set. 2019.  
121 Há uma série de cinco “estórias” chamadas “O país dos dedos gordos” que ilustram e fazem refletir sobre essas 
“seleções”. Vide Alves (1984).  
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Longe de ingenuidades, a abordagem comportamentalista, apresenta uma “roupagem” mais 

palatável para uma mesma essência tradicional, sem uma efetiva ruptura, mas desenhada para uma 

perpetuação do sistema vigente, com um viés mais “personalizável” de aparente respeito a diferenças 

e inovações de recursos. Tal câmbio se dá no incentivo a um gerenciamento da própria aprendizagem 

pelo próprio aluno (por meio de instrução programada tão empregada no ensino noturno, a qual no 

fundo busca uma ampliação da difusão informacional precarizada, como ocorre, por exemplo, no 

ensino a distância, propagandeada como sendo “autonomia/empoderamento” do aluno), trata-se, 

portanto, de eclipsar a mediação didática em função das técnicas e recursos (D’ÁVILA, 2005). 

Na busca dos recursos mais inovadores possíveis (nesse sentido a tecnologia é ultra valorizada 

como tecnopedagogia (D’ÁVILA, 2005) por permitir o controle, a transferência de responsabilidades, 

fomentando a manutenção das estruturas de poder sem real promoção de discussão crítica) que 

permitam uma “customização” da aprendizagem e paulatino controle de indicadores, de preferência 

em “tempo real”, ofertando a impressão de autonomia e humanização do processo ensino-

aprendizagem, o qual no fundo, não rompe estruturas nem sistemas de poder, mas serve à 

“maximização de rendimentos e minimização de custos” (D’ÁVILA, 2005, p. 225). 

A proposta central da abordagem Cognitivista é a busca pela compreensão dos processos: saber 

como se aprende e se ensina para melhoria desta relação, mediante a interação do sujeito e objeto, 

intermediada pelo professor que fomenta desafios cognitivos. Sob esta perspectiva o mundo está em 

construção. O ensino deve partir de onde o aluno (sujeito com papel ativo) já sabe, sondando-lhe a 

estrutura cognitiva, trabalhando os conteúdos relevantes e existentes de forma flexível, valorizam-se 

a autoavaliação e os erros como elementos constituintes do processo. O ensino deve propiciar 

ressignificações de si, do conhecimento e do mundo, em busca de autonomia, entendendo o ser 

humano como dotado de cognição e afeição (ser humano integral – cognição e afeição). 

A tendência pedagógica Sociocultural é, na realidade, a amálgama de várias vertentes 

pedagógicas, entre elas o socio interacionismo, propondo uma interação entre o homem, o mundo, o 

sujeito e o objeto, em uma relação horizontal, não-hierarquizada e dialógica entre professor e aluno, 

com vistas à transformação social, pela superação da ingenuidade e das contradições sociais com 

estímulo à reflexão crítica. Reconhece-se e valoriza-se o processo histórico e cultural dos envolvidos. 

Os conteúdos a serem estudados são aqueles que emergem das discussões. Há a defesa pela extinção 

de notas e estímulo à auto e mútua avaliação. A construção do conhecimento não está restrita à escola 

nesta tendência. 

A abordagem Humanista não encontrou muita ressonância nesta investigação posto que 

algumas de suas características são a abolição de exames, notas e diplomas (elementos valorizados 
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social e academicamente), em meio à ausência de rigor disciplinar (seja da disciplina de estudos seja 

de componentes curriculares pré-estabelecidos). Algo inexistente na universidade que trabalha com 

fluxograma de componentes curriculares – ironicamente conhecido como “grade” curricular (mantém 

prisioneiros?). Entretanto, seus outros elementos que também transparecem nas abordagens 

cognitivista e sociocultural apareceram nas falas investigadas. Por este motivo agruparam-se as 

concepções que emergiram na pesquisa em dois grandes grupos: Tradicional-comportamentalista e 

Cognitivo-Construtivista.  

Na produção de dados investigativos, foram mencionadas palavras/expressões que 

caracterizavam concepções pedagógicas de ensino similares à classificação apresentada por 

Mizukami (1986), cujo fito não é ser única fonte de conhecimento e classificação possível, mas sim 

uma forma sintética de explicação para o contexto histórico-social e de ensino-aprendizagem, 

reconhecendo-se em permanente estado de discussão teórico-prática de ensino. Mesmo sabendo que 

há diferenças teóricas entre as concepções Cognitivistas, Construtivistas e Socioculturais (aliás, há 

uma vasta gradação entre as nuanças das tendências pedagógicas, a tentativa dos autores, como 

Saviani (1986); Libâneo (1994); d’Ávila (2005) – neste caso Mizukami (1986) de quem se toma por 

empréstimo as explicações – é meramente didática em organizar compreensivamente as diversas 

tendências), aqui se optou por uni-las em seus aspectos mais proeminentes e de similitude. 

 

Gráfico 20 – Tendências pedagógicas nas concepções discentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

A maioria das menções são referentes às práticas tradicionais e/ou comportamentais (67%) em 

detrimento às referências à tendência cognitivista e/ou à tendência socio-cultural (33%). Neste caso 

as falas traziam verbos em modos condicionais ou hipotéticos, dando a entender mais a expectativa 

dos alunos do que a realidade vivenciada. Já se referindo a terminologias características da pedagogia 
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tradicional as formas verbais estão no tempo presente e os substantivos empregados são concretos, 

denotando que esta é a realidade vivenciada por eles. 

 

6.2.1.1 Concepção Tradicional-Comportamentalista 

 

É comum que se verifiquem “traições linguísticas” em especial quando não se detém um 

conhecimento aprofundado sobre uma temática, i.e. o interlocutor emprega em sua fala palavras da 

moda, que ouviu recentemente (sem saber o significado real), ou que considere de maior prestígio, 

porém sua construção discursiva revela uma contradição epistemológica, o contrário também 

acontece: a pessoa faz uma fala progressista e emprega termos retrógrados.  

Como exemplo disso está a fala do aluno Q.10 referindo-se à mediação de seus professores: 

“Muitos levam à risca o que é ser professor, buscam passar o conhecimento da forma mais clara 

possível, tirando dúvidas[...]” (Q.10, grifos nossos) expressa atitudes docentes de cunho cognitivista 

(e até com nuanças humanistas): preocupar-se com a clareza das explicações, valorizar dúvidas 

discentes, buscando com isso a aprendizagem do aluno, estando em posição empática de solicitude 

para esclarecer dúvidas, entretanto o termo usado foi “passar” algo que remete à transmissão passiva 

de informações de quem as detém (o professor) para quem não as tem (o aluno), ideia completamente 

inserida na tendência pedagógica tradicional. Sem contar o fato de expressar a prescrição e rigidez 

didática com a expressão “levam à risca” sem contemplar flexibilidades, diferenças e 

contextualizações. 

 
Gráfico 21 – Terminologia na concepção pedagógica Tradicional-Comportamentalista 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

No Gráfico 21 reúnem-se por ordem de prevalência as palavras e expressões presentes nas falas 

discentes que se referem de algum modo à tendência pedagógica tradicional e/ou 

comportamentalista. Foram diversas menções à ação de passar o conteúdo, passar a experiência, 

passar o assunto – uma ação centrada no professor, “[...]o dono do conhecimento [...]” (Q. 77), cujo 
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receptáculo é o aluno, aquele que vai “absorver por completo o conteúdo” (Q. 31, grifo nosso), ou 

seja, moldar-se ao “padrão-correto”. Estão excluídas desta relação a dialogicidade e a criticidade, no 

entender discente, pode-se resumir dizendo que “É tudo mecânico, né?!” (A.7). Repete-se para manter 

as mesmas estruturas, adequando os alunos às aprendizagens requeridas pelo mercado de trabalho. 

O aluno seria uma espécie de “esponja” acrítica que vai se “encharcar” do conhecimento que 

vem do outro (será que vem dele, ou é reproduzido também por ele?!). Aliás, segundo os termos que 

apareceram, esse “conhecimento” primeiro vai ser filtrado para depois ser transferido. Isto remete 

inevitavelmente à ideia freireana de Educação Bancária. Ao professor caberia o papel de transmitir o 

conhecimento – acumulado, mas não necessariamente produzido/construído/ressignificado por ele – 

e de fazer o aluno aprender, como disse o aluno 50 no questionário: “O ensinar não é só passar o 

conteúdo, mas sim fazer o aluno aprender [...]” (Q. 50, grifos nossos), i.e. assegurar-se da mudança 

de comportamento e aquisição memorística dos conhecimentos. 

Essa incumbência de fazer o outro aprender precisa ser ressignificada socialmente. Como é 

possível que alguém tome um remédio esperando que o outro melhore de saúde? Ou, como é possível 

que se tome um veneno esperando que o outro morra? Aprender e Ensinar são complementares 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2010; LIBÂNEO, 2018; MINEIRO, 2009), mas não acontecem 

simultaneamente, nem tampouco um é consequência inexorável do outro. Até porque são ações 

independentes (ou melhor, transdependentes) cujos sujeitos agentes são pessoas distintas: o sujeito da 

ação de ensinar é o professor e o sujeito da ação de aprender é o aluno. Requer-se, pois uma ação 

dialógica. Na qual o aluno será respeitado e o professor não seja destituído de sua autoridade 

pedagógica (SAVIANI, 1986), ambos são sujeitos principais, com papeis diferentes. 

No GF uma fala demonstra essa confusão nos papeis: “[...] Eu acho que.... é... as habilidades 

do professor de roubar o foco do aluno... mesmo que ele esteja ali falando uma coisa que seja 

desprazerosa para o aluno, ele pode estar fazendo uma coisa que está roubando o foco do aluno. [...]” 

(A.1). O aluno atribui ao professor a responsabilidade de manter o foco, o interesse e a atenção do 

aluno, diz que faz parte do rol de saberes e habilidades do professor a habilidade levar o outro a prestar 

a atenção, seja para conteúdos interessantes ou não. Novamente: como é possível se medicar para 

curar o outro? A relação evocada é unilateral, tudo (saber, responsabilidades, conhecimentos, ações...) 

emana de uma parte e à outra cabe somente prestar atenção, assistir, absorver... “captar a transmissão” 

e ajustar-se. Nestes casos os professores são vistos pelos alunos como os “[...] detentores do último 

copo d’água” (Q. 73). 

Corroborando à ideia o aluno 9 diz: “Mas assim, assistir... assistir aula todo dia das 19 às 22:30 

olhando slide, não é brincadeira, não!” (A.9). Da fala depreende-se a passividade discente, a repetição 
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ritualística tediosa, os recursos e a metodologia do fazer docente do ES em média. “[...] Enxergo mais 

como uma classe de antigamente que o professor tá ali em cima da plataforma, e ele fala lá, todo 

mundo aqui escutou e acabou” (A.7, sic). Esta fala explicita a obsolescência da tendência tradicional, 

mas assume que esta é a prática comum: um ensino vertical, troncular (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018) 

de tradição verbalista (D’ÁVILA, 2005), transmissivo, alicerçado unicamente na aula expositiva 

unilateral, trata-se de um “ensinar tradicional com aulas expositivas” (Q.85). O cenário descrito como 

“plataforma” lembra as prescrições da Didática Magna de Comenius (2011), que prescreve até o 

layout da sala e parece persistir nos dias atuais.  

Entretanto, em “Certas aulas eu sinto falta de perceber que o professor está ali como facilitador” 

(A.7, grifos nossos). Idealizar o professor como “facilitador” se ancora em concepções humanistas da 

Escola Nova, mas que se revelam comportamentalista, posto que o fito é tornar mais fácil a que o 

aluno se adapte/molde ao estabelecido externamente (pela sociedade, pelo mercado) dando uma 

aparência de que o aluno é o centro da relação e o professor só auxilia superficialmente (isso para não 

dizer que se trata de uma precarização das relações educativas) quando no fundo ele dirige todo o 

processo (condutivo). Da fala ainda emerge uma pergunta: será que o professor está realmente “ali”? 

Inteiro? Cognição e afeição? Ou está ali somente um fragmento do indivíduo? 

 

6.2.1.2 Concepção Cognitivo-Construtivista 

 

Um olhar panorâmico sobre o cruzamento da respostas do questionário com o grupo focal  em 

referência à tendências pedagógicas cognitivo-construtivistas na mediação didática dos docentes do 

ES aporta um campo sinonímico (mediação, ponte, facilitador, compartilhar) em meio a dois aspectos: 

a diversidade (heterogeneidade) no fazer dos professores e a ressignificação de concepções discentes, 

para as quais emergem dois eixos de diferenças frente à tendência tradicional-comportamentalista: 

Foco na aprendizagem (intenção) e afetividade. 

Reuniram-se no Gráfico 22 as menções/expressões mais prevalentes nas falas discentes com 

referência à concepção cognitivo-construtivista na mediação didática do ES. Esclarece-se um cuidado 

que a investigação teve. Talvez por interferência de palavras presentes no questionário, alguns alunos 

adotaram a palavra “mediação” em suas respostas. Entretanto, ao avançarem na fala explicitavam 

práticas tradicionais. Nestes casos, houve um reajuste no levantamento e agrupamento dos dados. 
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Gráfico 22 – Concepção pedagógica Cognitivo-Construtivista 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

O termo mais prevalente é “Mediação”, acredita-se que tenha havido a interferência da 

linguagem empregada na elaboração do questionário. Tal termo foi amplamente difundido na obra de 

Vygotsky (1993, 2000, 2018) e nesta tese é reforçado pelos trabalhos de d’Ávila (2005, 2008, 2016, 

2018). 

Um discente traz em linguagem metafórica que o professor realmente mediador tem como 

trabalho transportar o aluno para seu mundo – a fala não se dá sob aspectos condutivistas nem 

behavioristas (que alocaria a fala na concepção tradicional-comportamentalista), mas no sentido de 

ser uma ponte que faz o intermédio entre o conhecimento (que está em “outro mundo”, “no 

mundo/realidade do professor”) e ele. 

“Porque eu acho que o ensinar é isso, é você transportar o aluno para o seu mundo. Não torná-

lo um professor, mas ele como mediador, puxar ele para você. Então eu penso assim” (A.2, sic).  

Ainda que os termos verbais estejam no futuro ensejando uma possibilidade, o discente Q.76 enfatiza 

que este professor mediador já existe na realidade do Ensino Superior, pois “Alguns, ou melhor, raros 

professores fazem essa mediação entre o aluno e o conhecimento.” (Q.12), infelizmente não são 

maioria... “ainda”. 

Isto lança um olhar para a heterogeneidade no fazer docente, há diversidade nas atuações, as 

mediações são “Bem diferentes entre os professores” (Q.30), “Percebo que principalmente os 

professores mais jovens trabalham em uma dinâmica mais moderna e mediadora, [...]” (Q.22). Os 

alunos concebem que os “Professores são a nossa ponte ao aprendizado [...]” (Q.35) e defendem “[...] 

que a atuação dos professores para com os alunos seja de fato explanar e compartilhar o 

conhecimento” (Q.2). 

Surpreendeu positivamente uma fala no questionário que demonstrou ressignificação de 

concepções, um amadurecimento sobre o que seja o trabalho do professor. O aluno diz que tinha uma 

concepção tradicional e que ela foi ressignificada: “[...] eu entendia que professor, transferia 
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conhecimento, hoje já entendo como sendo de fato uma mediação. [...] a figura do professor deve ser 

afastada daquele que no passado era o dono do conhecimento. Hoje, ele deve ajudar o aluno, mostrar 

o caminho, ensiná-lo até mesmo a como estudar (coisa que não ocorre)” (Q.77). 

Será necessário voltar a esta fala mais adiante, pois tanto aqui quanto em sua continuação há 

aportes para a melhoria do trabalho docente.  Depreende-se que o aluno passou por duas situações 

diferentes em seu processo acadêmico e é capaz de caracterizar duas tendências pedagógicas: uma 

mais prevalente (tradicional-comportamentalista) e outra que vem paulatinamente se fazendo mais 

presente (cognitiva-construtivista). 

Sobre as principais diferenças que os alunos identificam estão: o foco na aprendizagem e a 

afetividade. A primeira se caracteriza na intencionalidade das ações do professor estar toda motivada 

e gerida pela aprendizagem do aluno. Ou seja, além da relação ser multilateral (professor, aluno e 

comunidade acadêmica) o trabalho do mediador didático se locupleta na aprendizagem do outro. É 

sentir-se contente com o contentamento do próximo, no mínimo uma proposta generosa (que se opõe 

à postura egoísta, centrada em cumprir obrigações) que desemboca na interação respeitosa e afetiva 

entre professor e aluno. 

Para Q.13 é nítida a existência de trabalhos inseridos na concepção cognitiva-construtivista 

posto que “Em alguns professores é perceptível o interesse deles em ver que seu aluno está 

aprendendo, [...]” (Q.13), a intencionalidade fica evidente, i.e. “a intenção de alguns professores é 

levar esse conhecimento até os discentes” (Q.59). Ao vislumbrar esse interesse o aluno se sente 

acolhido por alguém que se importa com ele. Podendo assemelhar-se com os relatos investigados no 

“Aluno feliz” de Snyders (1995). 

É ontológico desejar que alguém se importe, que alguém se interesse e trabalhe pelo bem estar 

(no caso pela aprendizagem) alheia, isto firma compromissos, cria laços de confiança, respeito e apoio 

a tal ponto que causa mudanças profundas nos interesses do outro. “Alguns professores ensinam [de 

forma] que nos deixam apaixonados por determinadas áreas, [...]” (Q.11). O que estes docentes fazem 

de “mágico ou sobrenatural”? 

Eles se importam com o outro, criam laços baseados na empatia e na confiança, respeitam o 

outro (respeito gera respeito) e, sobretudo gostam do que fazem, sentem-se inteiros em sua mediação 

(sentem-se lúdicos), isso quando genuíno e verdadeiro, ainda que amorfo e invisível transparece 

facilmente e cativa o outro, o faz sentir-se pertencente e valorizado. (Por acaso, isso soa familiar? Faz 

lembrar de algum principezinho?) 
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6.2.2  Problemas  

 

Neste agrupamento foram sistematizadas as falas dos alunos sobre quais são os problemas que 

aparecem na Mediação Didática de seus professores no Ensino Superior. Perceberam-se duas grandes 

naturezas de problemas: uma que se refere aos Procedimentos Docentes frente a questões 

pedagógicas, didáticas e teóricas e outras referentes a Procedimentos Atitudinais os quais englobam 

a postura e comportamento frente a questões inerentes a subjetividades individuais, bem como frente 

a questões externas – sejam elas ambientais, institucionais, culturais, etc. 

 

6.2.2.1 Procedimentos Didáticos 

 

A Didática é o ramo da Pedagogia que se dedica ao processo de ensino, estuda os objetivos, 

conteúdos, meios, recursos e as condições do processo de ensino sob um prisma social mais amplo 

(LIBÂNEO, 1994, 2018). É interessante perceber que, mesmo sem conhecer o objeto de estudo da 

Didática, as pessoas (os alunos em especial) se arvoram em dizer que professor fulano tem didática e 

professor beltrano não tem. Entretanto, quando se pergunta a eles o que é Didática (qual seu conceito) 

os alunos não sabem dizer. Ou seja, eles identificam facilmente os sintomas da falta de conhecimentos 

didáticos, mas não sabem conceituá-la, nem caracterizá-la. 

Tomando-se a conceituação de Libâneo (1994) como ponto de partida infere-se que qualquer 

problema relacionado com traçar/cumprir objetivos, selecionar/dar tratamento aos conteúdos, 

empregar a metodologia que propicie o alcance dos objetivos de forma mais adequada, escolhendo e 

bem empregando recursos se refere a um problema didático; e, logicamente, implica na carência 

didática por parte do professor. As causas, em geral, se referem à formação pedagógica deficitária, 

contudo explorar essas possíveis causas não é alvo desta investigação. 

Passou-se então a reunir os problemas levantados pelos discentes. Aqueles de cunho didático 

estão categorizados e representados no Gráfico 23. De antemão, percebe-se que há assuntos os quais 

o grande público já relaciona com a didática (métodos e recursos122, por exemplo), enquanto que nem 

todos relacionam o estabelecimento de objetivos ao trabalho didático do professor, isto talvez explique 

o menor número de menções (Vide Gráfico 23). 

 
122 Esclarece-se que estão sendo tomados em conjunto os métodos/recursos, entretanto são coisas distintas. A 
acepção de métodos – maneiras de trabalhar o conteúdo e de recursos – instrumentos de apoio material (ou virtual) 
que se está tomando estão referenciadas em Libâneo (1994). 
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Cabe o esclarecimento que não só problemas didáticos foram apontados, mas também 

problemas de espectro mais amplo, i.e. problemas pedagógicos, além de problemas mais restritos ao 

conteúdo do componente curricular – falhas relativas ao conhecimento acerca do conteúdo a ser 

trabalhado). A análise acompanha a prevalência dos Problemas de Mediação Didática, Seguidos dos 

Problemas Pedagógicos e dos Problemas Conteudísticos. 

 
Gráfico 23 – Problemas nos procedimentos didáticos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Os alunos adultos facilmente identificam se uma aula foi ou não planejada, “[...]há professores 

que mal preparam suas aulas[...]” (Q. 89) “[...]dão aulas sem planejamento[...]” (Q.10), para eles não 

é só uma questão de organização, de rigorosidade metódica e procedimental, mas também uma 

questão de respeito. Por conseguinte, desmorona sua confiança no processo e no educador. No 

entender do discente não preparar a aula é não se importar, é demonstrar explicitamente 

descompromisso com o aluno e com o trabalho docente. Percebeu-se isto pelo tom de voz empregado 

nas falas durante o grupo focal. 

É como se o aluno se sentisse insultado de ir para a aula – após um dia cansativo de trabalho – 

e ao chegar se deparar com uma improvisação que avilta seu tempo, sua atenção e suas escolhas.  “O 

que eu percebo também é que às vezes a falta de um planejamento de um professor incomoda a gente. 

Você percebe muitas vezes o professor chegar na sala de aula e não ter preparado nada ... Você sabe 

que aquilo ali é um improviso” (A.9). 

Para além do desrespeito há o descumprimento de um trabalho inerente ao fazer docente: 

Planejar! O planejamento converte a mediação didática em uma ação previamente pensada, 
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organizada, científica, que antecipa ações e organiza intenções. “[...] É também um momento de 

pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação” (LIBÂNEO, 1994, p. 221). Na realidade, o 

planejamento racionaliza todo o processo de ensino com vistas à aprendizagem, é um guia (não um 

“gesso” imobilizador) que norteia as ações. “[...]os professores já vêm engessados, já vem com aquela 

coisa... vou chegar naquela aula ali e vou fazer isso. Que é a coisa que eu fiz no semestre tal, tal, tal e 

tal.” (A.5). 

É princípio do planejamento ser flexível, posto que está sujeito a diversos fatores (alguns 

contornáveis, outros incontroláveis), além de ser “aprimorável”. Aí entra o repertório de saberes 

pedagógicos e didáticos do mediador didático para agir tempestiva e oportunamente. A mediação 

didática e o planejamento por princípio são dialógicos e relacionais vão se “intertransformando” e se 

aprimorando no dia a dia ao longo das vivências e com aportes de todos os sujeitos do processo. É 

preciso lembrar que “competência não se improvisa”, como diz o adágio popular. Uma “improvisação 

competente” – usada em situações pontuais e imprevistas – requer um repertório de saberes 

consolidados a partir de uma boa formação, experiências refletidas e em constante aprimoramento. 

Todas as ações da mediação didática começam no planejamento e fecham seu ciclo nele, 

repensando-o para aprimorá-lo. Pela fala discente, depreende-se que não está havendo reflexão e 

melhoria nos planejamentos – são repetidos de um semestre para o outro.  Um bom planejamento não 

é garantia de sucesso, porém é o começo dele e a probabilidade do processo ensino e aprendizagem 

falhar quando não há planejamento (ou quando este é mal construído) é infinitamente maior do que 

quando se tem “mapas de navegação” bem construídos (ou de forma atualizada, um “GPS” bem 

configurado). Além disso, por melhor que seja um planejamento ele está, sim, sujeito a contingências, 

ajustes e aprimoramentos. 

 
Gráfico 24 – Problemas no planejamento 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Em suma, as falas relativas a problemas no planejamento da mediação didática relacionam-se 

com a total ausência de planejamento, com a inflexibilidade dele ou com sua com sua ineficiência. 
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Abrir mão do planejamento é correr risco de comprometer o processo de ensino e aprendizagem 

ancorando-o no improviso, ou pior, no desvirtuamento que compromete sua qualidade e a confiança 

na relação educativa, afinal uma mediação didática de excelência começa a ser delineada no 

planejamento.  

Antecedendo a etapa de planejamento, estabelecer objetivos norteia todo o percurso da 

mediação didática, pois as decisões que o mediador toma se pautam nos objetivos didáticos 

previamente traçados: eles parametrizam os conteúdos, os métodos, os recursos e a avaliação. 

Enquanto aluno, conhecer o(s) objetivo(s) de um componente curricular é, metaforicamente, ter nas 

mãos o “X” no mapa da mina de ouro.  Tudo que será empreendido (pela mediação didática do 

professor e/ou pela mediação cognitiva do aluno) visa chegar neste “X”. 

Em termos do ES, o estabelecimento dos objetivos, bem como, a clara comunicação deles 

(através, por exemplo, do documento “Plano de Curso”), empodera o aluno que ganha autonomia em 

sua mediação cognitiva, posto que passa a saber o “para quê” dos conteúdos estudados, passa a saber 

o “aonde se quer chegar” com o assunto trabalhado. Confere um caráter de funcionalidade prática 

para o adulto, em especial ao aluno de Contabilidade, que vive demandando uma ênfase maior na 

prática do que na teoria (pelo seu contexto de valorizar e adequar-se ao “mercado do trabalho”123 – 

daí a concepção pedagógica comportamentalista encontrar tanto respaldo), para eles é fundamental 

“[...] mostrar a real aplicação, o objetivo. [...]” (Q.49).  

Na opinião dos alunos, os objetivos nem sempre são bem traçados ou, se o são, não ficam 

explícitos para eles, deixando a ideia de que são vagos. Assegurar-se de que o aluno sabe “para onde 

está indo” facilita o trajeto, passa-se a contar com um “copiloto” atento e “participa-ativo”. 

 
Gráfico 25 – Problemas nos objetivos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

 
123 Na categoria Mediação Didática Lúdica há uma módica ampliação sobre a questão da adequação ao Mercado 
de Trabalho 

Sem objetivo
33%

Objetivos vagos
67%
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Sob o prisma da seleção dos conteúdos para a mediação didática os problemas relatados se 

referem à: Obsolescência, inflexibilidade, incompletude e irrelevância e estão organizados no Gráfico 

26 segundo a prevalência com que apareceram tanto no grupo focal quanto nos questionários. 

 
Gráfico 26 – Problema: Seleção de conteúdos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Por algumas falas, depreende-se que alguns docentes têm preferência por determinados 

conteúdos, mantendo-se agarrados inflexivelmente a eles, ainda que os mesmos estejam obsoletos, 

i.e., totalmente irrelevantes em face de outros que ganham espaço científico ou que não dialogam com 

o contexto sociocultural atual e futuro do discente. Continuam insistindo em trazê-los para a aula, o 

que se constitui em um problema didático de seleção de conteúdos, no entender discente: “Alguns 

professores, parecem engessados em conteúdos que pouco acrescentarão em nossa formação” (Q.14). 

Saber selecionar segundo os critérios de correspondência entre objetivos gerais e conteúdos, 

caráter científico, sistemático, relevância social, acessibilidade e solidez (LIBÂNEO, 1994) é 

atribuição do mediador didático, não fazê-lo adequadamente é não ser didático. Agrega-se ainda a 

questão do sequenciamento lógico entre os vários conteúdos e o atendimento a eles. 

Com relação a este último ponto, há situações em que os professores não trabalham todo o 

conteúdo previsto na ementa (a qual faz parte de um planejamento macro – o projeto político-

pedagógico do curso – e leva em conta hierarquia de conteúdos, para efeito de subsunçores e futuros 

pontos de ancoragem) demonstrando estar “sem comprometimento com a totalidade do conteúdo que 

deve ser ensinado (Q.16)”, assim há uma incompletude nos assuntos que deveriam ser trabalhados. 

Tal atitude compromete a criação de novas estruturas cognitivas de ancoragem (AUSUBEL, 2009) 

para os componentes curriculares futuros, posto que assuntos seguintes podem depender de conteúdos 

que deixaram de ser “vistos”. 

Há ainda a questão da obsolescência de muitos assuntos. Esclarece-se que o trabalho contábil 

está alicerçado em legislações e normativas dinâmicas, que se atualizam permanentemente, em uma 

velocidade que muitas vezes é difícil de acompanhar. Isto demanda muito estudo e atualização 

OBSOLESCÊNCIA

INFLEXIBILIDADE

INCOMPLETUDE

IRRELEVÂNCIA
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constante dos docentes e estudantes. Acontece de um assunto mudar de uma unidade para outra124. 

Ao professor são demandadas mais competências: resiliência e criticidade – para se adaptar contínua, 

inteligente e seletivamente em face da tecnologia, das mudanças legais (e de interesses outros que 

“ganham” com essa frenética mudança e consequente adoecimento humano – o adoecimento do 

profissional de Contabilidade pelo estresse gerado por demandas da profissão é objeto de investigação 

(OLIVEIRA, 2014) – refletido na sociedade do cansaço (HAN, 2017)). 

O fato é que os alunos expuseram as falhas pela obsolescência de muitos conteúdos trabalhados, 

dizem eles que há “assuntos ultrapassados[...]” (Q.76) “[...] aplicado lá em 2000...já ultrapassado, não 

acompanha” (A.5). Além de evidenciarem o quão desatualizado e antiquado está o material de apoio 

“[...] porque na hora que ele [o professor] coloca o notebook dele vai aparecer todos os arquivos que 

estão lá nos documentos dele, quando eu olho tá lá “2009.1” aí o cara clica... a gente está em 2018. 

Aí o cara clica em 2009.1 é o mesmo exercício que o cara usa de 2009 até o dia de hoje” (A10). 

É parte do compromisso crítico com os conteúdos (SAVIANI, 1986) e pedagógico do mediador 

didático zelar pela atualidade, relevância e qualidade dos assuntos (e dos materiais de apoio) que 

utiliza, sob pena de formar profissionais desatualizados – vistos como incompetentes pela sociedade 

– e/ou alunos que não estão aptos sequer a realizar o Exame de Suficiência (pós-testagem à moda da 

concepção comportamentalista, que visa assegurar um mínimo de qualidade à classe contábil) que 

dirá atuar assertivamente em sua profissão, tamanha a desatualização dos conteúdos, ou seja, mediar 

assim não corrobora com a emancipação do sujeito, nem com a superação de estruturas sociais 

(SAVIANI, 1986). 

No seguimento relativo ao tratamento que o professor dá ao conteúdo ao realizar sua mediação 

didática as falas do grupo focal, trianguladas com as dos questionários, voltam-se primordialmente 

para as seguintes questões: Confusão ou ineficácia na transposição didática dos conteúdos; exposição 

verbalista vazia (descuidada ou aleatória); tergiversação;  deficiência ao correlacionar teoria com 

prática (à realidade); e a reprodução de conteúdos produzidos por outros. As respostas por ordem de 

prevalência encontram-se no Gráfico 27..  

 
124 Ou como aconteceu com esta pesquisadora certa vez, literalmente de um dia para o outro. 
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Gráfico 27 – Problema no tratamento dos conteúdos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Uma das ações empreendidas pelo docente em sua mediação didática é a tentativa de aproximar 

o aprendente do conteúdo (objeto), para isso ele usa de estratégias metodológicas (ou simplesmente 

metodologias) variadas – uma das mais conhecidas é a aula expositiva – e emprega recursos materiais 

diversos – um dos mais conhecidos é a lousa. 

Cada estratégia metodológica é escolhida em função de fomentar a aprendizagem discente, 

atendendo ao objetivo didático previamente traçado no planejamento, dentro das restrições interpostas 

ao contexto áulico (por exemplo: pouco tempo, quantitativo de alunos, infraestrutura...) da maneira 

mais esclarecedora, compreensível, respeitosa, agradável, confortável, diversificada e inclusiva 

possível para todos os atores educacionais. Subjazem às estratégias metodológicas tendências e 

epistemologias pedagógicas. As metodologias, além disso, seguem um conjunto de passos 

orquestralmente delineados para a consecução dos objetivos, cercando-se de recursos de suporte na 

criação de uma ambiência propícia ao aprendizado, através dos mais diversos canais (auditivos, 

visuais...) (DUNN; DUNN, 1979). 

A queixa prevalente junto ao tratamento que os docentes dão aos conteúdos está na transposição 

didática ocorrer de forma diversa do esperado, segundo os alunos muitos docentes “[...] passam o 

conteúdo de uma forma que o assunto não fique transparente (Q.21)”, aduzem ainda que “[...] alguns 

têm muito conhecimento mas não conseguem transmitir de forma adequada para o aprendizado[...]” 

(Q.20). Nota-se que, mesmo na crítica, os alunos valorizam e informam que são cientes de que seus 

docentes possuem saberes técnicos – ligados aos assuntos da profissão contábil. Ainda que 

reconheçam o conhecimento técnico, expõem fragilidades junto aos saberes didáticos e pedagógicos 

(TARDIF, 2010; GAUTHIER et al., 2013; D’ÁVILA, 2014). 

Depreendeu-se que a mediação didática prevalente consiste somente em falar diante da turma, 

com isso os professores acreditam que “[...] passam o conteúdo[...]” (Q.78) ou de forma mais informal 
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“[...] cospem um assunto [...]” (Q. 49), colige-se que eles estão relatando uma exposição verbalista 

vazia, por vezes descuidada, empolada ou mesmo aleatória, sem uma sequência coerente, “[...] apenas 

chegam e despejam conteúdos de forma aleatória” (Q.17). Além dessa estratégia verborrágica 

transmissional (D’ÁVILA; FERREIRA 2018), há a tergiversação. 

Caracterizada pelo discurso em que se desvia a conversa para temas distantes do cerne na aula, 

os quais em algumas circunstâncias são assuntos importantes, mas que mostram-se desconexos, fora 

de sequência, em outras ocasiões são feitos rodeios desnecessários, foge-se do assunto, falando de 

temas de menor relevância levando o interlocutor à incompreensão, confusão mental ou sensação de 

aviltamento, posto que pejorativamente, o termo tergiversar é também conhecido como “enrolar”. 

A tergiversação na mediação didática ocorre quando o professor “foge” do conteúdo 

(consequentemente desvia-se do objetivo previamente estabelecido), derivando a fala para tratar sobre 

sua vida pessoal, assuntos aleatórios ou em bom “baianês”: “batendo resenha”, i.e. conversando de 

assuntos amenos, cômicos, fofocas, etc. Os professores “fogem totalmente do conteúdo e iniciam uma 

aula de ‘bater resenha’” (Q.8, grifo no original). “[...]tem aqueles que falam mais da vida pessoal do 

que sobre o conteúdo da aula.” (Q.33). Já “[...]outros se perdem em conversas paralelas e esquecem 

de passar os conteúdos como deveriam ser passados” (Q.76).  “[...] e acabava muitas vezes em aulas 

sem explicações do conteúdo [...]” (Q.16).  

Imagine-se, percorrendo quase 100 km de distância para chegar à universidade (como soe 

acontecer no lócus investigado) e vendo-se diante de quase quatro horas de “conversa fiada” que não 

agregam conhecimentos. Que prováveis consequências essa atitude docente gera? Os conhecimentos 

deixam de ser construídos e ampliados, destarte, obviamente o aluno sente-se aviltado no processo, 

algo que eles nomearam como “[...] ‘enrolação’ [...]” (Q. 16, grifo no original), reforçando suas 

queixas sobre as atitudes negativas dos professores. 

Falta organização sequencial no tratamento dos conteúdos o que compromete os processos de 

organização mental descritos por Ausubel (2009), por exemplo, a Diferenciação progressiva (que 

prima pelo pensamento dedutivo que vai do assunto mais geral para o particular) e a Reconciliação 

integradora (que prima pelo inverso, vai dos assuntos mais particulares para o geral) (AUSUBEL, 

2009; VALADARES; MOREIRA, 2009; TAPIA; FITA, 2000; AUSUBEL; NOVAK; 

HANNESIAN, 2010), destarte na opinião do aluno “Diversas vezes, o ensino fica a desejar [...]” (Q. 

8). Ou mesmo o professor demonstra carecer de poder de síntese, ao não organizar as sequências dos 

conteúdos trabalhados na aula. “[...]outros não sabem fazer abordagens mais sucintas sobre os 

conteúdos[...]” (Q. 76). Comprometer a estrutura de organização dos conteúdos interfere em questões 

cognitivas do aprendente, pois dificulta a ancoragem ao invés de facilitá-la. 
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Prevalecem falas discentes relatando a identificação de que o professor tem conhecimentos 

técnicos sobre o conteúdo, mas é incapaz de fazer uma ponte entre o objeto e o aluno (LENOIR apud 

D’ÁVILA, 2008), algo que comumente se escuta em corredores: “professor fulano sabe, mas não 

sabe passar”, uma frase sintomática para carência de saberes didáticos. Percebe-se que há uma 

prevalência de saberes técnicos os quais, entretanto, não estão sendo postos de modo a fortalecer a 

relação entre teoria e prática, ou nas palavras oriundas do grupo focal: “É muito diferente o que a 

gente vivencia na prática com o que a gente vê na... aqui na universidade. Acho que falta mais isso, 

trazer mais pra... para a vida, para atualidade para o que a gente vive mesmo” (A.1). Depreende-se, 

então a queixa da deficiência na correlação entre teoria e prática. 

Aduz-se a isto o fato de que na Cultura Contábil vários dos materiais literários amplamente 

difundidos advém da escola norte-americana de pensamento (eminentemente liberal, pragmática, 

funcionalista, tecnicista, utilitarista, normativa e prescritiva). Aqueles são valorizados como célebres, 

embora mal construídos, de linguagem truncada e pouco críticos sobre a função ulterior da Ciência 

Contábil (aliás, tratam-na como “técnica” e não “ciência”). Esses trabalhos encontram-se, em alguns 

casos, mal traduzidos e referindo-se a uma realidade distante do contexto em que o aluno vive e no 

qual irá atuar. Entra aqui a necessidade de melhor selecionar os textos de apoio ao estudo discente, 

bem como, de produzir material próprio, local, consolidando a pesquisa empreendida no entorno 

universitário, divulgando-se e favorecendo de verdade à construção de conhecimentos. 

Com força, transparece o ensino que apenas reproduz o que foi produzido por outros (e em um 

contexto socioeconômico distante), gerando ideias no alunado de que, por exemplo, trabalharão em 

multinacionais, junto ao mercado de ações, em meio a uma economia com pouquíssima influência 

inflacionária. Há ainda os que argumentam que quem sabe lidar com essa situação macro, saberá 

consequentemente trabalhar com uma situação micro e vice-versa. Será mesmo? Não será que cada 

uma tem suas especificidades? (Comparativamente: quem sabe lecionar para adultos sabe lecionar 

para crianças? Ou o contrário?). Esse argumento não esconderia uma ausência de produção científica 

própria, regionalizada e referente ao contexto real daquela comunidade acadêmica? (Só 

problematizações... para este momento sem perspectivas de respostas). 

Uma vez que os materiais didáticos de apoio (textos, livros...), dados como modelo e exemplo 

referem-se a uma realidade alheia, depreende-se que falta autonomia de produção acadêmica. 

Minorando isso, em suas mediações alguns professores trazem vivência prática para enriquecer o 

paralelo entre teoria e prática, mas pouco há de concreto que lastreie o posterior estudo do aluno sobre 

as empresas brasileiras, estaduais e municipais – o contexto mercadológico real em que ele atuará: 

pequenas empresas, familiares na maioria, com culturas idiossincráticas, sujeitas a concorrências 
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externas avassaladoras, com pouco poder de barganha, imersas em um contexto inflacionário, de 

carga tributária excruciante, mal assessoradas, com graves costumes de sonegação e conflitos junto 

ao princípio da entidade125. 

A falta de autoria docente também surge como queixa dos alunos, porque ao ficar preso a textos 

de outros cientistas e ao material didático construído mediante mera cópia de literaturas externas o 

professor revela uma carência em sua própria produção acadêmica, seu material passa a ser pouco 

significativo para a aprendizagem do aluno que o percebe como algo mecânico, com pouca 

expressividade. Ausubel, Novak, Hanesian (2010) sugerem que para um material ser considerado 

significativo que deve partir de um contexto homogêneo para contextos heterogêneos, e sejam 

organizados sequencial e hierarquicamente. 

A defesa pela criatividade e pela autoria docente parece também ser um clamor discente quando 

falam que na mediação didática os professores “[...] simplesmente copiam e colam autores da matéria 

em estudo e apresentam [...]” (Q. 7).  Há atitudes126 que podem minorar essa queixa. À medida que 

se foi sistematizando os dados dos questionários e do grupo focal referentes às queixas discentes sobre 

a mediação didática docente, viu-se a necessidade de organizá-los segundo a etapa didática em 

ocorreriam. O Quadro 28 reúne as seis etapas que foram levadas em conta – escalonadas da mais 

prevalente em queixas para a menos citada –, bem como, a principal reclamação. 

 

Quadro 28 – Problemas didáticos que mais incomodam aos alunos segundo a etapa didática 
Etapa didática:  Problema 

Métodos/recursos: Sem dinamismo/entusiasmo 
Tratamento dos conteúdos: Transposição confusa ou ineficaz 

Seleção de conteúdos: Obsolescência dos conteúdos 
Planejamento: Ausência de planejamento nas aulas 

Avaliação: Exigência de conteúdos não trabalhados 
Objetivos: Vagos ou pouco claros 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria.  
 

Solucionar os problemas mais relatados em cada etapa requer medidas simples: mais 

entusiasmo (mais inteireza nas aulas, ou seja, ludicidade); sequência lógica e clareza na transposição 

 
125 De forma coloquial o princípio da entidade, um postulado contábil, diz que o patrimônio da empresa é diferente 
do patrimônio de seus sócios, assim, o “dono” da empresa não pode tirar dinheiro do caixa da empresa para pagar 
“o valor gasto por sua família no supermercado”, por exemplo. 
126 Ao longo dos anos, esta pesquisadora vem desenvolvendo trabalhos na área de Controladoria com seus alunos, 
para que estudem a realidade de empresas da cidade em que moram. Como produtos são construídos artigos, na 
modalidade de estudo de casos reais (restritos ao âmbito áulico) e seminários de apresentação de resultados. Estes 
trabalhos têm revelado o contexto empresarial descrito acima, em especial dão conta do não atendimento ao 
princípio da entidade na esmagadora maioria dos casos estudados. Os artigos servem de material de estudo e debate 
nas aulas dos próprios elaboradores e nos semestres seguintes. 
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didática; atualização na escolha de conteúdos; planejamento de aulas; adequação de avaliações aos 

objetivos e conteúdos trabalhados; estabelecimento acurado dos objetivos didático-pedagógicos. 

Ao todo, foram mencionados 74 “queixas” na Mediação didática, distribuídos em seis etapas 

didáticas e referindo-se a um total de 29 problemas diferentes (Vide Tabela 5). Aduz-se que há uma 

dispersão numérica muito grande, o que revela qualitativamente uma diversidade de queixas que 

corrobora a variedade de práticas dos docentes – algo positivo por não haver rigidez e/ou padrão na 

mediação didática do curso; e algo negativo, pois exige várias ações corretivas, as quais (só suspeita-

se) seriam possíveis mediante uma formação didático-pedagógica continuada e permanente.  

 
Tabela 5 – Sistematização dos problemas em procedimentos didáticos 

(continua) 

Etapa didática 

N
º d

o 
pr

ob
le

m
a 

C
ol

oc
aç

ão
 

Problema f 

%
 In

te
rn

o 

% Total 

Métodos/recursos 

  1ª   29   39,2% 
1 1ª Sem dinamismo/entusiasmo 9 31% 12,2% 
2 2ª Slides 7 24% 9,5% 
3 3ª Obsolescência 5 17% 6,8% 
4 4ª Aula expositiva 2 7% 2,7% 
5 4ª Copiar 2 7% 2,7% 
6 4ª Metodologias ineficientes 2 7% 2,7% 
7 5ª Mecanicismo 1 3% 1,4% 
8 5ª Textos 1 3% 1,4% 

Tratamento dos conteúdos 

  2ª   22   29,7% 
9 1ª Transposição confusa ou ineficaz 7 32% 9,5% 

10 2ª Tergiversação 5 23% 6,8% 

11 2ª Exposição verbalista vazia 
(descuidada/aleatória) 5 23% 6,8% 

12 3ª Deficiência entre teoria e prática 3 14% 4,1% 
13 4ª Incapacidade pedagógica 1 5% 1,4% 
14 4ª Reprodução de conteúdos 1 5% 1,4% 

Seleção de conteúdos 

  3ª   7   9,5% 
15 1ª Obsolescência 4 57% 5,4% 
16 2ª Inflexibilidade 1 14% 1,4% 
17 2ª Incompletude 1 14% 1,4% 
18 2ª Irrelevância 1 14% 1,4% 

Planejamento 

  4ª   7   9,5% 
19 1ª Ausência  4 57% 5,4% 
20 2ª Inflexibilidade 1 14% 1,4% 
21 2ª Incompletude 1 14% 1,4% 
22 2ª Irrelevância 1 14% 1,4% 

Avaliação 

  5ª   6   8,1% 
23 1ª Exigência 2 33% 2,7% 
24 2ª Análise 1 17% 1,4% 
25 2ª Coação 1 17% 1,4% 
26 2ª Feedback 1 17% 1,4% 
27 2ª Mecanicismo 1 17% 1,4% 
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(conclusão) 

Etapa didática 

N
º d

o 
pr

ob
le

m
a 

C
ol

oc
aç

ão
 

Problema f 

%
 In

te
rn

o 

% Total 

Objetivos 
  6ª   3   4,1% 

28 1ª Objetivos vagos 2 67% 2,7% 
29 2ª Sem objetivo 1 33% 1,4% 

Total de problemas 
mencionados 29  Total de menções 74  100% 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

A etapa didática em primeiro lugar de queixas por parte dos alunos (39,2%) está ligada aos 

métodos e recursos empregados durante a mediação didática dos professores, seguida do tratamento 

que é dado aos conteúdos (29,7%). Se forem tomados os totais de queixas, no intuito de descobrir as 

três maiores reclamações de problemas na mediação didática dos docentes em termos percentuais 

(vide Gráfico 28) identificam-se que são oriundos das duas etapas didáticas mais conhecidas 

(Tratamento dos conteúdos e Métodos/recursos) encontram-se: em 1ª lugar (12,2 %) a aula sem 

dinamismo (ou entusiasmo); empatados em 2º lugar ( 9,5 %)  a transposição confusa ou ineficaz dos 

conteúdos e o uso inadequado de slides; e em 3º lugar  (6,8 %) empatados a exposição verbalista vazia 

(descuidada e/ou aleatória), tergiversações durante as aulas e a obsolescência dos métodos/recursos. 

 

Gráfico 28 – Problemas prevalentes: os três maiores percentuais 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2019). 
 

12,2%
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Sobre os problemas relativos aos Métodos e Recursos as falas expõem que as mediações 

didáticas se pautam em métodos constituídos na “[...] maioria delas por aulas expositivas e maçantes 

[...]” (Q.1), monótonas, estruturadas em elementos ultrapassados e ineficientes, típicos de um ensino 

mecânico e tradicional (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018) expresso em aulas expositivas pouco 

dinâmicas, nada interativas, amparada em linguagem não lúdica “[...]poucos são os que usam métodos 

lúdicos para ensinar[...]” (Q.55). Aqui, entende-se “métodos lúdicos” por linguagem lúdica, seja ela 

expressa ou não por Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas (APLP). O Gráfico 29 

representa a síntese das queixas relativas aos métodos e recursos. 

 

Gráfico 29 – Problemas nos métodos e recursos 

  
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria.  
 

Para exemplificar o despreparo docente para o manejo dos recursos, no grupo focal aventou-se 

“[...] já tivemos professor de colocar um slide ‘formiguinhas’ [se refere ao tamanho diminuto das 

letras] e foi solicitado que [o professor] aumentasse um pouquinho para a gente visualizar [...]” (A2). 

Volta-se a Veiga (2011) que recomenda a problematização do ensino: O que ensinar? Como? Por 

quê? Para quem? Este ato simples de reflexão sobre prática evoca uma autodisciplina e autoformação, 

ou seja, um despertar de motivos... 

E este despertar, pode fazer avançar mudanças significativas na qualidade da mediação didática, 

principalmente porque ele acorda o “Bom Senso” (FREIRE, 2004). Por exemplo: para indagar-se, 

afinal para quem se está construindo este slide? Para quê? Bem... se é para o aluno, para que ele 

visualize o assunto, podendo associá-lo, internalizá-lo e aprendê-lo, será que usar tipos diminutos de 

letras e encher um só slide com texto cumpre este papel? 

Examinando as prevalências, identificou-se que as principais práticas são: leitura de slides – 

esta foi aludida preponderantemente, alvo de várias respostas, tais como o professor “[...] traz uma 

lâmina, projeta-a e começa o processo de leitura com algumas explicações escassas [...]” (Q.89) – 
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leitura de textos, ditados para cópias em meio a aulas expositivas. Práticas tipicamente relacionadas 

ao método-transmissional (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018). Em suma, atuam “[...] aplicando a 

didática [está usando a palavra didática como sinônimo para metodologia de ensino] de tempos 

retrógados [...]” (Q.64) sintetizada na tendência tradicional (MIZUKAMI, 1986). A qual “[...] cria 

uma expectativa diferente no aluno, então aquelas aulas expositivas, aquele slide, aquela de copiar, 

aquele negócio, que eu acho, pra mim não funcionam bem” (A.9).  

O maniqueísmo expresso artisticamente na poesia de Cecília Meireles “Ou isto ou aquilo” 

parece disseminado nas práticas escolares. Esta pesquisa defende a adoção do: “O que for bom do 

isto ‘e’ o que for bom do aquilo”. Uma lógica de complementaridade que refuta sectarismos 

orgulhosos buscando sínteses integradoras. Dessa maneira, abolir a aula expositiva, tendo-a como 

vilã, é exemplo daquele maniqueísmo. Em acordo com os trabalhos de Masetto (2015, 2003), 

defende-se que ela exista, mas que não seja a única estratégia docente, nem que seja utilizada por 

muito tempo e principalmente que ela seja dialógica. Talvez, a rigor, o nome deva ser alterado: de 

aula expositiva para exposição dialogada. Ela tem uma finalidade (consolidar sequências de 

conteúdos, por exemplo), atende a determinadas limitações (tempo exíguo, e/ou grande quantidade 

de alunos, por exemplo). 

O “segredo”, então, é conhecer várias estratégias, suas aplicabilidades, vantagens e 

desvantagens escolhendo-as em consonância com os objetivos didáticos, restrições, perfil discente e 

conteúdo a ser trabalhado, e assim escolher a melhor estratégia para a circunstância. E para conhecer 

as várias estratégias sabendo selecionar a mais adequada, qual o segredo? Talvez seja formação 

docente127!   

Ainda sobre as inadequações de recursos e métodos contou-se no grupo focal que ao “[...] 

professor colocar o slide, lê o que está no negócio para a gente copiar [...] ... era só ele mandar aquilo 

ali para o e-mail da gente... que eu leio em casa [...]” (A.10). Há que se reafirmar que o momento da 

aula é um encontro precioso, como tal deve ser entendido e valorizado pelos atores áulicos, gastar 

esse momento com a atividade da leitura indica algumas hipóteses, uma boa e duas problemáticas, a 

saber:  

• Ou a leitura é pequena (adequada ao tempo planejado) e faz parte de alguma dinâmica que 

será empreendida na aula (a exemplo do que ocorre em um painel integrado – solicitam-se pequenas 

 
127 No referencial teórico do texto de qualificação havia algumas discussões levantadas sobre a formação docente 
com base em Garcia (1999) e Ferreira (2014). Todavia, em conversa com a orientadora, percebeu-se que tal 
material estava expletivo em relação aos objetivos da tese e optou-se por desloca-los para outra atividade 
acadêmica. 
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leituras em grupo/individuais, para ensejar, em uma etapa seguinte, a interação e partilha de 

conhecimentos, evocando dúvidas e desafios cognitivos), nesse caso a leitura foi pensada para 

otimizar o tempo da aula;  

• Ou o professor não está planejando adequadamente as atividades necessárias para atender aos 

objetivos didáticos da aula e para compensar isto está inserindo atividades que poderiam ser 

destinadas para casa gastando o tempo inadequadamente;  

• Ou o aluno não está lendo em casa o material solicitado para a discussão e aprofundamento 

que seriam feitos na aula, os quais não podem ocorrer sem os subsunçores (AUSUBEL, 2009) 

advindos do organizador prévio – neste caso o texto para a leitura domiciliar – forçando o professor a 

rearranjar suas estratégias, primeiro fornecendo tempo da aula para a leitura que deveria já ter sido 

realizada para só então poder proceder à discussão mais aprofundada.   

Nas duas últimas hipóteses, a avaliação e as atuações (do professor e do aluno) estão 

comprometendo a otimização do encontro e do tempo da aula. Aliás, a avaliação é um dos elementos 

didáticos, que de tão complexo e problemático, costuma ter um tratamento a parte. Relacionado a ela, 

segundo as informações dos alunos, o maior problema que eles enfrentam se refere à na prova. 

Lembra-se que esta não é a única forma de obtenção de dados para a efetiva avaliação (interpretação 

dos resultados obtidos em função dos objetivos traçados) (LUCKESI, 2000b, 2011; HOFFMANN, 

2003, 2005). 

Acredita-se que a esta altura já é possível que se tenha depreendido o valor e a importância que 

os objetivos têm no processo de mediação didática. Deles emanam diretrizes para todas suas etapas, 

tudo que se faz na mediação didática decorre de objetivos didáticos previamente estabelecidos. Não 

os ter devidamente planteados causa uma reação de efeito dominó na relação ensino e aprendizagem.   

Assim, a queixa discente prevalente propugna que o teor constante nas provas e testes destoa 

do que foi estabelecido como objetivo no plano de curso, bem como, do que foi trabalhado como 

conteúdo decorrente dos objetivos. Nas palavras discentes: As provas “[...] acabam cobrando 

conteúdos que não foram explanados em sala de aula” (Q.76). Sintetizando os problemas na avaliação 

relatados apresenta-se o Gráfico 30 que traz: exigência ( a cobrança nas provas é descomedida e/ou 

não recai sobre o que foi trabalhado); análise (não é feita a análise das notas nem do que está 

acontecendo no processo educativo); coação (as provas são usadas como instrumentos de coação, 

controle e poder);  feedback (não há retorno informacional sobre as provas, e quando há são tardios 

para a melhoria); mecanicismo (o processo educativo se transforma em uma rotina mecânica aula-

prova-aula). 
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Gráfico 30 – Problemas na avaliação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Em síntese das atitudes didáticas relativas à avaliação, a pesquisa identificou que, segundo os 

alunos, o feedback ensejado pelo processo avaliativo está deficitário no Ensino Superior. Tal processo 

não está se alicerçando na compreensão do significado da nota em relação aos objetivos didáticos 

estabelecidos em face do alcance de aprendizagens dos alunos. A ideia restringe-se a “[...]avaliar seu 

aprendizado [do aluno] por meio de provas e sobre suas notas e não por sua compreensão do conteúdo 

proposto[...]” (Q.56). 

Para os dois lados nesta “equação acadêmica” há falta de feedback: faltam informações do 

professor para o aluno, sobre seu desempenho, em quê pode melhorar e como pode fazê-lo, bem 

como, faltam informações do aluno para o professor, que lhe deem noção do progresso de sua 

mediação como ela pode ser aprimorada. O discente Q.3 diz que “Alguns [professores] restringem 

seu papel de facilitador a simplesmente passar o conteúdo (estar diante da turma e falar), sem solicitar 

feedback, tampouco dinamizar a aula [...]”. Ao contrário do que se está depreendendo da prática 

encontrada, a avaliação deveria ser entendida como um contínuo processo mediador e interpretativo 

de desempenhos para o aperfeiçoamento de todo o processo educativo (LUCKESI, 2011; 

HOFFMANN, 2003). 

Infelizmente, colige-se que o processo avaliativo, relatado pelos discentes não se está pautando 

na análise do significado da nota em relação aos objetivos didáticos estabelecidos para alcance de 

aprendizagens discentes, mas sim, apresenta-se de forma vazia e inócua (a “nota pela nota”) carente 

de significados (HOFFMANN, 2005). No fundo, a avaliação converte-se em instrumento de coação, 

controle/repressão, realizada “[...] sob pena de sermos reprovados” (Q.48). Distanciando-se do 

princípio avaliativo de basear o instrumento de coleta de dados (prova, teste...) nos objetivos 

(Princípio da funcionalidade para Hoffmann (2003) que indica que a avaliação deve ser preparada e 

realizada em função dos objetivos) pré-estabelecidos, ajustados em face dos conteúdos tratados, posto 

que, para os alunos, os professores acabam “[...] exigindo talvez mais do que foi captado pela turma 

[...]” (Q.60). 

EXIGÊNCIA ANÁLISE COAÇÃO FEEDBACK MECANICISMO
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Transparece, mais uma vez o mecanicismo, a “avaliação” (privada de sua essência e distante 

do seu conceito real) se dá em um momento pontual: “Eles [docentes] passam o conteúdo e aplicam 

a prova e para eles o conteúdo foi ensinado” (Q.78), encerrou-se a unidade (ou o período letivo) e não 

houve análise do que foi feito, do que não foi obtido, das responsabilidades, das ideias de melhoria, 

dos entraves... de nada. É só uma execução de obrigações, uma atividade meramente protocolar, uma 

avaliação não significativa, mecânica. 

A seguir, continua a análise sobre os problemas na mediação didática, agora relativas aos 

procedimentos pedagógicos. 

 

6.2.2.2 Procedimentos Pedagógicos  

 

Partindo-se da compreensão de que os procedimentos pedagógicos estão ligados à mediação 

pedagógica – um aspecto macro da tarefa educativa. As falas reportaram a existência de uma relativa 

“indiferença” com a participação discente; a mera preocupação em cumprir com as obrigações 

contratuais; absenteísmo do professor ao longo do semestre letivo; e como problema prevalente a 

preocupação docente em cumprir obrigações pedagógicas (cumprir a carga horária, o cronograma, 

etc.) revela um não engajamento real na relação professor e aluno. O Gráfico 31 representa as 

preponderâncias destacadas. 

 
Gráfico 31 – Problemas nos procedimentos pedagógicos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Sobressai a queixa de que os docentes cumprem obrigações, aliás, somente se preocupam em 

cumprir sua carga horária, vencer o cronograma de conteúdos estabelecidos, “[...]estão mais 

preocupados em atingir sua carga-horária de aula [...]” (Q.13) e “[...] em cumprir com o cronograma” 

(Q.25) portanto, tratam o processo de ensino e aprendizagem como uma obrigação comercial, pelo 

menos “[...]parece ser apenas um cumprimento de obrigação” (Q.38) contratual, carecendo de 

entusiasmo, o que acaba minando o relacionamento áulico. 

CARGA HORÁRIA/CRONOGRAMA

ABSENTEÍSMO

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL

INDIFERENÇA À ATENÇÃO DISCENTE
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Percebe-se mais um paradoxo: desde quando cumprir obrigações estatutárias e obrigações 

pedagógicas é um problema? Isto deveria ser um elogio, mas foi tratado como um problema, por 

exemplo: alguns alunos colocaram frases reclamando que o professor está cumprindo suas 

obrigações, por que isto é ruim? Uma vez que os “meios estão virando fins” (desvirtuamento), tem-

se um problema! Cumprir o cronograma, os conteúdos presentes na ementa, a carga-horária 

estabelecida, fazer a chamada, comparecer à instituição para lecionar... tudo isto é “meio”, é etapa 

para que a aprendizagem ocorra. Esta, sim, é o “fim”. Infelizmente, percebe-se uma desvirtuação do 

processo pedagógico. 

Achar – e pior deixar transparecer para o aluno – que se está cumprindo a obrigação e então, 

não tem que se envolver com mais nada muda o foco da finalidade de todo o processo. Desvirtua-o. 

O problema, então, é a desvirtuação pedagógica do fazer docente no Ensino Superior. Passa-se a dar 

conta de obrigações acessórias (o “meio”), deixando de priorizar a obrigação principal (de origem, de 

essência, o “fim”).   

Pede-se licença, mas é irresistível não tecer um comentário crítico sobre a mesma situação na 

Cultura Contábil: a desvirtuação contábil. A Ciência Contábil nasce com a função de analisar as 

mutações patrimoniais ensejando maior compreensão e controle sobre ele pelo usuário contábil 

primordial, materializado em ações realizadas por este ente. Não espanta que socialmente a 

Contabilidade tenha se tornado sinônimo de “cobrança e/ou cálculo de impostos”, “elaboração de 

informações para entidades governamentais e/ou financeiras”, entre outras coisas. Eis a presença da 

desvirtuação contábil... A Ciência Contábil nasce para fazer uma coisa e passa a assumir obrigações 

acessórias, acaba se perdendo em sua função precípua a ponto de socialmente não ser reconhecida 

por sua essência original, mas sim por atividades secundárias que ganham status e vulto no mercado 

de trabalho da exploração mercadológica. Coisificações, desvirtuações... São reflexos do mundo 

líquido (BAUMAN, 2007). 

Relativamente às atitudes pedagógicas (aquelas de cunho mais amplo) observa-se uma 

prevalência nos problemas relativos ao absenteísmo de alguns docentes, casos pontuais, mas que 

deixaram rastros. A ausência do docente em sala de aula inviabiliza a mediação didática por completo, 

há relatos de que o aluno sequer conheceu o docente “[...]alguns deles eu sequer tive aula” (Q.65). E 

há os que estão só “[...] cumprindo tabela” (Q.86)  

Há nesta postura uma fina expressão do mercantilismo na educação posto que “[...]muitos 

apenas cumprem sua carga horária para receber seu salário, quando aparecem na universidade[ironia] 

[...]” (Q.43). Novamente uma desvirtuação do processo pedagógico cujas atenções centrais deveriam 

se voltar para a aprendizagem e para o ser humano aprendente. A aludida indiferença refere-se à 
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postura de não demonstrar importância à presença ou atenção do outro, as falas expõem que há 

professores que não se preocupam “nem em fazê-los [os alunos] prestar atenção ou participar das 

aulas” (Q.62) fala corroborada no grupo focal referindo-se, ainda, a “[...]outros que são mais 

calminhos, não falam nada, mas também não estão preocupados se o aluno aprendeu” (A.1). 

A indiferença ao outro... De um lado, entrar em uma sala para lecionar sem receber dos alunos 

a atenção e o respeito ao empenho e ao trabalho que se propõe a fazer, posto que os discentes estão 

ocupados em outros dispositivos (celular, por exemplo). Termina o semestre e o aluno não sabe o 

nome nem do professor, nem do componente curricular. Este mesmo aluno foi incapaz de ler 

domiciliarmente qualquer material solicitado... Do outro lado, há um professor que não chama a 

atenção do aluno, que não quer saber se ele entendeu, se ficou com alguma dúvida, que não se importa 

em fazer a chamada, nem mesmo para saber o nome dos alunos, basta que sejam um número de 

matrícula para ter notas no sistema. Este mesmo professor que foi incapaz de planejar em casa uma 

aula que trouxesse organizadamente a sequência didática a ser empreendida. 

Não há inocentes, não há isentos, há responsáveis, coparticipantes, que precisam se envolver e 

se implicar em fazer o melhor para si e pelo outro. Trata-se de uma soma, a conjunção é aditiva: “e”. 

O processo é chamado de ensino “e” aprendizagem, a relação é entre professor “e” aluno. Essas 

adições não funcionam com a subtração que a atitude da indiferença causa. 

Conforme os discentes, os problemas relativos ao domínio conteudístico, foram os que 

contaram com o menor quantitativo de queixas. Junto aos questionários, de um montante de 91 

respostas somente 5 se ativeram a algum aspecto dessa natureza.  Os termos: “despreparados” (Q.27) 

e “Sem condição técnica” (Q.2) pela análise realizada não encontraram ressonância nas respostas do 

questionário, nem no grupo focal. Segundo o aluno 90, alguns professores “[...] não conseguem 

mostrar na prática o que acontece com o que aprendemos [...]” (Q.90), já conforme o aluno 19 muitos 

professores “[...]ensinam somente o básico, sem muito aprofundamento” (Q.19), estas falas denotam 

o recorrente problema “teoria x prática”128, revelando um paradoxo, tendo em vista a queixa sobre 

“muita teoria e pouca prática”, nela os discentes também criticam o pouco aprofundamento na teoria. 

Concernente à seleção de conteúdos (relevância e atualidade) houve referência a um conteúdo 

específico da Contabilidade denotando que os conhecimentos técnicos não estão sendo aprimorados, 

atualizados (tampouco os conhecimentos didáticos), é o que revela a menção de que alguns 

professores “[...] ainda estão na fase de razonetes T” (Q.42) na Cultura Contábil, os razonetes (ou 

contas T) são representações gráficas segundo as quais é possível representar os fatos que incidiram 

 
128 Este assunto será retomado na categoria Mediação Didática Lúdica. 
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sobre o patrimônio das entidades concatenando contas, entradas, saídas de valores e saldos. 

Atualmente, é possível ter sistemas computacionais para calcular as mutações patrimoniais, 

representá-las graficamente e também em formato de demonstrativos, sem a necessidade do uso de 

razonetes. 

Provoca-se: Se o contador não souber realizar e compreender as representações 

manual/analogicamente ele saberá colaborar na elaboração de sistemas, seleção de dados e 

compreensão dos demonstrativos gerados? Seria capaz de identificar um equívoco neste emaranhado, 

se não compreender a lógica por trás dos lançamentos e representações contábeis? Seria capaz de 

auxiliar a desenvolver um programa de computador sem compreender o mecanismo imbricado 

através dos razonetes? Ou seria um “descartável inseridor de dados” que não sabe de onde vieram, 

para onde vão, nem como vão? 

Comparativamente: um estudante de medicina pode reclamar de ter que aprender a fazer um 

exame clínico argumentando que já tem computador que faz este exame? Toda ciência tem seus 

fundamentos, aprimoram-se os recursos e representações, mas a lógica conceitual permanece 

sustentando epistemologicamente o “saber fazer”.  Assim, a fala supramencionada do questionário 90 

ganha novos contornos: o problema não é usar representações antigas (razonetes ou conta T), mas 

sim, o fato de que os docentes “[...] não conseguem mostrar na prática o que acontece com o que 

aprendemos [...]” (Q.90).  

Sem contextualizar a importância, a razão de ser de cada procedimento, de cada representação, 

sem dizer em que cada coisa vai impactar durante o trabalho profissional do futuro contador, a 

aprendizagem tende a não fazer sentido para o aprendente, não sendo, pois significativa. 

 

6.2.2.3 Procedimentos Atitudinais 

 

A Ilustração 30 foi construída para resumir as características atitudinais negativas dos docentes 

que apareceram – direta ou indiretamente – nas falas dos discentes, triangulando-se respostas do 

questionário e diálogo no GF. A ideia foi relacionar a posição de cada seção do triângulo à 

preponderância de vezes que a característica (ou o agrupamento delas) apareceu, i.e., nas bases estão 

as falas mais recorrentes e no topo aquelas que menos apareceram. 

Essa sistematização é corroborada por guardar algumas semelhanças com os achados 

investigativos da pesquisa exploratória realizada por d’Ávila (2007) em contexto canadense, em que 
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foram destacados contra-modelos de docência, tais como: autoritarismo, negligência, distanciamento 

afetivo, entre outros. 

Reconhecer as atitudes negativas pode fomentar uma mudança comportamental positiva em 

quem deseje se autoconhecer e melhorar (autoformar-se continuamente). A atitude mais reportada 

como problema pelos alunos é a de despreocupação com eles, caracterizada por um desinteresse em 

saber se aprendem, se têm dúvidas, se prestam atenção, há segundo eles, uma espécie de 

“indiferença” pelo outro (representado pela base na Ilustração 30).  Um discente falou que essa 

despreocupação com o aluno é especialmente mais marcante no início do Ensino Superior. “A maioria 

dos professores [...] (principalmente de matérias introdutórias) não têm muito comprometimento com 

os alunos [...]” (Q.65). Trata-se de falta de empatia. 

 
Ilustração 30 – Características atitudinais negativas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Acredita-se que este seja um estranhamento, até certo ponto natural, causado pelo ambiente 

acadêmico, tradicionalmente marcado por hierarquias, distanciamento e frieza (outra queixa 

prevalente), ao neófito. Este é, geralmente, recém egresso do Ensino Médio, o qual, na maioria das 

vezes, foi todo cursado no mesmo colégio, onde ele era conhecido e conhecia a todos. Sai de um 

ambiente acolhedor (em tese) para um ambiente “inóspito” e totalmente distinto, com culturas e 

práticas discursivas diferentes. Identifica-se, então, a necessidade de uma “alfabetização acadêmica”, 

um letramento acadêmico que o apresente e possibilite conviver em novo contexto.  

Cansado; Desestimulador/ 
Desincentivador/Desmotivador; Distanciador 

hierárquico/Frio; Resistente a mudanças /Radical.

Despreocupado/descompromissado com o aluno (sem empatia);

Amedrontador; Autoritário; Bruto/ grosseiro; Chato; 
Desorganizado; Exagerado; Indisponível para tirar 
dúvidas; Interessado financeiro; Mal humorado; Sem 
criatividade.  

 
Acomodado/Preguiçoso; Arrogante 
intelectual; Desatualizado/ 
ultrapassado; Descomprometido/ 
Desinteressado com o trabalho. 
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O conceito cunhado em espanhol, em desenvolvimento no contexto anglo-saxão desde os anos 

90 é “Alfabetización Académica” e se refere ao “conjunto de noções necessárias para participar na 

cultura discursiva das disciplinas” ou ainda “o processo pelo qual se chega a pertencer a uma 

comunidade científica e/ou profissional, precisamente em virtude de haver se apropriado de suas 

formas de raciocínio instituídas através de certas convenções do discurso” (CARLINO, 2017, p. 17-

18). A ideia gira em torno de que a “alfabetização” é um processo contínuo de desafios que exige uma 

continuidade de aprendizagem relativa à escrita e à leitura nos mais diversos âmbitos, inclusive o 

acadêmico como suporte para lidar com as múltiplas perspectivas e demandas. 

A defesa reside no fato de que no âmbito universitário há uma expectativa de que seus membros 

saibam se comportar e usar a linguagem de acordo com certos pressupostos e valores científicos, 

entretanto, na maioria dos casos, não há um trabalho introdutório para propor avanços de 

compreensão das práticas, representações, formas de ingresso e permanência como integrante 

acadêmico efetivo. Em palavras simplistas: os recém chegados à universidade129 não são preparados 

para lidar com a dinâmica e a cultura acadêmica (a qual ainda conta com agravantes das 

especificidades do campo de estudos). Esclarece-se que não se trata de reparar “a (má) formação dos 

que chegam à universidade” (CARLINO, 2017, p. 20), um “nivelamento” curricular. Mas sim de 

promover uma introdução ao mundo acadêmico. 

Em suma, a proposta da alfabetização acadêmica é uma ação de generosidade, e respeito posto 

que implica em abrir as portas da cultura acadêmica e dos conteúdos para que os recém chegados 

possam caminhar autonomamente. E a generosidade está na dimensão oposta da indiferença relatada 

pelos discentes é elemento constitutivo da empatia. 

Os alunos se deparam com professores cansados, mesclado a isso emergiram atitudes de 

resistência a mudanças, acomodação e preguiça o que culmina em desatualização teórico-

metodológico “[...] estão cansados de ensinar ou de reaprender a ensinar” (Q.89). “Assim como os 

alunos podem se sentir incapazes de aprender, muitos professores podem se sentir incapazes de 

ensinar a alguns alunos. E parar de tentar” (SCHWARTZ, 2014, p. 39). Elementos disparadores para 

uma generalizada desmotivação/ desestimulação. 

 
129 Atreve-se a dizer que o mesmo despreparo se identifica também nos recém-chegados à Pós-Graduação. 
Aproveita-se o ensejo para contar a experiência bem sucedida vivida neste programa doutoral que promoveu um 
seminário de acolhimento aos ingressantes, tomando o cuidado de apresentar requisitos formativos, percurso 
acadêmico, biblioteca, bem como, apresentou pessoalmente cada um dos colaboradores que trabalham nas mais 
diferentes instâncias do programa de Educação da UFBA. Foi afetuoso e respeitoso, um acolhimento de quem se 
mostra genuinamente contente em receber e solícito a ajudar. 
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É notório que os professores estão desestimulados (perspectiva múltipla e que não foi 

investigada neste trabalho) refletindo seu esgotamento (haja vista a existência de tantos casos 

diagnosticados de síndrome de Burnout) em desestímulo ou pouco incentivo aos discentes, estes 

alegam que as aulas se tornam desinteressantes porque os professores não os motivam. Há ainda a 

síndrome da desistência, expressa na exaustão emocional advinda da sobrecarga de trabalhos130 e da 

“despersonalização provocada pela sua [do professor] baixa valorização social e reduzida realização 

pessoal” (GADOTTI, 2005, p. 54). 

Acontece que “a motivação é dependente-autônoma (MORIN, 2000 apud SCHWARTZ, 

2014) de fatores contextuais e pessoais (TAPIA, 2005 apud SCHWARTZ, 2014), considerando as 

especificidades dos sujeitos e dos ambientes de aprendizagem cuja a maioria dos fatores está sob 

controle do professor” (SCHWARTZ, 2014, p. 13), talvez por isto, inadvertidamente os alunos 

atribuem mais esta responsabilidade aos professores: a de motivá-los. “A motivação para o ensino e 

para a aprendizagem é dependente/autônoma das metas com que professores e alunos chegam aos 

espaços educativos” (SCHWARTZ, 2014, p. 30). Assim, quando o que move alguém 

academicamente é o desejo de aprender (motivação intrínseca), os efeitos e os resultados são mais 

consistentes, significativos e auto responsáveis (motivação internalizada) do que a estimulação 

externa, recompensatória (motivação extrínseca) ou para evitar sanções (TAPIA; FITA, 2000). 

No diapasão dos problemas atitudinais ficou reforçado nas respostas ao questionário que os 

alunos convivem com uma espécie de arrogância intelectual, no mínimo contrária à generosidade 

aludida indiretamente nos estudos de Carlino (2017), os discentes dizem que alguns professores 

“[...]querem demonstrar que o conhecimento deles é grande e só” (Q. 81) aduzem que “[...] outros 

usam linguagens muito difíceis e desnecessária[...]” (Q.90). Uma atitude que contribui negativamente 

para o ambiente áulico, inibindo o aluno de participar sentindo-se amedrontados, nas palavras do 

questionado 59 os professores “são temidos demais, e isso muitas vezes me fez não tirar dúvidas com 

receio” (Q.59). 

 
130 Revisa-se este escrito em plena pandemia e o contexto só se agravou, sobrecarregando o já precarizado trabalho 
docente imputando-lhe demandas ainda maiores, sem que houvesse tempo para formação/ preparação/ 
(infra)estruturação da virtualização dos processos educativos. Foi instituída a toque de caixa uma “remediação 
didática”... não “mediando” mas sim, “remediando” emergencialmente as práticas docentes. O caos, as falácias e 
as desigualdades se instalaram mais fortemente. O tempo de dedicação ao labor aumentou, as inseguranças 
trabalhistas, jurídicas, emocionais, digitais, formativas só aumentaram, sem contrapartidas financeiras e positivas. 
Há que se rever o discurso de que o “professor deve se reinventar e empreender” (“A falácia do 
empreendedorismo” de Adriano Campos e José Soeiro...livro para depois do doutorado). O que está atrelado a 
isto? Que o professor aceite tacitamente ser explorado, passe por cima de seus valores e seja descartado?! Em 
nome de que? Ao fim e ao cabo, o trabalho do professor (e sua presença generosa) vão ser mais valorizados ou a 
pandemia foi a desculpa perfeita para legitimar sua invisibilidade, virtualização, desvalorização, precarização e 
substituição? 
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Isto é, sem dúvidas, um prejuízo para o processo de ensino-aprendizagem, pois está construído 

em bases autoritárias e de trato impolido ou “Bruto, sem educação, desestimulante” (Q.2). Refletindo 

diminuta inteligência interpessoal (GARDNER, 1995; GOLEMAN, 1995) resquícios da tendência 

pedagógica tradicional (MIZUKAMI, 1986; SAVIANI, 1986), transmissiva (D’ÁVILA; 

FERREIRA, 2018; D’ÁVILA, 2005), autoritária e opressiva (FREIRE, 2004). 

O aluno A.9 põe em dúvida se há egoísmo acadêmico ou carência didática dizendo: “[...] ou às 

vezes também não quer, né?! Passar todo aquele conhecimento, mas na maioria das vezes, acho que 

tem uma dificuldade mesmo em ensinar.” (A.9). Quando A.2 entra no diálogo diz: “[...]E saber passar 

e não gostar também é um problema maior ainda.[...]” (A.2) transparecendo que o egoísmo acadêmico 

é mais grave que o problema didático, posto que subjaz nisto o pressuposto de toda relação educativa, 

sem o qual nenhuma prática educativa se estabelece: “o educador está a serviço dos interesses do 

educando” (SAVIANI, 1986, p. 86). Este “serviço” não tem a ver com 

servidão/escravidão/mercantilismo, mas “ser-vir”: para ser e vir a ser. 

Apareceu também que alguns “docentes são ‘chatos’, apenas passam o conteúdo sem se 

importar se estamos compreendendo” (Q.80) ao que também acrescentam questões sobre exagero, 

mal humor, falta de criatividade e desorganização. Essa falta de importância à aprendizagem do aluno 

já discutida, demonstra uma falta de empatia (aqui entendida como preocupação e compromisso com 

outro ser humano, sabendo colocar-se em seu lugar – inteligência interpessoal (GARDNER, 1995; 

GOLEMAN, 1995), interessando-se por ajudá-lo, pensando no outro mais que em si mesmo), 

refletida também na indisponibilidade para tirar dúvidas, atitude contrária à epistemologia da 

aprendizagem significativa, para a qual a dúvida (a curiosidade) é elemento propulsor. 

Exemplificando tanto o egoísmo intelectual, quanto o distanciamento hierárquico e a falta de 

empatia através de falas no grupo focal o aluno 2 relatou que “[...] já tivemos professor de colocar um 

slide ‘formiguinhas’ [se refere ao tamanho diminuto das letras – aspecto já discutido quanto ao uso 

inadequado dos recursos] e foi solicitado que [o professor] aumentasse um pouquinho para a gente 

visualizar e a pessoa falou ‘eu estudei muitos anos para desenvolver esse conteúdo, então eu só estou 

explicando... o acesso ao conteúdo vocês vão ter que fazer o de vocês depois’. [...]” (A.2, sic, grifo 

nosso). 

Percebe-se neste relato que o professor não se vê impulsionado a compartilhar o seu 

conhecimento, defendendo-se dizendo que este lhe custou muito investimento (tempo e dedicação) 

para construí-lo. Não compartilhar o saber, aqui chamado de egoísmo acadêmico é conhecido no 

âmbito empresarial e na Cultura Contábil como “reserva de mercado”, pois o conhecimento é poder 

e é diferencial na competição mercadológica. Já conforme A.19 muitos professores “[...]ensinam 
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somente o básico, sem muito aprofundamento” (Q.19), vem à tona o egoísmo acadêmico de não 

compartilhar o conhecimento com o aluno, nivelando a discussão por baixo aportando pouca 

profundidade, talvez entendendo-o não como parceiro, mas sim como futuro concorrente. 

Simplificar assuntos, de início, para propiciar a compreensão e criação de pontos de ancoragem 

na estrutura cognitiva discente é uma estratégia válida, desde que seja seguida de um adensamento 

posterior, pois o mediador didático tem o compromisso, em dimensão ético-político, de munir os 

alunos dos mesmos insumos de conhecimentos que dispõem quem os explora(rá), só assim, pode 

ensejar cumprir seu papel indireto de lastreio à transformação social. 

Tendo em vista que conhecimento é poder, algumas pessoas detentoras de conhecimento 

preferem não compartilhá-lo, por reconhecer no outro um futuro concorrente. Manter o conhecimento 

só para si é, então, uma medida estratégica e protetiva. Mais uma desvirtuação da instituição de ensino 

e da educação, pois, “[...] perdeu seu sentido de humanização quando ela virou mercadoria, quando 

deixou de ser o lugar em que a gente aprende a ser gente, para tornar-se o lugar no qual as crianças e 

os jovens vão para aprender a competir no mercado” (GADOTTI, 2005, p. 74). 

 Ainda que de forma inadequada (áspera, beirando a grosseria), o docente referido na fala de 

A.2 foi lúcido ao chamar a atenção para a responsabilidade ativa que o aluno tem de empenhar-se 

para construir seu conhecimento e realizar sua mediação cognitiva. Ou seja, meramente copiar o que 

o professor produziu (embora, muitas vezes, seja também somente reprodução de pesquisas alheias) 

não lhe assegura a construção de seu conhecimento. Aliás, atualmente, o discente nem mesmo copia 

(ainda que reprodutivista, esta ação, pelo menos mobiliza as memórias motoras e visuais dando 

poderoso suporte à aprendizagem) ele simplesmente fotografa ou solicita ao docente o envio digital. 

Será que essas fotos/arquivos serão mesmo alvo de estudo e propulsores de ampliações nos estudos? 

Contribuirão realmente para a Mediação Cognitiva discente? 

Volta-se à questão da alfabetização acadêmica... É responsabilidade do aluno colocar em ação 

sua atividade cognitiva (lendo diversos textos, sintetizando-os, analisando-os, conectando os assuntos, 

contrastando-os, adquirindo visão crítica que ultrapasse a mera memorização do assunto) ... mas, será 

que o universitário sabe fazer isso adequadamente?  Será que sabe reconstruir a essência da matéria 

através de práticas de leitura, escrita e pensamento crítico-acadêmico? Etapas pelas quais, após 

investir muito tempo e trabalho, o professor passou durante sua atividade docente (de preparar a aula 

e expor o que compreendeu). Assim, segundo Hogan (1996 apud CARLINO, 2017) o professor é 

quem mais aprendeu. 
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Destarte, a fala do professor relatado por A.2 tem, em partes, sua razão de ser, reflete que o 

professor teve que percorrer um longo caminho, o qual terá que ser percorrido pelo aluno também. 

Onde está o egoísmo acadêmico? Em não ofertar os meios para que o discente também saiba como 

caminhar sua parte da estrada, em se recusar a compartilhar este conhecimento, em não se fazer 

sensível à dúvida do aluno, em não lhe indicar onde e como pode obter mais informações para elaborar 

seus próprios materiais, para construir o seu conhecimento. Há que se ensinar a pensar, afinal “para 

agir bem, precisamos, como dizia Pascal, trabalhar para pensar bem” (MAUROIS, 1971, p. 13). 

Algumas vezes, o maior problema não é o que se fala, mas como se fala. É imprescindível dizer 

a verdade com amor, algo que segundo Gramigna (1993) no trabalho com adultos provoca reações 

de surpresa e aceitação, resultando em mudança e crescimento para as pessoas. Faz parte do trabalho 

docente alertar o aluno sobre sua responsabilidade de realizar a mediação cognitiva, aqueles alunos 

que preferem se eximir da responsabilidade não gostarão de ouvir a verdade, mas não poderão alegar 

indiferença acadêmica nem qualquer outra coisa, se a verdade lhe for dita de maneira coerente, afável 

e respeitosa, trata-se de por em ação a comunicação não violenta (ROSEMBERG, 2006). 

O discente A8 relata a indiferença acadêmica que transparece no desencanto docente e no mero 

cumprimento de contrato de trabalho. “[...] Penso assim [...], a pessoa que quer ser professor, ele tem 

que amar a profissão dele não fazer, como você disse[refere-se a um colega do Grupo Focal], tem 

professor que só chega aqui liga o slide, ganha o dinheiro dele e acabou[...]” (A.8) amar a profissão é 

buscar o reencantar-se com a educação, um resgate de paixão pelo que se faz, sem esvaziamentos e 

ingenuidades (CORTELLA, 2003; ASSMANN, 1998; MORAES; TORRE, 2004). 

Cabe um alerta para que o professor não acredite inadequadamente que há suficiência no amor 

para seu sucesso profissional, como se apregoa ideológica e subliminarmente para precarizar a 

formação docente, assumindo que o professor deixa de ensinar, deixa de preparar-se para isso e 

bastando-lhe simplesmente “amar” (ALMEIDA, 1986).  

O referido “ganhar o dinheiro e acabou” é reflexo do mercantilismo na educação, em que 

conhecimento “vira” mercadoria (como se fosse possível), em que a sala de aula “vira” uma esteira 

de produção taylorista (SILVA, 2011), reproduzindo o ciclo de opressão e afastamento emocional, 

uma coisificação da educação (SILVA, 2011), do professor, do aluno, do conhecimento, do 

desvirtuamento, moldando futuros profissionais para ingressarem no mundo do trabalho sem 

intenções nem perspectivas de superações. 
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6.2.3 Exortações131 

 

Organizaram-se as alocuções discentes sobre as mediações didáticas que resultam em impactos 

positivos, sejam em reflexos na aprendizagem, na relação afetiva-respeitosa entre professor e aluno, 

sejam em vislumbres de criatividade, inovação e ruptura com mazelas do contexto áulico. Servindo, 

pois de recomendação, estímulo (e por que não dizer alerta?) à ressignificação nas mediações 

didáticas. Procurou-se enfatizar os exemplos que foram representativos na vida dos participantes com 

as mediações didáticas bem sucedidas. Acredita-se que este tópico possa aportar bons indicadores 

para as mediações didáticas ressignificadas. 

 

6.2.3.1 Exortações técnico-profissionais  

 

Ao se investigar os aspectos relativos aos conhecimentos técnico-científicos ligados à 

atualização e ao mundo do trabalho do Contador, reuniram-se as falas de modo a agrupar prevalências 

de elementos indicativos de sugestões positivas depreendidas das falas. O Gráfico 32 reúne as 

informações que podem ser escalonadas em três patamares, o primeiro (20%): Conhecimento técnico-

específico e generosidade acadêmica; o segundo (13,33%): Atualização, Mercado de Trabalho, 

Prática e Relação teoria-prática; o terceiro (7,67%): A objetividade. 

Passa-se agora a discutir esses aspectos valorizados e sutilmente reconhecidos pelos alunos. 

Eles entendem que os conhecimentos relativos às diversas áreas das Ciências Contábeis funcionam 

como elemento de confiabilidade, como uma espécie de fiador para o trabalho dos bacharéis na 

docência, pois valorizam a atualização dos profissionais. No fundo, a profissão requer permanente 

estudo, constante busca por novidades e mudanças muito mais por imposição externa (legislações e 

normas que mudam vertiginosamente) do que por demanda própria. 

 
131 Segundo o dicionário Houaiss (2020) “Exortar” é encorajar ao mesmo tempo em que se faz uma advertência, 
assim, o termo coaduna com o que se deseja apresentar nesta subcategoria. “substantivo feminino. 1 ato ou efeito 
de exortar; encorajamento, estímulo, incitação. 2 conselho, advertência. [...]” (HOUAISS, 2020). 
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Gráfico 32 – Perspectiva técnico-profissional 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Estas mudanças constantes, acrescidas do montante de exigências legais e prazos exíguos, 

tornam a profissão estressante, como mostra pesquisa de Oliveira (2014) sobre as rotinas contábeis e 

sua relação com o estresse dos profissionais em escritórios de Contabilidade. Assim, interpõem aos 

professores (que acumulam a profissão liberal com a docência) agravantes ao estresse e cobranças 

por uma desenfreada (adoecedora, embotadora, obnubilante, desumanizante, líquida e cansativa) 

atualização. 

Desta forma, dentro da Cultura Contábil os alunos – especialmente os que já atuam em 

escritórios contábeis – valorizam a atualização dos conhecimentos específicos expressa nas aulas, 

principalmente quando esta expressão se dá de forma organizada e didática como diz o aluno 60. 

“Percebo que a grande maioria dos professores são excelentes profissionais, passam os 

conhecimentos muito bem [...]” (Q. 60). Corroborado no Grupo Focal (GF) pela fala do aluno 9 “[...]a 

maioria dos professores em Contabilidade, assim, eu... eu percebo também professores atualizados, 

mas professores também que são extremamente interessados em buscar coisas novas e trazer pra 

gente[...]” (A.9, sic). 

Depreende-se da fala de A.9, que além do conhecimento específico atualizado, os alunos 

prezam a partilha deste saber técnico. Algo que demandou tanto esforço na produção, não deve ser 

estagnado e restrito, precisa circular e arejar as mentes dos futuros profissionais, entretanto, depende 

da generosidade do professor em compartir com seus alunos o que há de mais novo, relativo ao fazer 

dos contadores. 

20,00% 20,00%

13,33% 13,33% 13,33% 13,33%
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As falas indicam a valorização veemente da generosidade acadêmica, os alunos percebem 

atitudes que parecem extrapolar o intercâmbio “normal” dos assuntos contábeis, visto que há “[...] 

outros[professores] procuram passar tudo que podem.” (Q. 79), interessando-se em colaborar 

efetivamente com a formação profissional mais atualizada e rica em conteúdo possível, para os alunos 

esta é uma forma de “carinho” profissional ultra apreciado, mais do que a atualização (aqui entendido 

diferente da pura atualização dos conhecimentos técnicos, antes referidos. Refere-se aqui à adaptação 

às inovações tecnológicas132, tanto as que impactam o trabalho no escritório contábil, quanto a 

mediação didática em sala de aula). 

A alocução do aluno 8 durante o GF reúne vários dos elementos discutidos “[...]Olha esse aqui 

[exemplifica um professor apresentando um material] foi atualizado então, vou te passar como é que 

está sendo o processo, e concordo com o que todo mundo falou de usar um data show ou de usar um 

slide porque eu acho que sai ... isso entretém o aluno... antes de ter isso... a gente fazia como? Era o 

quadro... era quadro negro e todo mundo escrevendo, então acho que isso facilita também o acesso 

para todo mundo” (A.8). 

O acesso que A.8 faz menção caracteriza, em alguma medida o mundo líquido (BAUMAN, 

2007), habilitar o estudante para inserir-se e agir neste ambiente, nos dizeres de aluno 59 faz o curso 

“valer a pena”. A.8 reconhece a competência técnica, o trabalho de mediação didática, o compromisso 

de generosidade acadêmica e expõe a preocupação prevalente dos alunos; o mercado de trabalho, 

contando ao GF que “Todos têm excelente formação [refere-se aos professores do curso investigado], 

e conhecem muito do que estão ali para mediar [...] tem os comprometidos, que vão à sala, se 

interessam no desenvolvimento do aluno, conseguem conectar o aluno com o mundo contábil, que 

será o mundo em que ele irá atuar, fazem o curso valer a pena.” (Q.59). 

O senso pragmático, de vertente liberal, típico da Cultura Contábil, às vezes sutilmente 

disfarçado, emerge na fala do aluno 52 ao dizer que “Existe uma verdadeira preocupação em não só 

ensinar teorias contábeis, mas também como isso se insere no mercado excessivamente prático da 

Contabilidade financeira, mais comumente utilizada” (Q.52). É o conhecimento financeiro que recebe 

mais atenção por ser exatamente o que promove a inserção de maior retorno econômico no mercado 

de trabalho e acaba, portanto, sendo alvo de preocupação e interesse de docentes e discentes, sendo o 

elemento que se converte em destaque na escolha de várias estratégias, na seleção e hierarquização 

de importância de assuntos. 

 
132 Suspeita-se que após a pandemia este será um elemento ainda mais valorizado. 
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Empiricamente, fruto de mais de dez anos de experiência lecionando entre outros componentes 

curriculares, Perícia Contábil, esta pesquisadora percebeu que os canais de atenção e os dispositivos 

de aprendizagem encontram-se mobilizados de forma veemente quando a aula tem como temática 

principal ou acessória a questão dos honorários remuneratórios do perito contábil, nesta ocasião 

perguntas pululam demonstrando o interesse e a curiosidade dos futuros profissionais, talvez seja, a 

aula mais “participada” do semestre, ainda que as outras sejam recheadas de assuntos relevantes, 

trabalhados com diversidade de estímulos e estratégias metodológicas, o interesse financeiro discente 

prevalece ratificando o desejo de participar do mundo líquido como consumidor endinheirado, para 

tal objetivo é mister inserir-se no “mercado de trabalho” com competência (conhecimento prático) e 

urgência. 

Advém dessa necessidade de consumo, o chamado “consumir para existir” (BAUMAN, 1999, 

2007; HAN, 2019) a busca por conhecimento prático (o saber fazer – no entender dos alunos). Para 

os discentes, a ideia apregoada é que só se insere e permanece no mercado de trabalho (leia-se tendo 

acesso aos meios de consumo) quem tem conhecimento prático, a eles a teoria adquire menor status 

porque creem-na como elemento secundário, o qual não assegura um “lugar ao sol” que lhe 

proporcione emprego. Para justificar a “cobrança” por “prática” nas aulas, os discentes aduzem 

coerentemente que fazer lhes fomenta aprender. “Para mim a aprendizagem fica muito mais fácil 

quando o ensino é mais prático” (Q.18).  

Este pensamento é corroborado pela pedagogia de John Dewey e Pestalozzi, que aludem ao 

aprender fazendo, difundido nos estudos sobre “Jogos de Empresa” (componente curricular usual em 

cursos de Administração) por Gramigna (1993) ao citar o filósofo Confúcio: “Ouço e recordo; leio e 

memorizo; faço e aprendo”. Bem como, fundamentados nas pesquisas de Kolb (1984) sobre 

aprendizagem de adultos, expressa pela aprendizagem em ciclo vivencial que acaba por ratificar 

elementos teóricos da aprendizagem significativa de Ausubel (2009). 

Esse autor e diversos pesquisadores trazem à tona a importância da aprendizagem conceitual – 

aprender sobre a teoria da prática – para ancorá-la (AUSUBEL; NOVAK; HANNESIAN, 2010; 

AUSUBEL, 2009), destacando que há uma paridade, aliás uma interdependência entre aprendizagem 

conceitual (teoria) e aprendizagem prática, elas se sustentam mutuamente, algo percebido por 13,33% 

dos estudantes como elemento positivo da mediação didática de seus docentes, valorizando as ações 

daqueles que  “[...]tentam fazer a ponte entre teoria e prática, facilitando o entendimento de todos.” 

(Q.34). 

Faz-se a inferência de que além da aprendizagem significativa que a relação teoria e prática 

sustenta, há a questão de que a aula prática não abre espaço para a monotonia de aula expositiva 
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tradicional (chamada por muitos alunos de “aula teórica”) e faz os alunos efetivamente participarem 

e se envolverem.  Em especial, quando suas vivências, sua leitura de mundo é valorizada, 

corroborando Freire (2004) o aluno A.2 diz que “[...]Eu acredito que deve ser explorado um 

pouquinho mais do conhecimento de mundo dos alunos, e o conhecimento de mundo do professor de 

uma maneira mais prática e não apenas metódica [usou a palavra ‘metódica’ no sentido de 

‘teórica’][...]” (A.2). Destarte, correlacionar os mundos dos atores áulicos, intercambiando teoria e 

prática é a proposta discente para o êxito na mediação didática relativa à perspectiva técnico-

profissional. 

Infere-se intensamente de que quando os alunos clamam por mais aulas práticas, na realidade 

eles não se referem à prática escriturária contábil, atividades mecanicistas de preenchimento de guias 

de pagamento, cálculos de impostos, ou qualquer coisa referente à rotina técnica de escritórios 

contábeis, mas sim, demandam maior interação áulica a superação da aula expositiva conservadora 

em que ele não colabora em nada, a não ser com seu silêncio sepulcral. Pleiteiam, portanto, por uma 

maior participação discente, um maior envolvimento, metodologias “colabora-ativas” diversificadas, 

uma mediação didática que contemple cognição e emoção, ou seja, demandam uma Mediação 

Didática Lúdica. 

Ainda que com menor prevalência numérica (7,67%) os discentes se referem a um elemento 

de cunho racional de grande valorização no contexto adulto, em especial em cursos de apelo 

pragmático: a demanda por objetividade seja no trato aos conteúdos didáticos, na condução de 

atividades, na sequência e concatenação de falas nas aulas expositivas. O aluno 4 diz que geralmente 

professores que dispõem de bom repertório de conhecimentos são objetivos, diretos: “Eles são 

objetivos, mas têm alguns que gostam de ouvir o aluno, mas não de maneira lúdica ou imparcial” 

(Q.4). 

Acredita-se que não foi esta a intenção do discente a priori, mas pode-se fazer a digressão de 

que assim como para estabelecer a linguagem lúdica na mediação didática não se requer muitos 

insumos/ parafernálias, da mesma forma, a demonstração de conhecimentos técnicos com 

generosidade acadêmica não exige muitas etapas e elementos, faz-se com excelência quando se possui 

objetividade e vai-se direto ao ponto com inteireza e acolhimento às idiossincrasias discentes. Em 

sequência, passa-se a discutir as exortações didático-pedagógicas.  
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6.2.3.2 Exortações didático-pedagógicas 

 

Buscando organizar em síntese as alusões positivas dos alunos ao fazer didático-pedagógico 

apresenta-se o Gráfico 33 e pode-se escalonar a prevalência de menções em quatro patamares 

decrescentes: 

• Com 44% referências positivas sobre a “Diversidade de atividades”; a 

“Interação/participação”; O “Envolvimento/confiança”; e o “Fazer pensar/ criticidade”; 

• Com 36% destaques sobre o “Saber didático” (repertório metodológico); “Aula interessante”; 

“Atividades de potencial lúdico” – a qual por sua relevância nesta tese merece uma subcategoria 

própria na categoria Mediação Didática Lúdica; e a “Preocupação/compromisso com o outro”;  

• Com 12% o reforço positivo vai para o “Incentivo”; e o “Dinamismo”; e por último; 

• Com 8% valorizações positivas ao “Planejamento”; “Feedback”; e à “Alfabetização 

universitária”.  

Os alunos enaltecem o trabalho docente que promove mediações e interações através de 

atividades diferenciadas, posto que dessa forma rompe-se o ciclo da monotonia áulica que eles se 

queixaram, nas palavras do aluno Q.8 essa diversificação de atividades na mediação didática é um 

fator de êxito na relação ensino e aprendizagem no ES ao contrário da invariabilidade conservadora 

instalada, afirmando que “[...] professores que trazem uma atividade diferente para a sala de aula... e 

realizam um excelente trabalho” (Q.8). 

 
Gráfico 33 – Exortações didático-pedagógicas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (percentuais fracionários ajustados). 
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A variedade e a diversidade nas formas de dar tratamento a um assunto contemplam as 

diferentes formas de aprendizagem, talvez por isso a escolha de um mesmo procedimento 

metodológico afete tanto aos alunos e traga tanto tédio para a aula. Os discentes valorizam docentes 

que “[...] só se dão por satisfeitos quando a sala realmente tem uma compreensão sobre o assunto que 

está sendo passado. Eles utilizam diversas formas de explicação. [...]” (Q.80). Robustecendo isto, 

outro aluno diz que “[...] são poucos os professores que trazem recursos diferentes” (Q.85). Aqueles 

alunos que aprendem melhor com procedimentos mais cinestésicos ou visuais (DUNN; DUNN, 

1979) sentem-se limitados em aulas cujo principal eixo é a exposição oral. 

A fala do aluno Q.80 ainda aporta outro elemento interessante de destacar: “só se dar por 

satisfeito” ou só sentir satisfação de missão cumprida quando identifica a compreensão, a 

aprendizagem do outro. Acredita-se veementemente que a mediação didática só conclui seu ciclo 

quando o aluno demonstra que aprendeu, caso contrário o trabalho ainda não terminou: o objetivo de 

todo processo é a aprendizagem do outro. 

A mediação didática também se reflete na expectativa que gera no aluno, uma torcida por mais 

interação e participação. As falas indicam que as atividades docentes tradicionais não funcionam tão 

bem para a promoção da mediação cognitiva como as atividades mais interativas que demandam 

envolvimento discente. Mais que uma questão de gosto subjetivo, está em foco um conjunto de 

atividades e ações estratégicas que potencializam a consecução da relação de ensino e aprendizagem. 

“[...] Eu gosto muito quando a aula, que o aluno participa também da aula, é muito mais 

interativo, a gente consegue, a gente se sente até obrigado a prestar atenção, porque a qualquer 

momento você pode até ser requisitado, então isso prende a atenção da gente [...]” (A.9, sic). 

Depreende-se que a mediação didática que busca a contribuição discente influencia no interesse, na 

atenção, na própria participação do aluno e por derivação na aprendizagem e no sucesso do processo 

educativo. 

Aprender através da participação na construção da aula é a recomendação expressa em: “[...] 

mas felizmente existe uma minoria contada em uma mão que nos oferece a possibilidade de aprender 

participando da construção da aula...” (Q.7). Com efeito, o aluno Q.7 trata de um princípio do 

Construtivismo, o qual ele demonstra que gostaria de ver instalado nas mediações didáticas no Ensino 

Superior. 

Cabe lembrar que essa participação ativa do aluno em sua aprendizagem não se restringe à sala 

de aula, é mister que os estudos extrapolem os muros da universidade, para tanto o incentivo e 

direcionamento do professor tem um peso decisivo. Na opinião do aluno 70, o professor realiza bem 
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sua mediação didática quando também trabalha “Incentivando [o aluno] a buscar além da sala de 

aula” (Q.70), a formação acadêmico-científica de ponta não pode se restringir à universidade, requer 

leituras de mundo diversas, dedicação, horas de exaustivo estudo extraclasse e muito envolvimento. 

  De fato, há uma ênfase discente para a questão do envolvimento, em especial às menções se 

referem ao envolvimento na sala de aula, requerendo que haja “Um encontro com envolvimento” 

(A.3). Poucas alusões enfocaram que o aluno, na mesma medida que o professor, também precisa se 

envolver e expressar seu comprometimento. 

Em especial no GF houve mais “desabafos” sobre os desacertos docentes do que uma admissão 

de responsabilidades, ainda que ficasse evidente que os discentes apreciam o estabelecimento da 

relação de confiança que deve haver entre professor e aluno. “É a conquista e a confiança. Acho que 

a resposta daquilo que a intenção dele foi aproximá-lo dos alunos, então, eu acho que a resposta é 

justamente a confiança que a gente... [estabelece]” (A.2). Em todo caso, ficou patente que o 

envolvimento positivo tem como consequência o estabelecimento da confiança entre os atores 

áulicos, elemento amalgamador das condições de aprendizagem significativa e lúdica. 

Os discentes revelam que apreciam quando os professores promovem debates e encorajam os 

alunos a pensar criticamente, a refletir os motivos das coisas. “Eu acho que o aluno ele tem que ser 

instigado a, exatamente como menino [refere-se a outro colega do Grupo Focal] falou, né?! A ter 

senso crítico, saber a pensar” (A.9). Vários são os instrumentos que o docente pode empregar para 

engendrar debates, contrapor teorias e escolas de pensamento (a exemplo de “júri simulado”, “mesa-

redonda”, entre outros), independente do dispositivo ele necessariamente demanda participação 

discente, preparando-se previamente, munindo-se de conhecimentos para levar adiante uma 

argumentação coerente e embasada. 

“Alguns [professores] buscam debater os assuntos com os alunos de forma a fazê-los pensar 

mais nas soluções [...]” (Q.42). Além disso, independente de qual seja essa atividade proposta pelo 

professor, ela fomentará uma aula diversa do convencional, apartada de monotonia, repleta de 

criticidade e formação crítica, pois estimula e requer autonomia de pensamento argumentativo e de 

proposição de soluções. De fato, mediando assim o professor está promovendo uma formação 

acadêmica emancipatória, fomentando rupturas de circunstâncias opressivas da sociedade, algo 

percebido pelo Aluno 7 ao dizer: “Mas, aí é que está a diferença de ser só um dócil trabalhador e de 

ser uma pessoa com capacidade analítica, com senso crítico, você precisa saber o porquê das coisas 

serem feitas  [...]” (A.7).  
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Conhecer “as razões suficientes”, a teleologia, o porquê das coisas, pensar além da aparência, 

saindo do senso comum, buscando o pensamento científico, dados e estudos coerentes, pautado em 

metodologia. Isso compõe uma Educação Superior libertadora de opressões silentes, intangíveis e às 

vezes sutis da sociedade da decepção (LIPOVETSKY, 2007), da sociedade do cansaço e da 

transparência (HAN, 2017, 2019) e do mundo líquido (BAUMAN, 2007). O trabalho didático tem 

que contemplar também sua dimensão ético-política (SAVIANI, 1986; LIBÂNEO, 1994), ao 

fomentar indiretamente condições intelectuais de rupturas da situação instalada. 

O repertório de conhecimentos técnicos, didáticos e sensíveis (D’ÁVILA, 2014) municiam o 

professor a mediar didaticamente construindo sua aula com muita desenvoltura, sem ficar preso a 

muitos recursos (tecnológicos ou não). Nessas mediações, a inteireza lúdica se instala sutilmente pela 

alegria de aprender, pela condição de acompanhar a sequência didática graças a uma estrutura 

cognitiva preparada (AUSUBEL, 2009) e posta em ação no devido tempo pelo hábil professor. “[...] 

Eu já vi professor entrar na sala de aula com um pincel atômico na mão e você ficar pregado no olho, 

você não conseguir nem piscar...” (A.10). A valorização dos discentes se ancora no repertório de 

saberes do docente, com ênfase ao saber didático, para os alunos “[...] a questão da didática do 

professor em sala de aula ajuda muito...” (A.5). 

Exemplificando mais essa apreciação do valor que o saber didático tem na relação de ensino e 

aprendizagem no ES o Aluno 6, durante o GF conta: “Ele fala que [se refere ao professor x]... Ele fala 

que esse ‘modelo de ensino’... ele chama de ‘modelo de ensino’... eu já pesquisei assim... uma vez e 

não cheguei a... mas, é usado em outras faculdades com mais frequência, de fora do Brasil, esse 

‘modelo de mudar a responsabilidade’, você que dá a aula, e vocês que constroem o assunto, eu só 

faço direcionar e interferir... então... eu acho que funciona bastante” (A.6, sic, destaques no original). 

Trata-se, pois, do exemplo de um docente que transpareceu conhecer, à sua maneira, as 

“metodologias ativas” 133, bem como, o relato fala do impacto positivo e eficiente que aquelas 

mediações didáticas tiveram. Elas, pela fala do aluno, são alicerçadas em um “modelo de ensino” 

ativo, no qual o aluno precisa estar implicado na construção das aulas, só assim elas se tornam eficazes 

e interessantes. 

Construir aulas interessantes é outro elemento valorizado de perspectiva didático-pedagógica, 

o qual relaciona mediação didática de qualidade com interesse participativo e atencioso, levando o 

aluno a classificar uma aula como “boa/interessante”: “Aí depende da qualidade da mediação. Tem 

professor que se falasse assim ‘Não vou aplicar prova’... Eu viria na aula só responder a chamada e 

 
133 Epistemologicamente diferente das metodologias participativas e colaborativas. 
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pronto, voltaria para casa. Tem professores que se dissessem ‘não vou aplicar prova’ eu viria prestaria 

atenção na aula numa boa porque a aula é boa!” (A.7). Depreende-se desta fala que a aula interessante 

é aquela em que: se presta atenção desprendidamente de coações, se sente participativo e pertencente 

no contexto áulico. 

No contexto em que estão falando no GF, os alunos se referem à aula de um componente 

curricular considerada por eles como “chato”, mas que a aula é legal. Para a qual os alunos vão por 

causa do professor não pela matéria. Ao serem perguntados se isso acontecia no curso deles o discente 

10 respondeu: “Com certeza. Acontece” (A.10). Além disso, o discente A.7 aduz outro elemento que 

compõe a “aula interessante”, ele diz que: “Você fica à vontade, né?!” (A.7). A mediação docente 

valorizada é aquela que faz o aluno sentir-se à vontade, ou seja, pertencente àquela ambiência áulica, 

partícipe e útil, ainda que o teor do componente curricular não lhe seja considerado interessante. 

A questão do compromisso, da preocupação com o outro e a proposta e diversificação de 

atividades, parece ser recorrente nas respostas dos alunos em variadas dimensões tanto se referindo 

às perspectivas positivas quanto às alusões negativas. Para o aluno 65, mesmo havendo uma maioria 

de professores cujo fazer docente é amparado em concepções memorísticas e mecanicistas há “[...] 

exceções de professores comprometidos que oferecem uma didática interessante de aprendizado, 

sendo proativos em lecionar, tirar dúvidas e propor atividades interessantes para nosso 

aprendizado.”(Q. 65). 

Depreende-se que as referências vão além de questões didático-pedagógicas e se instalam nos 

domínios da inteligência interpessoal (GARDNER, 1995; GOLEMAN, 1995), ou seja, no saber 

sensível, no saber colocar-se no lugar do outro (empatia) e buscar – dentro de seu repertório de 

possibilidades – agir com o outro como gostaria que agissem consigo. Trabalhando para construir 

uma ambiência áulica em que a inteireza lúdica possa fazer seu papel de fomento ao fluxo positivo de 

emoções. 

A.6 conta que as experiências áulicas bem sucedidas também extrapolam a dimensão didática 

e entram em evidência as questões do afeto, da genuína importância que a outra pessoa (neste caso, 

no papel de aluno) tem em sua vida “[...] pela capacidade do professor de entender, que, por exemplo, 

eu acho, que todo mundo do noturno a realidade é a mesma, pelo menos em Contábeis, vem de uma 

manhã de trabalho, uma tarde de trabalho, portanto à noite sua bateria já está ali nuns 30%, 35%... se 

tiver bem está em 50%... aí... tá carregado...” (A.6, sic).  

Valendo-se dos conhecimentos da estrutura cognitiva, pontos de ancoragem e mecanismos de 

aprendizagem para fazer esse percurso mais suave; auxiliando à auto regulação física, emocional e 
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cognitiva (algo que A.6 chamou metaforicamente de “carregar a bateria”). Logicamente isso não 

significa que o docente esteja fechando os olhos ingenuamente à exploração a qual o discente vem 

sendo exposto que lhe mantém em situação de permanente esgotamento, tendo dupla ou tripla 

jornada. 

Grande parte da “Mediação Didática” envolve, aliás é condição sine qua non, compreender o 

processo de aprendizagem do aluno. É pueril acreditar que se pode facilitar a aprendizagem do outro 

sem saber como se aprende, sem saber quais dificuldades de aprendizagem a pessoa aporta ao 

contexto áulico. “[...] outros tentam fazer essa mediação, compreendendo as dificuldades existentes, 

indicam leituras complementares, estão, sempre que possível, à disposição etc., no entanto, essa não 

é a maioria” (Q. 28). Destarte, depreende-se a importância da empatia e a compreensão do lugar do 

outro, indicar meios alternativos que potencializem a aprendizagem (bibliografia complementar, 

exercícios complementares, monitoria, etc.). 

Trata-se, também de entender que o objetivo precípuo do processo é a aprendizagem do aluno 

e que para tal, professor e aluno trabalham juntos, apenas com em papeis diferentes, mas, a “[...] 

preocupação com o aprendizado dos alunos [...]” (Q. 32) é essencial. Verificando melhor a palavra 

“pré”-”ocupar”, verifica-se que ela denota ocupar-se previamente, ou seja, há que se ocupar antes de 

tudo com o aprendizado. Compreender seu processo, seus potencializadores, as raízes de suas 

dificuldades e as alternativas de minimização delas, nesta tese defende-se que conhecer os 

mecanismos dispostos na teoria de Ausubel (2009) pode subsidiar o professor do Ensino Superior a 

valer-se adequadamente da Teoria da Aprendizagem Significativa em benefício de sua mediação 

didática e principalmente em benefício da aprendizagem discente. 

Tal aprendizagem pode se converter também em incentivo motivacional (SCHWARTZ, 2014) 

posto que, reconhecer-se aprendendo pode mobilizar o aluno a dispor de inúmeras competências, 

autoincentivando-o participar das aulas, a estudar extraclasse, a dedicar-se ainda mais, pois consegue 

“visualizar” o “retorno” de sua dedicação, trata-se de uma automotivação, cujo motor é a sua própria 

aprendizagem. 

Colaborando neste sentido o professor pode continuar em sua mediação didática “Incentivando 

[o aluno] a buscar além da sala de aula” (Q.70) fazendo-lhes enxergar que a vida acadêmica não é 

vivida apenas na universidade, mas sim que todas as ambiências cooperam para o crescimento 

intelectual daquele que tem sua curiosidade científica e autonomia de estudos em alto grau, 

corroborando, assim, com sua alfabetização acadêmica, conferindo-lhes elementos de desenvoltura 

que lhes assegurem uma boa vivência na cultura universitária para melhor estudar, pesquisar e 

construir conhecimentos. 
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“[...] Então, ao menos na aula, [o professor] pode me instigar a pesquisar mais lá fora. Eu acabo 

recuperando o tempo, e o conteúdo que não foi, por motivo de tempo, não foi possível dar 

completamente naquele... naquele dia da aula, mas eu vou conseguir buscar, porque a aula foi tão boa, 

a aplicação foi tão boa que eu vou buscar lá fora e eu vou encontrar o tempo, eu vou administrar o 

meu tempo, pra buscar lá fora, porque eu fui incentivado, fui motivado a buscar” (A.2, sic, grifos 

nossos). 

A fala de A.2 é um exemplo de que a mediação didática pode mantê-lo instigado e oferecer 

mecanismos de autonomia (mais uma referência ao fomento da alfabetização acadêmica), para que o 

aluno complemente seu processo fora das aulas. A questão tempo de estudo também é mencionada e 

se coaduna com a autorregulação da própria vida acadêmica e da mediação cognitiva, desde que 

conheça os dispositivos e tenha recebido os subsídios advindos da mediação didática, entre eles o 

discente destacou “o incentivo” a ampliar o que foi trabalhado na aula universitária. 

Isto desterra, portanto, o discurso falacioso da “falta de tempo” para estudar que os “obriga” a 

ficar só com o que foi trabalhado em aula – como se isso fosse suficiente para alicerçar e expandir os 

conhecimentos formativos desse novo profissional – o tempo é questão de (boa) administração em 

face das prioridades subjetivas e dos incentivos recebidos, ou seja, relaciona-se também com a 

automotivação e a motivação externa (SCHWARTZ, 2014). 

Não há vilões e mocinhos nesse contexto áulico. Há implicados corresponsáveis. Da mesma 

forma que o aluno se ressente desses vários problemas que estão sendo levantados e agregados à 

questão de incentivo motivacional, é preciso ressaltar que esses professores para conseguir manter 

sua motivação têm que lidar primeiro com uma série de adversidades e desafios os quais, por vezes, 

obnubilam e embotam sua performance acadêmica (quando não o fazem também com todos as outras 

facetas de sua vida). 

Com base em Pimenta e Anastasiou (2010); Zabalza (2004); Broilo (2013); Lipovetskky, 

(2007); Han (2017, 2019); Almeida (2012); Soares e Cunha (2010); Silva (2011); Assman (1998) e 

na vivência desta pesquisadora, os seguintes desafios/adversidades (entre outros) podem ser 

destacados:  conciliar vivências de mundo e diversidades idiossincráticas na sala de aula; conviver 

com os avanços tecnológicos que facilitam, mas roubam o tempo em diversos âmbitos (profissional 

e pessoal), invadem privacidades, exigem novas atuações e proteções; trabalhar junto a alunos 

alheados seja pela ultra conectividade, seja pela dispersão natural ou artificial advinda da vida na 

sociedade da decepção/da transparência/ do cansaço; aguentar o estafante ritmo frenético de vida e 

demandas socioacadêmicas; (re)inovar(se) continuamente esgota,  cansa e perde o sentido de ser; 

conciliar o ensino, a extensão e a produção científica em meio a uma lógica produtivista, 
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mercantilizada e coisificante; lembrar-se do porquê ser (e continuar a ser) professor (é preciso 

reencantar-se diariamente); ensinar e aprender, formar e autoformar-se crítica e reflexivamente; 

enfrentar a ausência de subsídio financeiro para pesquisa e desestímulo salarial;  perder direitos 

trabalhistas; auxiliar alunos com dificuldades estruturais desde condição de permanência material na 

universidade até permanência acadêmica (por falta de conhecimentos subsunçores basilares – leitura 

e escrita, por exemplo); pelejar contra a falta de apreço social e falta de atrativos para a profissão 

docente; lidar com a precarização (sucateamento proposital e ideológico) salarial, da progressão de 

carreira, da estrutura e condições de trabalho; ensinar por maneiras diversas das quais aprenderam e 

foram ensinados... por questões de estética textual é melhor parar, afinal este parágrafo já tem mais 

de vinte linhas134. 

Retomando a questão do incentivo motivacional ao aluno, acredita-se ele que possa ser 

propelido pela diversidade nas atividades, isso pode manter, em algum nível, os alunos “instigados” 

a participar. O relato de A.9 no GF sobre uma atividade realizada no ES com o intuito de servir de 

“instrumento avaliativo” traz algumas perspectivas positivas à mediação didática: 

“Isso era a prova! E a gente saiu ‘doido’ assim, e depois eu fui perceber que, muitas vezes, a 

gente saiu, se reuniu, e um falava e outro falava, 'calma gente’, 10 pessoas falando ao mesmo tempo 

[...] Foi uma confusão! Deu para perceber que a ideia também da apresentação era preparar a gente 

para o mercado de trabalho... E ele [o professor] ratificou  isso, que[...] muitas vezes, o mercado de 

trabalho vai cobrar isso da gente... Vai cobrar nossa habilidade em tomar uma decisão rápida, em 

pensar rápido, e a faculdade, muitas vezes, ela, ela, ela cria aquele modismo de estudar, de não sei o 

quê... Mas, não traz a vivência pra realidade da gente. Nesse momento a gente teve que pensar rápido. 

A gente teve que produzir rápido...” (A.9, sic). 

A narrativa se refere a uma “prova” – completamente distante do que é conhecido 

tradicionalmente, por isso o espanto inicial: “Isso era a prova!” – em que os alunos tinham que, em 

equipes, montar algo semelhante a “mini esquetes” explicativos sobre determinados assuntos que 

foram trabalhados, entretanto, com restrição de tempo, de modo a privilegiar o que realmente havia 

sido compreendido e retido nas estruturas cognitivas dos discentes. 

Controversamente, conjectura-se sobre quais são os reais objetivos e a intenção por trás dessa 

“prova-diferenciada”, graças à menção de “preparação o mercado de trabalho”. Isto porque Chauí 

(2001, p. 55) alerta que “a universidade, exatamente como a empresa, está encarregada de produzir 

 
134 Será que a parada foi só por isso mesmo? Desculpem, está chovendo no papel... que ironia...estava-se falando 
justamente de motivação... 
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incompetentes sociais, presas fáceis da dominação e da rede de autoridades. A universidade adestra 

sim, como a empresa também o faz”. Será que os envolvidos estão cientes dessas implicações? 

Para os alunos do GF isso lhes transpareceu inovação nos instrumentos avaliativos, dinamismo 

e diversidade nas atividades. O fato é que uma mediação didática dinâmica faz com que eles nunca 

saibam o “que encontrarão pela frente” nas aulas, precisarão continuamente estar preparados para 

lidar com o que for proposto na mediação didática docente, isso lhes mantém instigados, fora de 

qualquer acomodação passiva. 

Logicamente demanda mais criatividade do docente e obriga os discentes a agir, pensar, 

estudar, preparar-se cognitiva e emocionalmente. Diversas habilidades pessoais e profissionais são 

postas em evidência simultaneamente, o que requer do professor um planejamento meticuloso das 

atividades, além de jogo de cintura e bom repertório pedagógico-didático. 

Durante as aulas em que os alunos se sentem à vontade para participar soe acontecer o 

aparecimento de uma dúvida que foge ao planejado. O que fazer neste caso? Entra em jogo uma 

análise de subsunçores e uma avaliação de quão longe pode ir essa nova explicação, se a ponto de 

comprometer todo o planejamento daquela aula, ou não. A resposta à dúvida demanda uma aula 

inteira ou quase? Ou subsunçores que os alunos ainda não têm? Ou, ainda, é algo que se pode sanar 

“abrindo um parêntese rápido” na aula, sem maiores detalhamentos, somente com o intuito de atender 

e incentivar a curiosidade do educando? 

O professor com formação didático-pedagógica e expertise consegue avaliar se esta dúvida é 

sanável ou deve ser “temporariamente guardada”. Ainda quando a pergunta precisa ser adiada, o 

professor pode valorizar a fala e a dúvida do aluno, informando que vai explicar isso posteriormente 

(se possível dizendo quando está previsto na sequência de conteúdos planejados falar sobre isso) e 

ajustar seu planejamento para atender à dúvida o mais prontamente. 

“E o professor tem que saber o que está fazendo. Tipo... O objetivo! Qual o objetivo dele para 

aquilo, já tem todo um planejamento de aula [...]” (A.4). É notório que o aluno do ES sabe muito bem 

quais são os papeis e atribuições do professor: Ter objetivos claros, bem traçados e planejar em função 

deles. Inclusive para poder diversificar as atividades, promovendo dinamismo – elemento bastante 

requisitado para a mediação didática nas falas discentes ao longo de várias categorias – posto que a 

forma de ensinar é direcionada pelo objeto a ser ensinado e seu objetivo. 

Para a melhor compreensão das informações dos gráficos cuja origem é a escala Likert aduz-se 

que a “dispersão” indica que houve muita divergência nas respostas dos colaboradores, revelando 

hesitações, pouca homogeneidade nas opiniões inviabilizando, às vezes, a inferência por falta de 
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consistência nas respostas. A “indiferença ou neutralidade” reflete a opção de não concordar nem 

discordar, ou seja, escolher a(s) “opção(ões) Central(is)” (nota 3, geralmente – a depender dos 

números da escala). 

Depreendeu-se da análise em escala Likert referente à frase “Saber o objetivo de uma atividade 

proposta pelo professor me faz aderir e participar mais dela” (Vide Gráfico 34) que universitários 

aderem mais ativamente de uma atividade quando reconhecem seu objetivo, seu planejamento e 

quando percebem a intencionalidade dela, ou no linguajar contábil: só se lançam ao investimento do 

envolvimento na atividade quando entendem que há uma relação de retorno positivo para si, que têm 

uma “meta” a alcançar. 

 
Gráfico 34 – Relação objetivo x participação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

O aluno adulto expressa forte concordância (com pico de 40%) à proposição referida. 

Depreende-se que a participação ativa discente e o conhecimento do objetivo de uma atividade (seja 

ela potencialmente lúdica ou não) guardam íntima relação. Acredita-se que isto se deve ao fato de que 

o adulto traz de seu contexto vivencial uma visão mais objetiva e funcional de tudo que o cerca, ainda 

mais num curso pragmático. 

Uma postura de saber objetivos, e “bater metas” talvez seja reflexo de estratégias políticas e 

cientificistas de manipulação do ensino em voga nas universidades para ganhar caráter pragmatista 

que atenda à ideologia economicista-tecnicista que a inspira (MARINI, 2013). Crê-se que, isto possa 

ser minado ao longo do processo de relação professor e aluno, quando os laços de confiança já se 

estabeleceram mediante situações previamente exitosas em outras propostas empreendidas pelo 

docente. 

Destarte, propugna-se como exortação para a mediação didática que o docente explicite aos 

discentes seus objetivos didáticos, conheça suas expectativas e dê a elas um tom de objetividade e 

realidade – dizendo o que realmente se pode esperar, evitando expectativas irrealistas cercadas de 

posteriores frustrações que culminam futuramente em maior dificuldade na participação discente em 

APLP, por exemplo, as quais caem em descrédito. Há atividades em que o “fator surpresa” faz parte 
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do planejamento e está embutido nos objetivos, para estes casos em que não se pode revelá-los é que 

a relação de confiança na intencionalidade e no comprometimento docente já precisam ter sido 

edificados. 

A ciência do aluno com relação aos objetivos didáticos da aula e da atividade transforma o 

aluno em corresponsável pelo sucesso do labor acadêmico, ele sai da postura passiva para a de 

partícipe empenhado, do qual depende fundamentalmente o êxito áulico. Alguém que se implica e se 

mobiliza em direção à mediação cognitiva. Para além de conhecer a intencionalidade dos objetivos 

durante o GF, o aluno 10 diz que o bom professor deve se servir de situações práticas e 

preferencialmente reais para mediar didaticamente, além disso chama a atenção de que a 

responsabilidade dessa contextualização prática é do docente.  “[...] olha nós vamos abrir uma 

empresa... a empresa funciona assim primeiro documento exigido é isso, nós vamos botar lá, nós 

vamos na junta comercial, pá pá pá, destrincha aquilo para que tecnicamente, praticamente você veja 

quais são os caminhos que tem que seguir [...]” (A.10, sic). 

As chances de que as coisas “não tradicionais e inovadoras” degringolem e escapem do objetivo 

didático traçado são altas, assim que planejar não garante o êxito pleno, mas diminui 

consideravelmente as oportunidades de fracasso. Ao final de toda atividade o professor precisa lançar 

mão da retroalimentação para poder aprimorar seu trabalho, para dar-se conta do que ficou aquém das 

expectativas, do que as superou, de como fazer melhor de uma próxima vez. Esse feedback precisa 

ser recíproco: informações para melhoria do trabalho docente e discente. 

O aluno Q.3 ressalta a importância do professor se manter informado sobre o progresso de sua 

mediação didática, da mesma forma que o docente deve manter informado seu aluno de seu progresso. 

“[...] Outros [professores] têm maior preocupação com esse feedback, como os alunos recepcionam 

suas aulas e se estão obtendo a proficiência esperada na disciplina.” (Q.3). Trata-se de um processo 

efetivamente avaliativo, fundamentado no princípio decisório, ou seja, a avaliação tem como 

propósito também ensejar decisões: do professor (ao manter a metodologia,j avançar no conteúdo, 

retomar uma explicação...) e do aluno (buscar outras formas de estudo, dedicar-se mais a determinado 

assunto...). 

Na transição entre a tendência tradicional e as tendências mais modernas da Pedagogia bem 

como, com referência à alfabetização acadêmica está a fala de Q.77: “Entendo ainda, que a figura do 

professor deve ser afastada daquele que no passado era o dono do conhecimento. Hoje, ele deve ajudar 

o aluno, mostrar o caminho, ensiná-lo até mesmo a como estudar (coisa que não ocorre) [Uma clara 

demanda silenciada por Alfabetização acadêmica][...]”. Em referência ao conhecimento, o aluno 77 

continua: “O conhecimento é de todos, hoje carregamos no bolso mais conhecimento do que um 
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cientista tinha disponível em todo mundo há cerca de 30 ou 50 anos atrás. Mas não sabemos usá-lo, e 

é aí que acho que o professor deve ‘entrar’” (Q.77, destaque no original).  

A fala traz contraposições argumentadas pelos recursos tecnológicos, indicando que a mediação 

parta do suposto de que o conhecimento é de todos e ao professor toca o papel de mostrar caminhos 

para aceder e usar o conhecimento, este não é isento de contexto, de intenções e de equívocos, 

“origina-se do que fazemos e aquilo que fazemos está embebido da Cultura por nós produzida, ao nos 

produzirmos” (CORTELLA, 2003, p. 111). 

Ressalta, ainda, que o ensino de “como estudar” não ocorre, reforça com isso a perspectiva da 

alfabetização universitária, como uma das boas práticas de mediação docente. Auxiliar, portanto, ao 

aluno a aprender a aprender (NOVAK; GOWIN, 1995; DEMO135, 1993), no reconhecimento de 

incompletudes, na “necessidade de repensar os conceitos do possível e do impossível” (DERRIDA, 

2003, p. 29), aprender a compreender que a “verdade” depende da “intencionalidade e esta é sempre 

social e histórica” (CORTELLA, 2003, p. 111), é também um aprender a participar. 

A replicação de estereótipos construídos ao longo da vida estudantil, que minam interesses e 

motivações (SCHWARTZ, 2014) se mostram com mais força no Ensino Superior, em que o ego, o 

orgulho e autopreservação encontram-se estabelecidos em mais alto grau, culminando em práticas 

que perpetuam o desconhecimento e o erro como elemento a ser escamoteado (quando não destruído) 

“[...]você é ceifado de tirar uma dúvida, de crescer intelectualmente, de crescer pessoalmente porque 

você fica com medo se ser ridicularizado pelos colegas[...]” (A.10). O erro, a dúvida, a curiosidade 

são, pela perspectiva da aprendizagem significativa lúdica, elementos de grande potencial para aportar 

significados à aprendizagem.  

Ser ridicularizado e/ou não ser estimado é um componente afetivo que deve ser levado em conta 

na relação educativa (MORAES; TORRE, 2004). A estima é de dimensão coletiva, é suscitada pelos 

pares, pelo professor, pelo grupo, são laços de pertencimento que precisam ser cultivados. Resta então, 

a exortação para que o docente firme contratos de respeito mútuo, para que situações negativas, como 

as descritas no GF, não tenham razão de existir. 

No sentido de contribuir com indicadores que possam levar a uma solução para os problemas 

levantados na investigação apresenta-se Quadro 29. Construído com a ciência de que cada problema 

tem variadas e complexas origens e o que se está aportando são pequenas “sementes” de melhoria, as 

 
135 “No aprender a aprender existe o encontro propício da qualidade formal e política, tornando a vida acadêmica, 
ao mesmo tempo, educativa e científica” (DEMO, 1993, p. 139). 
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quais podem (ou não) frutificar e ainda assim, o problema persistir por não tratar/dar conta de suas 

diversas dimensões. 

De fato, a grande maioria dos problemas da Educação são multifatoriais, historicamente 

construídos e ideologicamente sustentados, por isso, suas soluções estão longe de ser simples, 

ingênuas, desconexas, verticais, unilaterais e isoladas. “Se a realidade é complexa, ela requer um 

pensamento abrangente, multidimensional, capaz de compreender a complexidade do real e construir 

um conhecimento que leve em consideração essa mesma amplitude” (MORAES, 1997, p. 30). As 

canhestras proposições que estão no Quadro 29 não dão conta de tanta complexidade, mas são 

ofertadas com a esperança de uma futura discussão – do verbo esperançar freireano – esperança da 

semente que se reconhece pequena, carente de cuidados e de uma conjunção mínima de vários fatores 

para germinar, florescer e frutificar. “Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da 

terra até que uma cisme de despertar” (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 22). 

 
Quadro 29 – Síntese de indicadores 

C
ol

oc
aç

ão
 

PROBLEMA SEMENTES CONJUNÇÃO 
MÍNIMA 

1ª Aula sem dinamismo (ou entusiasmo) Mais entusiasmo (mais inteireza nas 
aulas, mais ludicidade).  

Autoformação e 
formação continuada 

2ª Transposição confusa ou ineficaz Sequência lógica e clareza na 
transposição didática. 

Autodisciplina 

2ª Slides (uso inadequado) Aprimorar os conhecimentos relativos aos 
recursos (finalidade, uso e construção) 
que serão empregados. 

(Auto) Formação 
continuada  

3ª Exposição verbalista vazia 
(descuidada/ aleatória) 

Sequência cuidadosamente escolhida e 
organizada na transposição didática. 

Autodisciplina 

3ª Tergiversação Sequência lógica em função dos objetivos 
durante a transposição didática. 

Autodisciplina 

3ª Obsolescência dos métodos/recursos Atualização na escolha de métodos e 
recursos. 

(Auto) Formação 
continuada 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Propugna-se que as soluções aos problemas na Mediação Didática no Ensino Superior passam 

por requisitos em três dimensões básicas: A autodisciplina (ou autopoliciamento: manter-se vigilante 

consigo mesmo para cumprir com planos e atender objetivos); A autoformação (busca pessoal 

individual ou coletiva em diversos meios, de forma esporádica de conhecimentos didático-técnico-

pedagógico-sensíveis); e A formação continuada (busca individual, mas preferencialmente coletiva 

– podendo ainda emergir de uma política institucional permanente de formação – em diversos meios, 
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preferentemente cursos presenciais de forma periódica para aprimorar conhecimentos didático-

técnico-pedagógico-sensíveis). 

Embora, sem generalizações, percebe-se infelizmente, ainda empiricamente, que que nem 

todos os colegas docentes universitários enxergam a precípua necessidade da (auto)formação 

continuada como estrutura sustentadora da boa qualidade da mediação didática. Uma proposta de 

permanente aprendizagem, tema da próxima categoria de análise. 

 

6.3 APRENDIZAGEM   

 

Esta categoria, traz as análises dos dados referentes ao que os alunos falaram sobre a 

aprendizagem, à luz da literatura que foi discutida no referencial teórico. Justamente, por este motivo 

noções conceituais deixaram de ser aportadas aqui para não tornar o texto exaustivo. Há quatro 

subcategorias, a saber: Diferenciações; Estratégias; Atitude Significativa; e Noções Subsunçoras. 

De início buscou-se saber se na opinião dos discentes do Ensino Superior havia diferenças entre 

a aprendizagem da criança e do adulto. Pois, como o grupo de incidência investigativo se compôs de 

universitários, era necessário identificar se qualquer referencial teórico (de aprendizagem e de 

ludicidade) se aplicaria às análises, independentemente de faixa etária, ou se seria necessário buscar 

algo específico para adultos (universitários). Respaldaram as análises: Ausubel (2009), Ausubel, 

Novak, Hannesian (2010), Meirieu (1998), Damásio (2009), Fonseca (2011), Kolb (1984), Dunn e 

Dunn (1979), Rodríguez (2008), Vygotsky (2018, 1998, 1993), entre outros. 

Através do questionário chegou-se à informação que para 76% dos colaboradores existem 

diferenças entre as aprendizagens conforme a etapa etária da vida. Os discentes no grupo focal 

reforçaram a ideia de que as aprendizagens dos adultos (na Educação Superior) são diferentes das 

aprendizagens das crianças (no Ensino Fundamental). Entretanto, no contra fluxo, houve a fala do 

colaborador Q.62, destacando que a forma de aprendizagem não muda de adulto para crianças, 

segundo ele, aprende-se pelo exemplo. 

A pesquisa corrobora a ideia de que aprender pelo exemplo didático que lhe tenha sido ofertado 

é um caminho de ensino válido que favorece aprendizagens, mas que precisaria ser melhor discutido 

quanto seu propósito (se imitar sem refletir ou se indicar possibilidades). 

Partiu-se, então para uma triangulação metodológica com mais dados para compreender essas 

diferenças, pois conhecê-las aporta elementos que, talvez, indiquem ressignificação para a mediação 

didática dos docentes do ES, os quais poderão atuar de modo a favorecer à aprendizagem dos adultos. 
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Nesta categoria, parte-se do pressuposto de dissociar a ideia da aprendizagem da ideia da ludicidade, 

no sentido de analisar aquela de forma mais destacada. 

 

6.3.1 Diferenciações 

 

Comparando as aprendizagens das crianças e dos adultos, conforme o entendimento dos 

discentes do Ensino Superior, organizaram-se as respostas mais prevalentes no Quadro 30 e 

depreendeu-se que elas aportam tanto uma caracterização quanto uma diferenciação. 

Ser consciente do próprio processo de aprendizagem (i.e. saber que está submetido a uma 

situação que tem como objetivo ulterior a aprendizagem de um assunto), talvez seja, a diferença mais 

prevalente segundo os discentes colaboradores. Esta consciência implica em autonomia e 

responsabilização pelas ações e atitudes que desencadeiam, promovem e consolidam as 

aprendizagens. Sustenta-se este achado com as pesquisas de Vygotsky (2000, p. 94) para quem as 

crianças “ainda não têm conhecimento de suas próprias capacidades e limitações. Operam tarefas 

complexas da mesma maneira que operam tarefas simples”. 

 
Quadro 30 – Comparando prevalências na aprendizagem de adultos e crianças 

ADULTOS CRIANÇAS 

• São autônomos e conscientes dos próprios processos; 
• Têm mais dificuldade e consequentemente fazem 
mais esforço para aprender;  
• Enfrentam maior cobrança; 
• Aprendem quando o assunto é significativo e 
aplicável; 
• Demandam do professor estímulos interativos, 
instigantes, problematizadores e vivenciais entre teoria e 
prática; 
• Demandam de si mesmos mais tempo e dedicação; 
• Têm mais repertório cognitivo para aprender; 
• São críticos, reprimidos, resistentes, competitivos, 
preocupados consigo mesmo e com o resultado. 

• Não são conscientes dos próprios processos de 
aprendizagem; 
• Têm facilidade para aprender e memorizar; 
• Aprendem por curiosidade e sem se dedicar/esforçar; 
• Aprendem espontaneamente ou por descoberta; 
• Demandam estímulos engraçados, desenhos, 
coloridos e atraentes; 
• Aprendem mais rápido;  
• Aprendem repetindo, imitando, fazendo; 
• São descoladas, abertas, ativas, não competitivas, 
descontraídas, atenciosas e interessadas. 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Percebeu-se nos comentários uma certa “confusão” entre aprender e memorizar, enquanto que 

para alguns aprender era sinônimo de compreender, para outros aprender significava memorizar. De 

qualquer forma o relato diferencial reside na ideia de que aprender para a criança é mais fácil e requer 

menos esforço que para o adulto. Este precisa de repetição, como estratégia de 

aprendizagem/memorização, o que lhe exige, portanto, mais tempo, esforço e dedicação. Precisando 
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que o professor no Ensino Superior inclua em sua mediação didática elementos mnemônicos para 

reforçar a repetição, associação, memorização do aluno adulto. 

Os colaboradores deram a entender que o cotidiano da vida tem lhes furtado a curiosidade 

natural de aprender tudo que lhe seja acessível, relatam em diversas falas uma “cobrança”. A qual 

advém de fontes internas e externas: uma auto cobrança e uma cobrança da família, sociedade e 

“mercado de trabalho”. Escancaram o sofrimento acadêmico com os reflexos do mundo líquido 

(BAUMAN, 2007), da sociedade da decepção (LIPOVETSKY, 2007), da sociedade da transparência 

e da sociedade do cansaço (HAN, 2017, 2019): ser o melhor, ser o mais competitivo, ser o líder, ser 

o mais bem sucedido, ser feliz e positivo sempre... geram processos de angústia e cobrança que 

emergem nas aprendizagens, se refletem em suas relações inter e intra pessoais, bem como, em seu 

adoecimento. 

Muitas vezes, essa angústia da cobrança, é facilmente diagnosticada na avaliação e o clima 

tenso que ela cria. Não por si mesma, senão pelas cobranças que estão em jogo e que geram frustração 

quando não atendidas. As pessoas não estão sendo preparadas para lidar com frustrações, somente 

com o sucesso. É o hedonismo social da sociedade da transparência (HAN, 2019) refletido na 

academia. 

Percebe-se que a questão da cobrança – seja ela própria ou externa – é recorrente nas falas dos 

colaboradores. Q.20 e Q.1 sintetizam as preocupações e problemas que, segundo os discentes, 

entravam seus processos de aprendizagem: “a criança não tem muitos problemas para se preocupar, 

já o adulto às vezes tem muita coisa na cabeça (trabalho, problemas familiares e financeiros, cansaço)” 

(Q.20). E “acredito que quando criança não possuía preocupações inerentes à vida adulta. Após um 

dia cansativo de trabalho a capacidade de absorver conteúdos fica comprometida” (Q.1, grifo nosso). 

Para os alunos colaboradores as crianças aprendem independentemente do assunto lhes fazer 

sentido e ter aplicabilidade futura (há um tom de mero prazer em satisfazer curiosidades, sem 

obrigações), o que não acontece no caso do adulto, que primeiro avalia o objeto a ser aprendido 

segundo seu significado e sua utilidade posterior. Havendo uma espécie de teleologia em seus 

processos de aprendizagem, decisão e dedicação. Infere-se que o adulto busca fazer o caminho inverso 

da criança segundo descrito por Vygotsky. Para o autor quando a criança aprendeu a realizar uma 

“operação, ela passa a assimilar algum princípio estrutural cuja esfera de aplicação é outra” 

(VYGOTSKY, 2000, p. 109). O adulto fica procurando encontrar o princípio e outras operações de 

aplicabilidade similares primeiro para depois focalizar suas energias em aprender a realizar a 

operação. 



319 

Destarte, a criança aprenderia mais leve e espontaneamente, ao contrário do adulto que exige 

significados e razões suficientes para os objetos que “precisa” aprender (há um peso de obrigação), 

sob pena de não os aprender significativamente, aliás de não os aprender de forma nenhuma e sentir-

se excluído da sociedade (acadêmica e econômica). 

As falas discentes frequentemente chamam a atenção para os estímulos que as crianças 

precisam para aprender: cores, desenhos, músicas, coisas engraçadas (e isso em algumas falas foi 

inclusive tratado como sinônimo de lúdico). Dizem que tais estímulos não coadunam com a 

aprendizagem adulta, pois segundo os colaboradores, adultos podem aprender sem nada disso. 

Entretanto, demandam interação, vivências contextualizadoras e problematizadoras, as quais 

relacionem teoria e prática. 

Concorda-se Q.58 que chama a atenção para a adequação dos recursos interpostos para a 

aprendizagem segundo à faixa etária do aluno. Q.2 traz à tona que o adulto é “sisudo”, para justificar 

que ele precisa de estímulos “sérios” (leia-se técnicos) para aprender. Defende-se que sejam estímulos 

alegres, mas sem infantilização. 

Muitas falas insistem na questão da relação entre teoria e prática. No entender discente esta 

relação tem, entre outros papeis, o de revelar a utilidade e função do que está sendo aprendido 

(transparece a visão positivista e utilitarista nas falas). Reflexos de uma lógica social pragmática em 

que tudo precisa ter uma razão de ser, a qual se viu refletida tanto nas concepções de ludicidade 

(MINEIRO, 2021) quanto de mediação didática e que parece também ser subjacente nas falas sobre 

aprendizagem. 

Em algumas falas, percebe-se que essa “prática” que eles evocam se refere a exercitar o que foi 

trabalhado ao longo das leituras e aulas expositivas, isto se coaduna com o pensamento vygotskyano 

sobre aprendizagem infantil e o planejamento, para ele “através de experiências repetidas, a criança 

aprende, de forma não expressa (mentalmente), a planejar sua atividade” (VYGOTSKY, 2000, p. 39). 

A pesquisa depreendeu que as várias falas que demandam mais “prática” nas aulas têm relação com 

a necessidade de exercitar e repetir experiências, bem como, com o desejo de aulas mais “inter-

ativas” e menos passivas/transmissivas. 

Esta pesquisa defende que seres humanos (crianças ou adultos) aprendem com base em 

interação, inseridos em uma contextualização sócio histórica, posto que a estrutura humana “é fruto 

de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual 

e história social” (VYGOTSKY, 2000, p. 40). Sendo estimulados por desafios, perguntas, situações 
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problematizadoras, em meio à vivência prática, unindo corpo e mente, razão e emoção (D’ÁVILA, 

2016; MORAES; TORRE, 2004). 

A velocidade de aprendizagem foi elemento recorrente nas falas (sejam nos questionários sejam 

no grupo focal). Para os colaboradores, as crianças são mais rápidas para aprender – acredita-se que 

aqui eles estavam se referindo mais a memorizar – ao passo que o adulto precisa de mais tempo, de 

mais repetição e dedicação para alcançar o mesmo grau mnemônico que uma criança. O fator “tempo” 

(rapidez/lentidão para aprender) parece ser mais um elemento de preocupação e cobrança para os 

adultos. 

Obviamente, tal qual descrito na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), nas condições 

normais, o adulto tem uma estrutura cognitiva com mais pontos de ancoragem (AUSUBEL, 2009) 

que uma criança, posto que tem mais vivência e um repertório cognitivo muito maior, 

consequentemente, a possibilidade de aprender dando significado e compreendendo o que faz é muito 

maior no adulto que na criança, assim, a criança imita mais, sem buscar dar um sentido ao que está 

fazendo, posto que sua estrutura cognitiva está em construção. 

A resposta do discente Q.5 ao questionário informa que “A capacidade de compreensão do 

adulto é maximizada com o ganho das experiências da vida, ficando mais fácil a compreensão de 

assuntos mais difíceis.” (Q.5) Trazendo à tona a questão das experiências e sua importância para a 

aprendizagem, pois elas expandem a estrutura cognitiva aportando-lhe mais pontos de ancoragem 

para novos conhecimentos (AUSUBEL, 2009; AUSUBEL; NOVAK; HANNESIAN, 2010), por esta 

razão a compreensão dos assuntos mais complexos se tornam mais fáceis de serem compreendidos. 

Algumas falas apontaram características do adulto que se diferenciam das crianças e que são 

relevantes na atitude aprendente, tais como:  

•A criticidade (que faz o adulto primeiro julgar o objeto de aprendizagem segundo sua 

importância e aplicabilidade prática);  

•A repressão (mais ligada à questão da auto cobrança que a outras repressões do cunho 

psicológico-analítico);  

•A resistência (esta talvez seja uma das características que mais bloqueia o fluxo da 

aprendizagem, pois segundo Ausubel (2009), Tapia e Fita (2000) e Schwartz (2014) querer aprender, 

ter uma atitude aprendente, desprendida, resiliente e motivada é o diferencial entre a ocorrência ou 

não da aprendizagem – por isso, a mediação didática lúdica (ou não) no Ensino Superior precisa agir 

para identificar e minar atitudes resistentes, sob pena de diminuir a efetividade de seu trabalho); 
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•A competição (os adultos são mais competitivos e, em especial, aqueles ligados ao “mercado 

de trabalho” pela lógica consumista e neoliberal em que estão inseridos têm essa característica ainda 

mais exacerbada e estimulada, como se fosse uma vantagem – o fato é que isso não contribui com o 

progresso nem de si e nem da coletividade, traz vazios e animosidades, gera conflitos e uma atmosfera 

desagradável de desconfiança e egoísmo); 

•A preocupação consigo mesmo (seja pelo relatado egoísmo competitivo, ou pelo orgulho de 

se importar com o julgamento alheio. Há aqueles, por exemplo, que não tiram suas dúvidas em aula 

com “vergonha” de que os outros o achem “burro”. No fundo isso é excesso de preocupação com a 

própria imagem perante os outros, uma faceta do orgulho (que se reflete, às vezes, em narcisismo e 

hedonismo). Esses indivíduos querem ter sua valorização e ser reconhecidos como “inteligentes”. 

Acontece que tal atitude os impede de aprender). 

Ao passo que com as crianças, segundo os colaboradores, ainda não houve tempo suficiente 

para elas se revestirem de egoísmo competitivo (não confundir com o egocentrismo infantil), nem de 

orgulho e preocupação com a imagem perante o grupo e o professor, assim são mais livres, 

descontraídas. No fundo, as características mencionadas, que talvez mais façam diferença, sejam a 

atenção e o interesse, pois ambas fazem parte da atitude aprendente relatada por Ausubel (2009) como 

essencial para que a aprendizagem significativa aconteça. 

 
Quadro 31 – Características dos adultos aprendendo 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

O discente A.6 vincula a aprendizagem do adulto à confiança no conhecimento do professor e 

na relação de admiração que este conhecimento traz consigo. De fato, “a interação deve ser 

Autônomos e conscientes dos próprios processos

Mais dificuldade e consequentemente mais esforço para
aprender

Enfrentam maior cobrança

Aprendem quando o assunto é significativo e aplicável

Demandam estímulos interativos, instigantges,
problematizadores e vivenciais entre teoria e prática

Tem mais experiência para aprender e maior capacidade e
repertório cognitivo

Críticos, reprimidos, resistentes, competitivos e preocupados
consigo mesmo e com o resultado.
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caracterizada por uma mútua confiança entre mediatizador e o mediatizado” (FONSECA, 2011, p. 

129). O aluno diz ainda que o conhecimento admirável é de ordem teórica, prática e de mundo. A 

ideia de admiração intelectual do estudante pelo professor foi reforçada na fala de outros discentes 

durante o grupo focal. Textualmente foi dito que “[...] geralmente a gente consegue aprender mais 

quando a gente tem confiança e uma certa admiração pelo professor [...] a admiração pra mim está 

ligada à questão, do... tipo... o conhecimento de mundo dele ... [...] pelo menos pra mim...” (A.6, 

ênfase na fala do colaborador para a palavra destacada) 

O discente Q.89 ao tentar diferenciar a aprendizagem da criança da aprendizagem do adulto, 

corrobora Ausubel (2009) e Tapia e Fita (2000) ao dizer que “A criança aprende através das 

descobertas e desenvolve seu conhecimento a partir de situações reais que se tornam fantasiosas 

(aprende as cores com a caixa de lápis de cor, por exemplo), já o adulto compreende a realidade e 

agrega conhecimento teórico e prático de forma concomitante, exigindo muito mais de si mesmo, 

pois se não aprender haverá consequências” (Q.89). Novamente, a questão da cobrança transparece 

aqui quando Q.89 se refere a “consequências”. 

A aprendizagem por descoberta, segundo Ausubel (2009) e Tapia e Fita (2000) é mais frequente 

quanto mais jovem é o aprendiz. Ambos autores concordam que o adulto tem a flexibilidade de 

aprender por descoberta e por recepção, sem que a aprendizagem deixe de ser significativa, 

simplesmente é mais comum que o trabalho didático voltado para alunos que vão alcançando mais 

maturidade, até serem adultos se baseie cada vez mais na aprendizagem por recepção, talvez por uma 

questão de tempo e quantidade de teoria nos conteúdos. 

O aluno Q.89 se reporta ao mecanicismo e uma aprendizagem forçada (imposta) por fatores 

externos, não pelo desejo (próprios e interno) de aprender, logo não aprende significativamente, 

apenas memoriza por obrigação, fica longe de uma genuína ludicidade e prazer de aprender. Não 

aprende porque quer aprender, simplesmente precisa atender a cobranças (externas, muitas vezes 

profissionais) – sem descuidar de que há também auto cobranças – gerando um grau de insatisfação, 

frustração e ineficiência da aprendizagem, por mais estratégias de memorização/aprendizagem que 

ele utilize. 

Compara que a aprendizagem da criança é mais livre, espontânea e sem preocupações ou 

cobranças (nem internas, nem externas), a criança vivencia e se permite vivenciar sem resistência a 

alegria e o prazer de aprender por aprender. Lança-se sem maiores julgamentos ou regulações a se 

divertir, aporta, pois, condições de vivenciar o lúdico, seja na aula, na escola ou em qualquer contexto. 

É o que se depreende da fala: “A criança por ter um ensino lúdico, aprendem de maneira descontraída 

os assuntos e conseguem manter a sua atenção nos aprendizados e ter cada vez mais interesse. Já o 
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adulto atualmente é um aprendizado mecânico, as vezes muito forçado e não desperta o interesse” 

(Q.11, sic). 

A fala de Q.82: “A criança aprende os alicerces do conhecimento e começa a modelar esse 

conhecimento até a morte, então a diferença se dá na complexidade dos conhecimentos adquiridos e 

dos moldados. Em suma, nunca paramos de aprender”, se relaciona com o pensamento Ausubel 

(2009) de que a estrutura cognitiva do aprendente vai se aprimorando à medida que se desenvolvem 

e são criados mais pontos de ancoragem, o que permite aprendizagens mais complexas. Corrobora as 

ideias de Novak e Gowin (1995) e Novak (1998) de que o indivíduo está em uma contínua e 

ininterrupta aprendizagem enquanto vive. 

 

6.3.2 Estratégias  

 

Buscou-se conhecer e mapear os elementos presentes nas estratégias discentes utilizadas para 

a aprendizagem dos colaboradores, os quais, generosos, não só disseram quais eram as suas 

estratégias, como também indicaram fatores externos, locais, circunstâncias emocionais, entre outros 

itens, que influenciam suas táticas para aprender. No Quadro 32 apresentam-se as prevalências, 

organizadas por incidência mais frequente. 

Ao ler o aluno tem a condição de visualizar e internalizar, i.e. reconstruir internamente uma 

operação externa (VYGOTSKY, 2000), com muito mais minudências, no tempo e no ritmo dele. 

Podendo ao longo da leitura fazer marcações (coloridas ou não), comentários, contraposições de 

outros autores já lidos, montando um poderoso diálogo mental com o texto lido. Requer tempo tanto 

de leitura quanto de maturação (internalização) desta leitura. Não é um processo imediato. Utiliza 

camadas cerebrais mais densas (BUZAN, 2009), demanda um trabalho maior do cérebro para alocar 

as informações, o que favorece à ancoragem e à retenção da informação nova. 

 
  



324 

Quadro 32 – Estratégias prevalentes 

Atitudes próprias 
Estímulos 
externos Modalidades 

Questões 
emocionais Fontes Local Frequência 

Ler; 
Técnicas de 
memorização; Em grupo; Interesse; 

Vídeos (assistir 
vídeo aulas); Casa. 

Várias 
vezes. 

Prestar atenção na aula; 
Variar as fontes 
de materiais. Sozinho. Curiosidade. Internet.   

Resolver exercícios de 
fixação/questões;       
Anotar durante a aula;       
Resumir;       
Contextualizar (teoria x 
prática x cotidiano);       
Correlacionar/associar 
com o que já sabe (já 
viu/experienciou);       
Pesquisar.       

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Apesar de que esta seja a estratégia mais prevalente (23%) segundo os discentes, levantamentos 

exploratórios feitos por esta pesquisadora136 dão conta de que os alunos do curso em questão não têm 

hábito de leitura e leem em média 1 livro por ano. Ler obriga o cérebro a produzir imagens (diferente 

de quando se vê um vídeo – este já traz as imagens prontas) as quais são mais facilmente resgatadas 

pelo cérebro, assim diferentes zonas cerebrais são ativadas (DAMÁSIO, 2009; BUZAN, 2009; 

FONSECA, 2011), um quantitativo maior de neurônios de localizações diferentes são postos em ação, 

consequentemente a probabilidade de compreender e reter um conhecimento é maior. 

Segundo Fonseca (2011) a leitura demanda complexos processos de desconstruções e 

desconstruções, categorizações fonológicas, captações visuais, inferência de significados, 

compreensão de nexos, decodificação, integração e sequenciação de informações, rememorização de 

conexões e relações narrativas, ou seja, tomada em acepção sistêmica, não promove só a assimilação 

do conhecimento, mas também desenvolve competências de resolução de problemas. O professor ao 

incentivar e requisitar leituras, além de contribuir com a aprendizagem, contribui para o 

aprimoramento neuro-cognitivo do aluno. 

 
136 É costume desta pesquisadora solicitar um questionário de apresentação discente no início de cada semestre 
que leciona (faz isto há pelo menos 5 anos), para melhor conhecer os discentes e traçar um perfil da turma – o que 
acaba facilitando muitas escolhas didáticas e dando mais possibilidade de realizar efetivamente um trabalho ludo-
sensível. Neste questionário, que tem um tom mais informal, pergunta-se, por exemplo, sobre música, sobre 
hábitos de leitura. Indaga-se: “Qual foi o último livro que você leu? Recomendaria para um amigo? Por quê? 
Quantos livros você lê em média por ano?”. Infelizmente as respostas mostram que a média de leitura é ínfima (os 
dados não são tabulados, posto que o questionário não tem o fito de uma pesquisa acadêmica, mas permite uma 
exploração e visão empírica genérica. A grande maioria das respostas aponta a leitura de no máximo um livro por 
ano) o que dá suporte à ideia de que os discentes do curso não têm hábito de leitura. 
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Prestar a atenção na aula é uma estratégia eficiente quando o discente se preparou para ela e 

mantém um diálogo mental ativo, com interlocução com o que é dito pelo professor. A atenção e a 

memória são, segundo Damásio (2009, p. 230) “necessárias ao processo de raciocínio durante o qual 

se comparam resultados possíveis, se estabelecem ordenações de resultados e se fazem inferências”. 

Defende-se que o ideal é participar da aula, atitude que vai além de observar passivamente, pois 

demanda diálogo (interno e externo), comparações, ordenações, a diferenciação progressiva, a 

reconciliação integradora (AUSUBEL, 2009) e reiterações do que se sabia em função do que é 

trabalhado na aula, ainda que isto se dê sem verbalização discente. 

O discente Q.64 apresenta uma estratégia ativa, eficiente e interessante de aprendizagem 

significativa: lê o material e se prepara antecipadamente para aula. Diz que: “Hoje após algumas 

experiências, comecei a estudar os assuntos previamente” (Q.64). Demonstra maturidade, atitude 

aprendente (AUSUBEL, 2009) autonomia e responsabilidade com sua aprendizagem, bem como, 

respeito e colaboração com o professor e os colegas porque preparar-se antecipadamente significa que 

este discente vai poder aportar contribuições relevantes para a aula, sejam elas em forma de dúvidas, 

ideias controversas, exemplos diversificados ou outra coisa. Ao triangular os dados, verifica-se que 

infelizmente dos 91 respondentes ao questionário não surgiu nada semelhante como estratégia de 

aprendizagem. Tal estratégia de aprendizagem ativa e autônoma (participar da aula) apareceu no 

Grupo Focal (GF) na fala do discente A.2: “Sim, quando você consegue participar [aprende melhor]”. 

Outra estratégia de aprendizagem que apareceu foi “Resolver exercícios”. Estes quando são 

criativos têm um efeito positivo de problematizar e desafiar o aluno a testar o que está sendo 

aprendido. Entretanto, há exercícios de mera memorização, que não levam o discente a confrontar o 

que aprendeu, simplesmente deve repetir, conforme o modelo dado (tipo comum de exercícios), sem 

contestá-lo. “Não cabe ver o exercício como uma simples memória. O exercício cria antes uma 

predisposição para a melhor realização de alguma ação” (VYGOTSKY, 2018, p. 366). A alternativa 

é que estes exercícios, quando propostos pelo professor, potencializem ludicidade e reflexões, sem 

automatismos, tornando esta tática ainda mais eficaz, porque “o exercício só é plenamente bem 

sucedido quando acompanhado de uma satisfação interior” (VYGOTSKY, 2018, p. 375). 

Anotar durante a aula é uma estratégia de aprendizagem de pessoas com estilo de aprendizagem 

visual conforme Dunn e Dunn (1979), Schmit e Domingues (2016) que pode ser enriquecida por 

desenhos, cores – um dos elementos mais poderosos para intensificar “a criatividade e a memória 

visual” (BUZAN, 2009, p. 35) e codificações diversas. Entretanto, até para anotar é necessário 

empregar “rigorosidade metódica” (FREIRE, 2004), pois “anotações rabiscadas confundem a 

memória e atrapalham o entendimento, o que inibe a habilidade que o cérebro tem de fazer 
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associações” (BUZAN, 2009, p. 41). Quantas vezes ao se deparar com uma anotação rabiscada por 

você, não se pergunta: “o que era isso aqui mesmo?!”. Inútil e frustrante. 

Os alunos dizerem que “Estudam/Leem” não significa que eles estão buscando material denso 

e acadêmico, na maior parte das vezes isto se resume à leitura das anotações que fizeram ao longo das 

aulas. O que deixa a aprendizagem acadêmica rasa e sem profundidade teórica, visto que não há 

leituras de amplitude em textos e diversos autores. Seja por preguiça, desconhecimento, real falta de 

tempo, ideias equivocadas de aligeiramento acadêmico, bem ao gosto do “mundo líquido” 

mercadológico transparente em linha de produção (SILVA, 2011; BAUMAN, 2007; HAN, 2019), o 

fato é que estudar somente por anotação da aula não dá o suporte necessário a um futuro profissional 

competente em sua área de conhecimentos. 

Sobre a estratégia de “Resumir” – a partir de uma leitura e/ou de uma aula assistida – um 

conteúdo é interessante, não só para aprender, mas também para desenvolver o poder de síntese. Se o 

mediador didático incluir atividades de resumo e análise dessas leituras contribui ainda com o 

desenvolvimento da capacidade intelectiva de análise, de síntese e de desenvolvimento da inteligência 

linguística (GARDNER, 1995; GOLEMAN, 1995). Entretanto, o que se vê na prática é que, muitas 

vezes, ao solicitar um resumo de um texto de 4 páginas, recebe-se um resumo com 5. Empiricamente, 

ao longo da carreira docente, esta pesquisadora tem diagnosticado que as habilidades de síntese (e sua 

complementar – de análise) não estão presentes no repertório da maioria dos estudantes, os quais se 

mostram incapazes de identificar os elementos mais importantes de um texto, de uma aula, de uma 

conversa. 

Na Cultura Contábil, demanda-se do contador em sua prática profissional cotidiana sintetizar 

muitas informações contábeis (e analisá-las também). Acredita-se que se essas habilidades vierem se 

conformando em estratégias de aprendizagem congruentes com os variados estilos subjetivos de 

aprendizagem ao longo de sua vida acadêmica o aluno/futuro profissional contará com melhores 

condições para atuar assertivamente na sociedade. 

No GF, A.2, ao se referir a estratégias de aprendizagem disse: “[...]A nossa maneira de 

interpretar e de entender os conteúdos e aplicar também deveriam acompanhar as mudanças da 

sociedade[...]” (A.2). Aporta que contextualização – seja de mudanças, seja de aplicabilidade – de 

conteúdos é elemento chave para melhor compreender e interpretar o que se aprende. 

A estratégia de contextualizar e correlacionar o objeto de aprendizagem, sua teoria, com a 

vivência prática é uma poderosa e ativa estratégia. Segundo Buzan (2009, p. 40) associações são o 

“segundo fator mais importante para melhorarmos a memória e a criatividade [...]” são através delas 
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que “tomamos conhecimento da experiência física da vida”. É uma estratégia que envolve corpo e 

mente de forma construtiva e interativa (VALADARES; MOREIRA, 2009; POZO, 2006) e que 

assume o aprendente como um ser humano transdimensional – objetivo e subjetivo, associando 

variados estilos de aprendizagem, consoante diversas teorias, a exemplo da VAK (DUNN; DUNN, 

1979) contemplando aptidões visuais, auditivas e cinestésicas. 

As associações também visam transpor o que é aprendido para outras situações ou realidades 

(o que Ausubel (2009) chama de não-linearidade – característica basilar da Aprendizagem 

Significativa (AS)). O suposto das correlações entre teoria e prática e das associações contextuais 

apoia sobremaneira a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (2009). Cuja defesa 

é mais evidenciada em meio aos desafios cognitivos e na busca por significados que unam o objeto 

de estudo à estrutura cognitiva do sujeito, bem como, em meio à busca por princípios, correlações e 

organizações. 

Na tentativa de triangulação sobre o aprendizado mediante associações e correlações 

contextuais e da teoria com a prática, interpôs-se no questionário a assertiva “Não consigo aprender 

coisas desarticuladas do contexto real” para julgamento através da escala Likerts. Os resultados 

reunidos no Gráfico 35, apontam muita dispersão nas respostas, uma indiferença relativa (14%), com 

tendência à discordância (20%), mas um pico de concordância da ordem de 22%. Por esta contradição 

entre concordância e discordância buscou-se a média dos valores (2,49 – a qual revela discordância), 

entretanto a moda foi o valor 4 (concordância), mantendo a contradição numérica. Sendo, pois, 

necessária a interpretação qualitativa: as oscilações e aparente contradição levam a crer que o fato do 

assunto em tela estar desarticulado do real não impede os alunos de aprender (como sugere a frase), 

porém dificulta esta aprendizagem. 

Demandando um esforço e a ativação de variadas estratégias de aprendizagem, as quais 

consoante o estilo de aprendizagem segundo o processamento da informação, implicarão em atitudes 

mais reflexivas, oscilando conforme as personalidades subjetivas para perceber a informação que lhe 

é ofertada sem contextualização, tendendo, pois, a uma conceituação abstrata (KOLB; KOLB, 2005). 

 
Gráfico 35 – Aprendizagem contextualizada 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
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Pesquisar é uma estratégia ativa e importante para o meio acadêmico universitário, posto que 

dá conta de toda uma metodologia científica para levantar material, lê-lo, fichá-lo, resumi-lo, 

categorizá-lo, contrapô-lo e interpretá-lo. A pergunta que fica no ar é: será que ao dizer que 

empreendem pesquisas como estratégia de estudos, os discentes realmente as fazem com métodos, 

ou se restringem a uma simples busca na internet seguida de leitura do texto mais curto e simplista 

(raso, sem embasamento teórico adequado ao nível universitário)? Aligeirando informações e 

distanciando conhecimentos. 

As falas tanto do questionário quanto no grupo focal dão a entender que se trata de uma mera 

busca eletrônica, mas não de textos acadêmicos, e sim de vídeos. O que evoca uma série de reflexões 

para os benefícios e os malefícios deste elemento. Para os alunos que têm o canal aprendizagem 

auditiva e/ou visual, além do estilo assimilador (quadrante que funde o processamento informacional 

por observação reflexiva e a percepção por conceituação abstrata (vide Ilustração 17) esta é uma 

estratégia de aprendizagem interessante, útil como reforço para o que já foi visto ou como ampliador 

do conteúdo em estudo. Entretanto, há que se saber selecionar de forma crítica o que assistir, pois 

existem inúmeros vídeos com informações distorcidas, erradas e/ou sem embasamento científico-

acadêmico, ou seja, cujo conteúdo é questionável e acabam por ser um desserviço à aprendizagem do 

discente. 

Além disso, a pessoa com estilo acomodador (mescla o estilo de percepção pela experiência 

concreta com o processamento informacional pela experimentação ativa, segundo Kolb e Kolb 

(2005)), bem como, os indivíduos de aprendizagem cinestésica não encontram grande ressonância de 

eficiência nesta estratégia que possa parecer “ativa” à primeira vista por mostrar às vezes o “ator” do 

vídeo agindo, pois o aprendente mantém-se em aparente inércia, sem movimentos e/ou atuação 

concreta, na realidade não é ativa porque não é “relacional”. 

O discente Q.20 relatou que procura ampliar sua estrutura cognitiva ao buscar entender como 

o assunto funciona e sua lógica (um estilo divergente, conforme Kolb (1984)), com o intuito de 

assimilar o conteúdo, ao invés da técnica simplista de memorizar sem que seja atrelado nenhum 

significado (mais típica no estilo assimilador). Ele dá mostras de buscar estratégias para aprender 

significativamente ao dizer: “Tento entender a lógica daquele conteúdo para assimilar melhor e 

conseguir lembrar depois” (Q.20). A lembrança e a memorização é fruto do entendimento e não do 

simples e mecânico ato de decorar, seja por técnicas mnemônicas seja por repetições. Ausubel (2009, 

p. 32, tradução nossa) diz que é necessário “algum grau de conciliação com ideias já existentes na 

estrutura cognitiva” da pessoa que aprende para a aprendizagem ser significativa. 
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O discente Q.49 diz que suas estratégias de aprendizagens se resumem a ler em casa sozinho e 

ouvir áudios das aulas: “Estudo em casa, tenho uma facilidade maior em estudar sozinho ouvindo 

áudios que gravo em sala” (Q.49). Ressalta-se a questão ética de direitos e deveres, alertando-se que 

o docente deve ficar atento à gravações de áudios de suas aulas (não se sabe e nem se pode ter certeza 

do uso que tal material vai ter no momento e no futuro), devendo previamente autorizar ou não sua 

gravação137. Trata-se de um resguardo ético de um direito autoral, que se estende à imagem, direito 

constitucionalmente assegurado ao cidadão. 

Há falas que relatam o uso de estratégias de memorização sem, contudo, exemplificá-las, mas 

com a ressalva de que costumam diversificar as fontes de materiais, o que em si, se realizado da forma 

adequada, já enriquece o processo de aprendizagem. 

Em termos de preferências subjetivas para a aprendizagem, há os que preferem estudar 

sozinhos, há os que preferem estudar em grupo. Houve falas no sentido de que esta escolha depende 

do que se está estudando, se é algo mais teórico ou que exija mais cálculos. Evidenciando os estímulos 

sociológicos de aprendizagem (DUNN; DUNN, 1979). Neste sentido a fala de Q.89 dá conta de um 

aspecto socioemocional: “[...]o que mais me ajuda é o grupo de estudos que temos na sala”. 

Depreende-se que a interação social e os vínculos emocionais que os colegas criam nas aulas 

os auxiliam sobremaneira na aprendizagem, reforçando as ideias de Vygotsky (2000) de que um par 

pode mediar a aprendizagem de quem chegou à zona potencial de desenvolvimento além disso eles 

mutuamente se estimulam (SCHWARTZ, 2014) a continuar aprendendo e vencer as eventuais 

dificuldades. Segundo García, Ortiz e Rodríguez (2016) o aluno universitário orbita suas motivações 

em torno de: uma boa nota, sua relação com o professor e o conteúdo dos componentes curriculares.  

A atitude aprendente – elemento fundamental da TAS e decisivo para a aprendizagem 

significativa – requer interesse, vontade de aprender, o querer aprender que em muitos casos é fruto 

da curiosidade. Esta deve, sempre que possível, ser estimulada pelo Mediador Didático Lúdico – 

enigmas, metáforas lúdicas, quiz138 (eletrônico ou não), quebra-cabeças, nuvem de palavras... são 

tantas as possibilidades para estimular a curiosidade. Tipicamente presente em alto grau no estilo 

 
137 No início de 2019, uma parlamentar brasileira conclamou discentes a gravar seus docentes, denunciando-os, 
criando o caos na vida profissional e pessoal deles, bastando para isso que o aluno discordasse da fala do professor, 
o considerasse incapaz, ou “cheio de ideologias” (com base em que?). Sem direito a defesa seria exposto e 
execrado! Perseguição ideológica, patrulhamento alheio? Uma versão atualizada da inquisição – com o diferencial 
das dimensões globais e “indeletáveis” subsidiadas pelas redes sociais/web2.0. Como fica a proteção ao docente 
achincalhado em rede? E sua família que passa solidariamente pelo linchamento virtual? O professor já tem seu 
trabalho precarizado e encontra-se desguarnecido de vários outros direitos trabalhistas, também terá expropriado 
o direito de imagem e propriedade intelectual?... E o prognóstico não é otimista, sobretudo no contexto pós-
pandêmico.  
138 Jogos de perguntas / questionários. 
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Ativo de aprendizagem (ALONSO; GALLEGO; HONEY, 2007). Além de despertar a curiosidade, 

podem ainda funcionar como poderoso organizador prévio (AUSUBEL, 2009). 

Talvez, a essa altura, seja de grande valia o reconhecimento de alguns princípios dos estilos de 

aprendizagem como leciona Rodríguez (2008), em especial que “as pessoas têm perfis (ou padrões) 

de estilo, não só um estilo” e que “os estilos são variáveis de acordo com as tarefas e as situações” 

(RODRÍGUEZ, 2008, p. 20, tradução nossa). Estes princípios ratificam as gradações e flexibilidades 

nos estilos e nas subjetividades ligadas à aprendizagem que depuram o caráter “rotulador”, 

“classificatório”, “padronizador” (“excludente”?) que os estudos de aprendizagem costumam ter. 

Reafirmando que os indivíduos são singulares, tal como seus processos idiossincráticos de 

aprendizagem, que são uma verdadeira bricolagem de estratégias, canais de acesso à informação, 

maneira de percepção e processamento dela. 

 O local de estudo prevalente foi o estudo em casa, i.e. o estímulo ambiental (DUNN; DUNN, 

1979) de trato mais familiar e informal. Chamou a atenção que a biblioteca não tenha merecido 

nenhuma menção, talvez o fato do curso dos colaboradores ser noturno e de que os discentes 

trabalhem em meio período ou tempo integral (conforme os dados do questionário) os faça optar por 

estudar em casa, assim podem conciliar família e estudo, ou talvez isto resida no fato da maioria da 

bibliotecas universitárias brasileiras estarem sendo paulatinamente sucateadas e preteridas em 

detrimento de alocação de escassos recursos financeiros que precisam minorar problemas mais 

emergenciais... (eis apenas uma conjectura). 

Sutilmente, ao longo das falas sobre como estudam, sobre as estratégias e sobre as diferenças 

entre a aprendizagem infantil e adulta, aparecia o advérbio “várias vezes”, levando a investigação a 

inferir que o elemento repetição é importante para o aluno adulto, no sentido de estimular sua 

memorização, fixação e internalização. Para Ausubel (2009) a frequência não é um requisito 

necessário, nem suficiente para a Aprendizagem Significativa (AS), entretanto, a frequência é uma 

variável a ser considerada quando se trata de conteúdo difícil, com especificidades que demandam 

“retenção prolongada e quando é necessária a capacidade de transferência” (AUSUBEL, 2009, p. 48, 

tradução nossa). 

Conjectura-se que os alunos não têm o hábito (e/ou não são estimulados pela mediação didática) 

de buscar a aprendizagem significativa, mas sim a aprendizagem mecânica e memorista, como foi 

identificado na concepção de mediação didática prevalente nesta pesquisa (Concepção Tradicional-

Comportamentalista). Essa, demanda modelos, repetições infinitas para memorizar sem que se acesse 

o campo dos significados, das relações lógicas, da compreensão. O sujeito não age, apenas reage, não 

há esforço em pensar, mas sim esforço em decorar e a implicação afetiva é quase nula (POZO, 2006). 
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Assim, os estudantes recorrem aos mecanismos que lhes assegurem tão somente “rendimento 

acadêmico” em termos quantitativos. “Esta obsessão não é gratuita e é propiciada pelo sistema 

educativo e quem o integra (VÁSQUEZ, 2013 apud GARCÍA; ORTIZ; RODRÍGUEZ, 2016, p. 182, 

tradução nossa). 

Cabe aqui a ressalva já expressa na parte teórica de que a aprendizagem memorista e a 

aprendizagem significativa não são dicotômicas e que podem coexistir em um “contínuo memorista-

significativo” (AUSUBEL, 2009, p. 31, tradução nossa). Mas, é papel do aluno autônomo e do 

mediador didático lúdico estar ciente das potencialidades e limitações, buscar superação de condições 

acríticas, quaisquer que sejam. 

Defende-se a adoção de várias estratégias de aprendizagem simultaneamente e “é mais 

aceitável aplicar alternadamente todos os meios de memorização” (VYGOTSKY, 2018, p. 189). 

Sempre que possível o docente pode inclusive buscar favorecer com algumas destas técnicas, usando-

as nas aulas, de modo a permitir que todos façam uso delas (pelo menos tenham um contato com 

elas), visto que “é útil ao professor identificar o tipo individual de memória do aluno e recorrer mais 

amiúde precisamente a este tipo” (VYGOTSKY, 2018, p. 189). Além disso, fomenta mais 

possibilidades de estilos aos discentes (RODRÍGUEZ, 2008). 

Acrescenta-se que é valioso também reconhecer o tipo de estímulo (emocionais; sociológicos; 

físicos e ambientais – segundo Dunn e Dunn (1979)) e o canal de aprendizagem (visual; auditivo; 

leitura/escrita e cinestésico – de acordo com Fleming (2001 apud SCHMITT; DOMINGUES, 2016)) 

mais prevalente nos alunos para poder recorrer a eles. A.6 no grupo focal explicita que “a gente 

aprende muito pelo visual, né?! Então acho que é uma coisa que agrega mais” (A.6) ao falar sobre 

suas preferências de aprendizagens. As preferências remetem “aos gostos e às possibilidades de 

escolha entre várias opções” (RODRÍGUEZ, 2008, p. 15) sendo uma atitude consciente, determinada 

e controlada pelo sujeito. 

Relata-se que a experiência no Ensino Superior desta pesquisadora vem mostrando que, muitas 

vezes, os alunos não usam muitas estratégias porque não as conhecem. Se isto for diagnosticado, o 

processo ensino e aprendizagem tem muito a ganhar, com a rápida atitude de demonstrar algumas 

estratégias e/ou diversificá-las ao longo da unidade temática na ocasião que se mostrar propícia. 

Infelizmente, os alunos têm chegado à universidade sem uma série de elementos necessários à vida 

acadêmica: um deles é a habilidade estratégica de estudar. Algo assinalado por Carlino (2017) como 

a falta de alfabetização acadêmica. 
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Parafraseando García, Ortiz e Rodríguez (2016, p. 185, tradução nossa) esta tese não pretende 

ter efeito de generalização, entretanto, contenta-se em permitir o aporte de novas compreensões sobre 

as relações dos estilos de aprendizagem e as estratégias empreendidas para este fito no ambiente 

universitário, talvez assim “desvelando um caminho dos muitos possíveis” para nortear a 

aprendizagem universitária e a mediação didática no Ensino Superior. 

 

6.3.3 Atitude Significativa 

 

A aprendizagem significativa carece da atitude aprendente, a vontade de aprender, a auto 

responsabilização por esforçar-se e dedicar-se a aprender. Afinal, de quem é a responsabilidade do 

conhecimento? Limitando-se à dimensão do ensinar e aprender no ambiente escolar, tem-se que a 

primeira é do professor e a segunda é do aluno. Não é porque o professor ensinou que o aluno 

aprendeu automaticamente (ANASTASIOU; ALVES, 2003; LIBÂNEO, 2018; MINEIRO, 2009), 

cada um tem seu papel a desempenhar. O que se depreende da fala de A.9 no grupo focal é que há 

uma transferência de responsabilidades, visto que, assim fica mais fácil “culpar” alguém pelo 

insucesso mais facilmente. “E muitas vezes, o aluno, ele transfere a responsabilidade de conhecer, de 

aprender, tudo... pro professor e esquece de fazer [sua parte] fora de aula também, entendeu? Então, 

eu acho que o aluno, ele tem que buscar mais fora... E se percebeu que é diferente, questionar e 

tal...[...]” (A.9, sic). 

A autocrítica levantada dá conta de que o aluno do Ensino Superior, em muitas vezes, não faz 

seu papel, não assume uma postura ativa e humilde perante o processo de aprendizagem, é preciso 

estudar e vivenciar a aprendizagem para além do espaço acadêmico, para além de si mesmo, 

preparando-se previamente para participar da aula(ativo) – ou seja, preparando sua estrutura cognitiva 

para novas ancoragens (AUSUBEL, 2009) – sem esperar que alguém mande ou cobre isso 

coercitivamente (autonomia), e lembrando-se que isso pode contribuir com os colegas e o próprio 

professor(generosidade). 

Assumir responsabilidades implica em agir, em priorizar algumas coisas e atitudes em 

detrimento de outras, o que exige mais é mais complexo. Busca-se geralmente o mais fácil e o mais 

simples. No mesmo diapasão surgem desculpas (algumas plausíveis, mas mesmo assim são desculpas 

– e há que se ter o cuidado com a postura vitimista, “coitadista”).  O trabalho de docentes e discentes 

universitários, não se resume à sala de aula (LIBÂNEO, 1994; GAUTHIER et al., 2013). Demanda 

pesquisa e estudo extraclasse, planejamentos e execuções, literalmente dá trabalho ensinar e dá 

trabalho aprender e nem todos se responsabilizam por assumir realmente esse trabalho. 
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Na realidade, as atitudes costumam oscilar em: ou se culpabilizam ou se procuram fórmulas 

mágicas – as quais não existem! Há que se desconfiar de falsas promessas em tom “hedonista-

instagramado” de uma vida acadêmica “sem esforço”, “sem distância”, “fácil”, “rápida”, “sem 

dificuldade”, “sem rigorosidade metódica” (FREIRE, 2004) ou “sem disciplina”. No caso discente “é 

que a grande maioria dos alunos transfere a responsabilidade do conhecimento toda pro professor. 

Como se o professor fosse o... o ... o responsável, o dono de todo o conhecimento do mundo... e... e 

se limita a aprender aquilo que o professor ensina em sala de aula... e já é muito pouco.” (A.9, sic). 

Falta ação do aluno (a maioria pelo menos) de buscar se dedicar e se esforçar. 

As desculpas – que em alguns casos são vitimistas – se referem à falta de tempo, à jornada 

integral de trabalho além do estudo, ao cansaço – vive-se a sociedade do cansaço (HAN, 2017). Existe, 

sim, toda sua gama de problemas e outros (acessibilidade e permanência universitária, por exemplo), 

a pesquisa não nega a existência delas, demanda para elas um olhar sensível, mas superador. Se esta 

é a realidade, como não sucumbir a ela? Enfraquecer o ensino e “diluir” os assuntos que precisam ser 

trabalhados? Isto está fora de cogitação. Só com um preparo tão bom ou melhor em termos de 

conteúdos e atendimentos de objetivos é que se pode realmente compreender o panorama vigente, 

pensar em mudança e ruptura de opressões. “Então, dominar o que os dominantes dominam é 

condição de libertação” (SAVIANI, 1986, p. 59). Ou seja, uma melhora no ensino e na aprendizagem 

é condição de superar opressões. 

Assim, há que se contar com o desejo de aprender, a atitude aprendente ou atitude significativa 

que Ausubel (2009) diz ser elemento imprescindível para a aprendizagem significativa, ou seja, o 

aluno tem que querer aprender, tem que se interessar e agir. Segundo A.7, “[...]... a nossa 

[Aprendizagem], o nosso nível de proficiência na disciplina está ligado ao interesse que a gente tem” 

e A.8 complementa dizendo que “[...] tem que ter interesse da gente, agora assim, pra gente que é do 

curso de Contábeis e à noite foi o que A.6 disse a gente já chega esgotado, então às vezes é complicado 

a gente chegar, poxa, tentar buscar, porque a nossa vida já é tão corrida... eu falo assim que eu, muitas 

vezes não tenho tempo,  a gente tem tempo, mas a gente não quer privar de algumas coisas” (A.8, 

sic). 

A fala de A.8 evoca a atitude significativa (o interesse), aponta as “desculpas” – cansaço, tempo 

– e a falta de prioridades: estudar no ES requer escolhas, privar-se de algumas coisas. E as pessoas 

atualmente não parecem estar dispostas a se privarem de nada, querem tudo ao mesmo tempo, aqui e 

agora. Como lembra outro discente “É questão de prioridade” (A.7). 

 No diálogo A.8 redargue assumindo que é mesmo um problema de prioridades, interesse, falta 

de maturidade para se privar temporariamente de algo em função de um ganho futuro e também deixa 
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claro que há um outro quantitativo de alunos que não tem a atitude significativa, simplesmente não 

aprendem porque não desejam aprender. “É prioridades. A gente quer privar de uma coisa pra ganhar 

em outra e eu já tive conversando com pessoas... têm pessoas, colegas meus que querem, querem 

aprender, entendeu?! E têm vontade, têm sede de aprender, mas têm outras que não [...]” (A.8, sic). 

 Vê-se, portanto, a diversidade e complexidade dos discentes universitários com relação a sua 

atitude significativa/aprendente. O mediador didático que se proponha a ser lúdico precisa identificar 

essas características para poder empreender seu diálogo e seu trabalho em meio ao respeito dialético 

às atitudes alheias, sem se distanciar do bem comum para a média da turma. 

 

6.3.4 Noções Subsunçoras 

 

O questionário interposto, propôs mediante escala Likert o julgamento da assertiva: “Percebo 

que às vezes o que me impede de aprender no presente é que não conheço algum assunto anterior”, 

ou seja, intencionava-se com esta proposição levantar informações sobre os subsunçores (AUSUBEL, 

2009). A resposta trouxe uma tendência à concordância com um pico de 31%, indiferença relativa de 

21% e pouca dispersão. A moda das respostas foi atribuir 5 pontos para concordância (Vide Gráfico 

36). O que permite a inferência (sustentada também no Grupo Focal) de que os alunos são cientes de 

que há uma sequência hierárquica nos assuntos (assim como nos componentes curriculares) e que 

quando lhes faltam um conhecimento prévio, aprender no presente fica mais difícil e demanda maior 

dedicação, para inclusive retornar e rever assuntos. 

 
Gráfico 36 – Falta de subsunçores para aprender 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Com os aportes do Grupo Focal (GF) tentou-se triangular as informações discentes sobre a 

importância que os elementos previamente estudados têm na aprendizagem deles. Ao analisar o 
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conteúdo das falas do GF concernentes com a ideia de subsunçor139, pôde-se levantar incidências e 

organizá-las no Gráfico 37. 

 
Gráfico 37 – Tópicos sobre subsunçores no grupo focal 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Ao questionar se o subsunçor faz diferença para aprender ou não um conteúdo no componente 

curricular atual vários discentes foram enfáticos em concordar, inclusive surgiram exemplos de suas 

vivências que explicitam nitidamente a necessidade de pontos de ancoragem na estrutura cognitiva e 

como eles são relevantes para a compreender e internalizar o que está sendo trabalhado didaticamente 

na matéria atual. 

 A.8 exemplifica que há componentes curriculares cujos conteúdos serão subsunçores para 

possibilitar a aprendizagem de componentes vindouros. A.8 contou: “[...]eu não peguei a matéria de 

custos. E eu precisava dela. Eu tive que aprender na prática [quis dizer que aprendeu sozinho] o custo... 

A matéria era Agropecuária eu peguei sem saber, mas uma coisa que eu falo que teve uma matéria 

que eu peguei em [curso anterior], que foi Contabilidade Geral, e trouxe pra mim até hoje e tá aqui na 

cabeça, entendeu?! Porque assim, essa matéria, me ajudou, ela foi [...] ela é a principal, mas você 

sempre tá buscando nexos dela e tirando... Aí com certeza é muito importante!” (A.8, sic). Para efeito 

de compreensão do fluxo curricular referido é como se a sequência lógica fosse: Contabilidade Geral, 

Contabilidade de Custos e Contabilidade Agropecuária. A exemplificação é ainda mais relevante para 

análise porque esse discente informou ter feito outro curso (no qual cursou Contabilidade Geral) antes 

de Ciências Contábeis. 

Uma ressalva: um componente curricular basilar pode ter diferente enfoque didático conforme 

o curso em que esteja sendo ministrado. A matéria introdução à estatística (presente em vários cursos, 

sejam de áreas humanas, agrárias, sociais aplicadas...) vai ter seus exemplos diferenciados para 

 
139 Vide item 4.3.5.3 Subsunçor no referencial teórico. 
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contemplar o curso em que se esteja. Além disso, o grau de profundidade e exigência também variará. 

Se introdução à estatística for lecionado em Psicologia precisará se deter em casos de estatística 

simples para análise de dados de futuras investigações em psicologia que adotem instrumentos 

analíticos de estatística, bem como, auxiliará os discentes a compreender o mínimo da estatística para 

entender artigos científicos em sua área.  

Entretanto, se “introdução à estatística” for ministrada em um curso de Estatística, o grau de 

exigência e profundidade será muito maior, visto que ele precisará não só compreender um trabalho 

científico, mas também produzir os cálculos todos, dos mais simples aos mais complexos. Esta 

explicação se aplica a Contabilidade Geral, a qual se for lecionada em Administração tem uma 

profundidade e se for lecionada em Ciências Contábeis terá outra. O relato de A.8 informa que essa 

matéria não foi cursada em Ciências Contábeis. Acredita-se que a disciplina foi aproveitada sem 

necessidade de cursá-la novamente rompendo cadeias de pré-requisitos o que justificaria o fato de 

Contabilidade Agropecuária ter sido cursado primeiro que Contabilidade de Custos. 

Assim, o relato de A.8 sobre a dificuldade de cursar C. Agropecuária porque lhe faltavam 

subsunçores oriundos de C. Custos, ilustra que ele teve condições de buscar preencher suas lacunas 

porque tinha em sua estrutura cognitiva pontos de ancoragens (AUSUBEL, 2009) advindos de C. 

Geral. Percebe-se uma autonomia discente, pois soube como estudar e aprender o que lhe faltava, 

pôde realizar sua mediação cognitiva, mesmo em meio à ausência de uma mediação didática em 

C.Custos, pois tinha como buscar nexos em sua estrutura cognitiva.  

Sua aprendizagem foi significativa, pois ele pôde sob condições adversas expandir seus 

conhecimentos por meio da base que havia construído. Mesmo após algum tempo ele era capaz de 

resgatar os conteúdos aprendidos e, com algum estudo direcionado por si mesmo, lhe foi possível 

avançar nos estudos de C.Agropecuária. 

É importante também perceber do relato que o discente mostra ter consciência da 

hierarquização dos componentes curriculares e sua própria aprendizagem, ele diz que sabia que 

precisava dos conteúdos da matéria prévia. Isso foi corroborado na fala de A.10: “[...]como A.7 estava 

dizendo aí da bagagem dele, ele assistiu uma matéria no 3º semestre e chegou no 6º porque ele falou 

‘Pô porque eu tô entendendo isso aqui agora?!’ Então, assim, é... Isso acontece comigo na prática! 

[...] Aí você começa a ver que aquela coisa que você estudou um pouco lá atrás, que ia servir para 

você hoje, [...]” (A.10, sic). 

Essas falas juntas  demonstram que o aluno do Ensino Superior costuma estar ciente de que há 

uma hierarquização/ concatenação nos conteúdos, como dito por A.10 em “Tem... Tem... Tem uma 
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lógica... Inclusive o encaixe das disciplinas umas nas outras” (A.10) e expõe mecanismos de 

organização mental – tanto de diferenciação progressiva (conteúdos que vão sendo incluídos e 

subordinando outros), quanto reconciliação integradora (além de diferenciar os conteúdos ele é capaz 

de criar pontes entre eles integrando-os) – tal qual explicados na Teoria da Aprendizagem 

Significativa (TAS) de Ausubel (2009). O docente no ES deve mediar de modo a evocar essa 

consciência discente, o que contribui com sua autonomia e AS. 

Já A.7 no grupo focal expõe seu “encantamento” ao compreender as inter-relações entre os 

componentes curriculares e os conteúdos, ao compreender que aprendeu por causa de um subsunçor, 

corroborando o processo de reconciliação integradora da TAS. “Ah... Eu mesmo, já eu acho fabuloso, 

por exemplo, uma disciplina mais avançada e fala ah... é por isso que eu faço isso, isso naquele jeito 

que aprendi na outra disciplina anterior... Eu acho...” (A.7). Ao identificar as correlações entre os 

diversos conteúdos dos diferentes componentes curriculares o discente dá mostras de fazer a 

reconciliação integradora (AUSUBEL, 2009) dos assuntos que aprendeu, dando a eles um significado 

intrínseco, que vai além de sua aplicabilidade na “vida real”, mas também da co-dependência que os 

assuntos mantém entre si. 

Muitas vezes questiona-se “por que tenho que aprender isso? Se não vou usar nunca na vida...” 

perceber a interdependência hierárquica dos assuntos contribui para que a aprendizagem seja 

significativa, pois o assunto aprendido, no mínimo será necessário para a compreensão/consolidação 

de outro vindouro. Se esse não tem aplicabilidade imediata aquele outro poderá ter. Estar consciente 

do próprio processo de aprendizagem, além de contribuir com os processos de diferenciação 

progressiva e reconciliação integradora (AUSUBEL, 2009) dá autonomia e reforça a atitude 

significativa (ou atitude aprendente) necessária para que o indivíduo aprenda – aquela que expõe a 

vontade, a predisposição para aprender e os esforços envidados para insertar novos conhecimentos na 

estrutura cognitiva habilitada por subsunçores. 

“É aí onde entra a frustração!” (A.2). “É... A gente fica frustrado!” (A.8). A.9, A.8 e A.2 expõem 

a frustração discente ao perceber a necessidade de um conteúdo que deveriam ter aprendido e que não 

foi aprendido (seja porque não deram a devida importância a seu aprendizado, seja porque este 

conteúdo não recebeu adequado tratamento didático – ou se quer foi trabalhado).  Ou seja, é uma 

frustação trazida pela não aprendizagem por falta de subsunçor. O adulto se sente 

“lesado/furtado/aviltado” quando percebe que um conteúdo deveria ter sido trabalhado antes e não o 

foi. Diferente do que acontece quando ele teve acesso ao conteúdo e não aprendeu. Nesse caso, trata-

se mais de um sentimento de culpa, que frustração. O ser humano procura, geralmente, transferir a 
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responsabilidade para outrem, para não ter que lidar com a culpa ou mesmo para não ter que trabalhar 

mais em prol de si mesmo. 

Há que se diferenciar os dois casos: quando a não aprendizagem e ausência de subsunçor se 

deu por falta (ou precariedade) de mediação didática ou por falta de mediação cognitiva (D’ÁVILA, 

2008), em outras palavras. O que precisava ser aprendido não o foi porque faltou o trabalho e empenho 

do professor ou do aluno? Autocrítica e senso de responsabilidade são fundamentais para se encontrar 

estas respostas. A fala de A9 traz ainda outro elemento digno de comentário: “E quando você não 

aprendeu?? E você tem que retornar?!” (A9, grifo nosso). 

Um dos equívocos alardeados sobre a TAS é que se a aprendizagem foi significativa a pessoa 

não esquecerá mais, assim não terá que retornar a estudar o assunto nunca, pois está aprendido 

significativamente. A fala de A9 retrata que parte de sua frustração tem a ver também com o fato de 

ter que voltar a estudar um assunto. Isto não significa que não houve um trabalho de mediação 

didática, nem tampouco, que ele não aprendeu significativamente. 

Ausubel deixa bem claro que o esquecimento faz parte da aprendizagem significativa, sendo 

uma “sequência natural e inevitável: a retenção e o esquecimento” (AUSUBEL, 2009, p. 35), trata-se 

de uma “obliteração”, um elemento natural do processo de aprendizagem. Metaforicamente é como 

se o que foi aprendido, ainda que significativamente, fosse perdendo as cores, esmaecendo ao longo 

do tempo, uma pintura que vai se desvanecendo, desbotando, empalidecendo. Daí a necessidade de 

uma restauração. Esse desgaste é natural. 

O que é preciso destacar é que restaurar um conhecimento que foi construído significativamente 

é mais fácil, os contornos permanecem mais nítidos, já os contornos do que se aprendeu 

mecanicamente se esvaem junto com as cores e a restauração torna-se quase impossível, sendo 

necessário recomeçar a produção do quadro praticamente do início. Daí que precisar voltar a estudar 

um assunto para melhor alicerçar as aprendizagens que estão por vir não deve ser elemento de 

frustração, mas sim artifício de quem é autônomo em seu aprendizado e optou por uma real atitude 

significativa (aprendente). 

Uma das respostas do questionário sobre as diferenças entre a aprendizagem de adultos e 

crianças expõe o que Freire (2004) aponta como leitura de mundo. “Adultos já trazem consigo muitas 

experiências que podem ser associadas a algum conteúdo” (Q.50). É preciso que o docente do ES 

tenha em conta ao mediar que seu aluno traz vivências que precisam ser consideradas para servir de 

elo para novos conhecimentos ou para serem descontruídas como uma catarse para possibilitar a que 

a aprendizagem significativa ocorra. 
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Utilizar-se das experiências dos alunos para correlacionar o que está sendo trabalhado é dar um 

tom genuíno ao que se está aprendendo, abrem-se possibilidades de aportar organizadores prévios 

(AUSUBEL, 2009) vindos da própria experiência discente, o que deixa claro a importância da 

participação e valorização do estudante no contexto áulico. Partir de onde o aluno sabe, diagnosticar 

o que ele traz em seu background de experiências é abastecer-se de elementos positivos para criar 

pontos de ancoragem em suas estruturas cognitivas. 

Passa-se agora à categoria de análise “Mediação Didática Lúdica”, um desafio analítico-

construtivo que causou ainda mais desassossego140 e satisfação pessoal à pesquisadora. 

 

6.4 MEDIAÇÃO DIDÁTICA LÚDICA 

 

Essa foi a categoria de análise mais desafiante de construir em que se reuniu e analisou dados 

que se referissem à interrelação entre ludicidade, mediação didática e aprendizagem, pois os dados 

produzidos encontravam inserção em várias outras categorias, demandando cuidados para que se 

atendesse à advertência de Bardin (2011) sobre as qualidades das boas categorias investigativas, entre 

elas a “exclusão mútua” na qual cada elemento não deveria existir em mais de uma divisão, assim 

que, quando há dificuldade nessa classificação, é preciso adaptar códigos para que se evitem 

ambiguidades (BARDIN, 2011). 

Buscou-se a triangulação de dados entre diversas questões do questionário eletrônico misto e o 

grupo focal, pinçando falas que se ajustassem à conceituação, à concretização e às decorrências da 

Mediação Didática Lúdica (MDL). A Ilustração 31 foi idealizada para organizar e facilitar a 

compreensão das subcategorias que emergiram dos dados e serão analisadas a seguir. 

 

 
140 Pelo jeito o “desassossego” colabora de alguma forma com a escrita... talvez não com a escrita desta tese, mas 
com Fernando Pessoa. 
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Ilustração 31 – Subcategorias da Mediação Didática Lúdica 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Levantou-se que 99% dos discentes concordaram com a frase: “Deve ou deveria existir 

ludicidade no Ensino Superior” (Vide Gráfico 38) o que reforça positivamente a tese de que a 

Mediação Didática Lúdica (MDL) deve se fazer presente no Ensino Superior. Isto legitimou a 

viabilidade de investigar seus conceitos, argumentos, caracterização, etc. 

 
Gráfico 38 – Recomendação discente 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Houve somente um aluno discordando da recomendação de existência da Ludicidade no Ensino 

Superior. A seguir será feito o desdobramento de cada subcategoria contendo sua explicação e análise. 

 

6.4.1 Conceituação  

 

Analisou-se compreensivamente, a partir das opiniões discentes, a Mediação Didática Lúdica, 

concluindo-se que conceitualmente ela é a atuação docente que amalgama o bom humor, o ensino 

diferente do convencional, com aplicação contextual prática “participa-ativa” e emancipadora, 

eminentemente repleta de saberes didáticos, técnicos e sensíveis (D’ÁVILA, SONNEVILLE, 2008), 

"Não deve" ou 
"não deveria" 
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materializada por atividades, metáforas e dinâmicas variadas, criativas, planejadas, descontraídas, 

sutis, integrativas e potencialmente lúdicas com a intencionalidade de fomentar aprendizagens. 

Para a construção conceitual da Mediação Didática Lúdica, sob ponto de vista dos alunos, 

levaram-se em conta a caracterização, os reconhecimentos de méritos e deméritos, bem como as 

intenções dos envolvidos e as (contra)indicações discentes sobre a atuação lúdica de seus docentes. 

Esses passam a ser detalhados a seguir. 

 

6.4.1.1 Caracterização 

 

Apoiando-se em Bardin (2011), acredita-se que a frequência pode revelar as características 

mais evidentes, entretanto a simples menção pode desvelar traços importantes que demandam uma 

percepção mais acurada e/ou sensível, por isso, optou-se em apresentar a Ilustração 32 contendo o 

entrecruze de palavras e expressões que emergiram dos dados e auxiliam a identificar uma Mediação 

Didática Lúdica (MDL), reunindo características que fazem uma mediação ser lúdica e não 

convencional. 

 
Ilustração 32 – Palavras/ Expressões de menção única 

                              
   P E S Q U I S A * D E * C A M P O    S       
    S                   U       
 D I S P O S I Ç Ã O             R       
    O             V      P   P  F  
  L I N G U A G E M * A C E S S Í V E L   R   E  O  
    T             N      E   R  R  
    A    C   M      C      S   S  M  
  C O N S T R U Ç Ã O * C O N J U N T A * D A * A U L A  
  O  E    R   T      L         A  Ç  
  M  I    I   I  I  R  O         S  Ã  
  P  D    O   V  N  E     T R A N Q U I L O  
  R  A    S   A  S  S           V  *  
  O  D    I   D  T  P  E Q U I L I B R I O  D  
  M  E    D   O  I  E             O  
  I      A     G  I             C  
  S      D    P A R T I C I P A Ç Ã O     E  
  S      E     N  O             N  
  O           T               T  
          O B J E T I V O   S E R I E D A D E  
                              

Fonte: Elaboração própria. 

 

Foi dito pelos universitários que o mediador didático lúdico possui uma linguagem acessível, 

está à disposição do aluno, propõe uma construção conjunta da aula na qual a participação é 

incentivada pelo vínculo que se estabelece entre eles, transparecendo o respeito, o compromisso, a 
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seriedade e a espontaneidade. O mediador didático lúdico é tranquilo e persuasivo, encontra-se 

motivado, promovendo a curiosidade, a surpresa e o equilíbrio entre “o engraçado e a realidade”, 

mantendo e perseguindo objetivos planejados de forma instigante, seja promovendo pesquisas de 

campo ou outras atividades interativas, decorrentes de uma sólida formação docente. (Os termos 

destacados aqui estão entrecruzados na Ilustração 32). 

Parece paradoxal que os discentes ressaltem a seriedade do mediador didático lúdico, pois no 

senso comum “ludicidade não é séria”, é “descompromissada” – uma ideia contrária aos achados 

dessa investigação, posto que para os alunos universitários a postura lúdica de seus mediadores 

didáticos está alicerçada no compromisso que eles têm com: o aluno, o conhecimento, a pesquisa, a 

universidade, sua própria realização pessoal e profissional. 

Ao buscar conhecer o que é Mediação Didática Lúdica e suas características duas falas 

complementares pareceram reunir elementos definidores: “[...]considero [que são] aulas lúcidas, uma 

vez que, o professor demonstrava bom humor ao explicar o assunto, domínio do que estava falando, 

uma mistura que envolvia o interesse dos alunos com a didática adotada pelo professor” (Q.9). 

Importante consideração, pois caracteriza a MDL. 

Complementada por: “A meu ver, o papel do docente é facilitar o aprendizado, incentivando a 

aquisição e a produção de novos conhecimentos. Atingir isso de forma prazerosa, seja qual for o 

recurso utilizado, até mesmo uma boa oratória, é ser lúdico, é transmitir emoção positiva no ensino, é 

transformar o ríspido no aprazível, enfim, é realmente ser docente” (Q.52). No entender de Q.52 para 

ser realmente docente é preciso ser lúdico, assim, fazer a mediação didática é fomentar ludicidade. 

Nesse fomento, o professor está construindo sua mediação didática de uma maneira que 

paradoxal e concomitantemente é invisível e salta aos olhos dos alunos como algo diferente do 

convencional, uma inovação no fazer do dia a dia da sala de aula. Ainda que as conceituações sejam 

vagas (posto que são “invisíveis”, abstratas), os discentes ofereceram pistas concretas (“saltam aos 

olhos”) do que os fazem considerar uma mediação didática como lúdica, tais pistas foram organizadas 

no Gráfico 39. 
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Gráfico 39 – Característica da Mediação Didática Lúdica 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Destacou-se como elemento evidente na MDL o “bom humor” nas ações e na linguagem. 

Percebeu-se que a MDL é repleta de diversidades e subjetividades intrínsecas porque as falas não 

traziam uma característica isolada, mas sim várias em complementariedade. Como exemplo, o aluno 

Q.90 diz que a Mediação Didática Lúdica é caracterizada pelo “bom humor, exemplos engraçados, 

histórias que tenham haver com o tema” (Q.90).  

Aliás, justamente, a ideia da “Contextualização”, assim como exemplos reais (engraçados ou 

não) e aplicação prática são ressalvas frequentes feitas pelos universitários. Identificou-se que os 

alunos do Ensino Superior (ES) não dissociam a Mediação Didática Lúdica da realidade objetiva, as 

falas dão testemunho que eles se sentem mais em plenitude quando depreendem que a “leveza” e as 

aulas “diferentes do convencional” estão atreladas ao contexto do tema/assunto do qual estão se 

aproximando cognitivamente.  

Tinha-se a curiosidade científica de identificar o que a aula precisa ter para ser considerada 

lúdica e “não convencional”. Triangulando-se os dados vindos dos diferentes instrumentos, chegou-

se a um elemento-chave: “o bom humor”. As respostas objetivas do questionário encontram-se 

organizadas no Gráfico 41 e corroboram o Gráfico 40. 
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Gráfico 40 – A aula lúdica 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Para 57% dos alunos a fusão de bom humor, ilustrações, exemplos reais – ou seja, elementos 

simples – diferenciam a aula convencional da aula lúdica. Como explicitado na categoria 

“Ludicidade” os alunos investigados ancoram-se na Concepção Utilitarista de Ludicidade, assim não 

surpreende o fato de que 24,2% dos questionados creem que a MDL depende da “utilização” de jogos, 

dinâmicas e atividades potencialmente lúdicas nas aulas.  

Para ratificar essa questão utilitarista – ainda que seja de viés didático – (de jogos e atividades) 

na Mediação Didática Lúdica no Ensino Superior, solicitou-se uma avaliação discente por meio da 

escala Likert da frase: “A aula NÃO precisa ter jogo para ser lúdica”141. (vide Gráfico 42). 

 
Gráfico 41 – Aula lúdica e o jogo 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Em meio a uma dispersão relativa – o que demonstra certa hesitação nas respostas, 

corroborando a visão utilitarista de ludicidade encontrada junto aos colaboradores da pesquisa – houve 

tendência à concordância (com pico de 32%). Ainda que seja forte a associação de jogo com 

ludicidade, foi possível depreender que talvez esteja em curso uma desconstrução parcial da ideia de 

 
141 Ressalta-se que a pesquisa optou por destacar em maiúsculo os termos que podem mudar o sentido da frase nas 
várias sentenças submetidas à avaliação em escala Likert. Fez-se isso na tentativa de assegurar maior discernimento 
nas respostas dos colaboradores. 

O bom humor do professor já faz a aula lúdica, assim como
outras coisas simples (ilustrações, exemplos reais, etc...)

Precisa ter jogos, dinâmicas, entre outras atividades para a
aula ser lúdica

Minha participação e vontade de aprender junto com o bom
humor e empenho do professor fazem a aula lúdica

Outro

Não precisa muita coisa, basta eu estar empenhado(a) em
aprender

57,1%

24,2%

14,3%

3,3%

1,1%

11%
19%

11%
15% 12%

32%

0 (discordo) 1 2 3 4 5 (concordo)
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lúdico ser sinônimo de jogo, bem como, que sua presença seja fundamental para que uma mediação 

didática seja considerada lúdica. 

Voltando à análise do Gráfico 40, em terceiro lugar (com 14% das respostas) desvela-se que a 

aula lúdica carece de empenho do professor em ensinar e do aluno em aprender, ambos imersos em 

uma ambiência bem humorada. As outras respostas (3%) que apareceram não se afastam dessas 

ideias. 

Os mediadores didáticos lúdicos no Ensino Superior “[...] Apresentam o material com casos 

cotidianos, correlacionando o assunto aos fatos que costumam ocorrer no decorrer da vida de um 

cidadão. O que faz o aluno enxergar de forma mais clara” (Q.49). “[...] Eu acho que tem que entreter, 

tem que prender a atenção, tem que envolver o aluno e tem que ter contexto. Porque se não tiver 

contexto com aquilo que é a proposta, do curso ou da disciplina, pra mim não é ludicidade.” (A.9, 

sic). Conferindo, portanto, caráter essencial ao contexto. 

Para efetuar a Mediação Didática Lúdica os universitários informam que a sutileza, aparente 

espontaneidade e simplicidade se refletem no fazer didático dos professores lúdicos que os incentiva 

a participar “[...]com esse dom e preocupação de nos motivar e passar o conteúdo sempre de forma 

tão simples e singular” (Q.68). 

Ressalta-se que a “Aparente espontaneidade” é irreal, pois ficou patente que por trás da 

atividade do mediador didático não há improviso ou espontaneísmo, mas sim há criterioso 

planejamento traçado previamente, com objetivos bem definidos tentando organizar atividades, 

sequências e tempo. “Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas é outra das competências 

centrais para organizar a aula, pois a aprendizagem escolar não é produto do acaso, mas sim que 

depende de nossas intervenções” (ALONSO; SANJURJO, 2014, p. 132, tradução nossa). Assim, o 

professor intervém com leveza demonstrando seu prazer de fazer o que faz, porém sem amadorismo, 

mas sim, com meticuloso cuidado, sem deixar-se inflexível diante de mudanças contextuais. 

Eis uma exemplificação disso: “O professor fala ‘oh, 10 minutinhos’... ‘agora vamos para a 

parte dois’ era outra coisa... [descreve a ação de um docente, controlando o tempo em uma dinâmica]. 

Algo aconteceu mais ou menos assim, com a gente numa matéria que a gente teve com um professor, 

que era assim 10 minutos para isso, 10 minutos para aquilo, 10 minutos da chamada... Então assim, o 

professor ele tinha um planejamento... Acho que o nome disso era um planejamento da aula, então 

assim, ele tinha os objetivos dele traçados, tinha o planejamento do que ele iria trabalhar na sala de 

aula, [...] então acho que isto faz parte do planejamento que o professor faz” (A.5, sic). 
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Constata-se que o mediador didático lúdico exercita em alto grau os preceitos básicos da 

didática, tais como cuidados coordenados com objetivos, planejamento, métodos, avaliação, etc. 

(LIBÂNEO, 1994) atrelados à “criatividade” (Q.45) e ao “bom humor” (Q.50), em suma, ser um 

mediador didático lúdico demanda ao professor, sobretudo, “ser didático” (Q.18), beneficiando-se de 

técnicas, dinâmicas, evasão temporal e processos cognitivos de aprendizagem significativa 

(AUSUBEL, 2009) reforçando em sua atuação a relação entre professor-aluno-conteúdo, conhecida 

como tríade didática (ALONSO; SANJURJO, 2014). 

São atuações “Descontraídas, bem-humoradas, com aulas bem contextualizadas e que 

instiguem o aprendizado” (Q.23); uma “[...]forma dinamizada de trabalhar o conteúdo” (Q.31) 

reunindo “A linguagem bem humorada, a maneira de expor o conteúdo, os jogos didáticos, as 

brincadeiras, etc.”(Q.53)demonstrando “O empenho dele[professor] em querer ensinar” (Q.82). 

O querer ensinar e o querer aprender parecem ser condições imperiosas para as mediações – 

didática e cognitiva – lúdicas. Tal como o envolvimento e a vinculação decorrentes do feedback nas 

relações didático-pedagógicas no Ensino Superior. A.2 disse: “Acho que toda técnica de ensino tem 

que ter o ...a... o... a resposta, né?! Do mediador com aquela pessoa que vai receber a informação, tem 

que ter o vínculo...” (A.2, sic). Infere-se que a Mediação Didática Lúdica cria e/ou reforça vínculos e 

se embasa em respostas para avançar, tanto na aula, quanto em feedback avaliativo. 

Os discentes, mesmo sem conhecerem termos técnicos da Pedagogia, souberam explicar que 

na MDL a sequência/ progressão didática de passos na aula, e a necessidade de subsunçores na 

estrutura cognitiva (AUSUBEL, 2009) relacionando conhecimentos é respeitada e efetivada na 

atuação do professor. O qual sabe e faz a transposição didática progressiva, dialética e dialógica “[...] 

e vem e vai, e o conhecimento ele vai seguindo, né?! Vai subindo escadas [um conhecimento após o 

outro] e você vai ganhando experiência” (A.8). 

Para o aluno, o mediador didático lúdico sabe seguir a sequência didática – tanto dos passos da 

aula quanto da gradação dos assuntos – sabe escolher, dosar e sequenciar a aula e os assuntos. Isso 

remete à questão de princípios basilares da didática, saberes didáticos do docente e aos processos 

estruturantes da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora debatidas na aprendizagem 

significativa (LIBÂNEO, 1994; CANDAU, 1985; TARDIF, 2010; GAUTHIER, 2013; D’ÁVILA; 

SONNEVILLE, 2008; AUSUBEL, 2009; TAPIA; FITA, 2000; MOREIRA; MASINI, 2011; 

ALONSO; SANJURJO, 2014). 

Para além dos saberes didáticos, o mediador didático lúdico dispõe e dá evidentes mostras de 

seus conhecimentos técnicos (TARDIF, 2010) relativos ao assunto em tratamento nas aulas. Para A.6 
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“[...]depende da capacidade do professor de ensinar também. É... concordo que para ele chegar ao 

nível de brincar com aquele assunto, ... ele precisa ter muito conhecimento técnico, mas eu acho que 

também depende dele, da capacidade dele de ensinar propriamente dita[...]”. Isso expõe que o 

Mediador Didático Lúdico tem capacidade de ensinar e “brincar”, destacando que nisto mesclam-se 

saberes técnicos do conteúdo, saberes didáticos e saberes sensíveis (D’ÁVILA; SONNEVILLE, 

2008). 

Para analisar a mescla e presença desses saberes na Mediação Didática Lúdica, solicitou-se aos 

alunos que avaliassem (em escala Likert de 0 a 5) se concordavam ou não com a frase: “Ensinar é 

um ato de envolvimento entre professor e aluno que articula conteúdo e cognição, devendo o docente 

buscar também inserir nessa relação uma dimensão de sentimentos positivos (seja através de bom 

humor, dinâmicas, metáforas, jogos, etc.)”. 

Obteve-se massiva tendência à concordância com pico de 71% – o que  corresponde a 65 dos 

91 respondentes do questionário – e taxa de dispersão mínima (vide Gráfico 42), revelando que para 

os alunos a Mediação Didática Lúdica é integral, não só por integrar os saberes didáticos, técnicos e 

sensíveis, mas também por sustentar a tríade didática (conexão entre professor-aluno-conteúdo) 

criando: 1) envolvimento entre os atores da educação; 2) articulação entre conteúdo, cognição e 

ambiência de sentimentos positivos. Bem como, utiliza-se, entre outras estratégias, do: bom humor 

na linguagem, dinâmicas, jogos, metáforas, etc. 

 
Gráfico 42 – Mediação Didática Lúdica é integral 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

A análise das falas discentes revelam que os alunos colocam o brincar, leia-se o lúdico, em um 

nível diferente – acima – do saber técnico e saber didático, aventando a hipótese de hierarquia entre 

os saberes, como se o patamar do lúdico (sensível) só pudesse ser alcançado após a consolidação dos 

patamares técnicos e didáticos. Assim sendo, segundo os discentes, para o mediador didático ser 

considerado lúdico, primeiro ele precisa satisfazer as condições de conhecimento técnico e 

conhecimento didático.  
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Infere-se que o Mediador Didático Lúdico conhece e põe em ação o conteúdo técnico e o 

conjunto de processos didático-pedagógicos primeiro para poder ser chamado de lúdico, posto que 

este sem aqueles não se sustenta, na visão do discente no Ensino Superior. É, pois, possível ser 

didático e conhecedor do assunto técnico sem ser lúdico, mas o contrário não. Ao se referir ao 

Mediador Didático Lúdico está implícito dizer que se trata de alguém com notáveis saberes técnicos 

e didáticos, para além dos saberes sensíveis próprios da ludicidade. 

Os alunos fazem questão de ressalvar que “[...] às vezes ele [o professor] fala assim uma coisa, 

ele chega e diz, relacionado ao assunto, mas aí ele às vezes quebra o gelo, com uma coisa que não é 

nem do assunto, é lúdico entre aspas, não quer dizer que é lúdico” (A.8). Reafirmando o valor que o 

conhecimento técnico tem para os discentes, sustentando uma relativa hierarquia entre os saberes, e 

demonstrando como eles se sentem quando manifestações de ludicidade aparecem dissociadas do 

conhecimento técnico. Transparece que nessas circunstâncias eles consideram que estão sendo 

“enrolados” por alguém que não está cumprindo seu papel. 

De fato, sentir-se aviltado é algo incompatível com a ludicidade no Ensino Superior, de igual 

forma, o tom autoritário e “professoral” tradicionalista não se coaduna com a atuação do professor 

lúdico, pois este convida, sugere, pede... a exemplo do que contaram os discentes ao descrever uma 

atividade potencialmente lúdica proposta por um mediador didático lúdico: “[...] o professor convidou 

duas pessoas [...] Então, o professor pediu [...]Foi uma brincadeira saudável, [...] Foi divertido ! rs” 

(Q.8, destaque nosso). Há, pois, um cuidado do professor ao sugerir uma Atividade Potencialmente 

Lúdico-Pedagógica (APLP), não há exigências “imperiosas”, mas sim pedidos e convites. Há, 

portanto, um respeito à vontade do outro. 

“A integração com os alunos de maneira leve, sem aquele tom de autoridade que eles querem 

passar, muitas vezes assombrando o aluno, impedindo que ele tenha coragem de se manifestar. [...] 

Sair da mesmice, dos textos e mais textos, livros e só” (Q.5), enfim, o aluno imerso em aulas lúdicas 

passa a “[...] se adequar ao pedido do docente [...] passava [a aula] que nem dávamos conta do tempo 

[...]” (Q.13). Destarte, não havendo tom de mando e sem esse liame de autoritarismo, o tempo 

cronológico ganha suas tonalidades de fluidez, a chamada evasão temporal (RETONDAR, 2007). 

“Há como que uma suspensão do tempo, pois, estamos entrando em um terreno simbólico” 

(OLIVEIRA; SOLÉ; FORTUNA, 2010, p. 37). 

“Sim. Foi muito bom, o tempo parecia passar mais rápido [...]Quanto ao professor sempre 

muito formidável nos ‘persuadia’ a estar sempre presentes física e mentalmente, uma aula perdida era 

certo o pesar que eu sentiria” (Q.22). O discente revela a tristeza de quando perde uma aula cujo 

professor é um mediador didático lúdico, assim “Quando... [...] um professor [...] tem uma boa 
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oratória, uma didática diferenciada, a gente [...]não vê o tempo passando” (A.7). Portanto, interesse, 

oratória e didática são diferenciais no mediador didático lúdico, isso leva o aluno a prestar atenção e 

consequentemente aprender mais imerso em uma positiva evasão temporal. 

Ao longo das análises foram levantados junto aos estudantes universitários alguns Indicadores 

de uma efetiva Mediação Didática Lúdica: 

• senso de aplicabilidade e criticidade nas ações e atividades empreendidas pelo professor; 

• genuíno interesse e compromisso com a aprendizagem e a relação entre professor e aluno; 

• feedback reverso, retornando informações tanto sobre o progresso do aluno, quanto do 

progresso da mediação docente, contando com sugestões construtivas de melhoria; 

• permanente (auto) formação continuada, posto que o mediador didático lúdico não cessa de 

aprender e melhorar sua ação; 

• planejamento ludo-didático sistematizando ações didáticas baseadas em linguagem lúdica; 

• presença disponível, reunido uma atuação integral de razão e emoção no ensino, fazendo-se 

uma presença integral na sala de aula; 

• empatia, o elemento mais prevalente nas falas, demonstrando a necessidade de que os atores 

áulicos precisam se importar uns com os outros verdadeiramente. 

Passa-se agora a falar do reconhecimento do valor da Mediação Didática Lúdica pelos discentes 

colaboradores da pesquisa. 

 

6.4.1.2 Reconhecimentos 

 

Os alunos valorizam declaradamente alguns aspectos da Mediação Didática Lúdica (MDL), 

entre eles o mais mencionado foi a “abordagem docente marcante”, a qual faz a diferença na vida 

acadêmica discente. Para A.9 a maneira de atuar que o professor tem é o diferencial para que a 

mediação cognitiva seja desencadeada, dizendo: “Eu acredito que a maneira de fazer, faz diferença 

no aprendizado [...] acho que a maneira de abordar do professor faz toda a diferença. Até quando a 

gente trabalha nas disciplinas que a gente não tem afinidade, que a gente não tem habilidade [coisas 

inaudíveis] coisas que a gente não gosta” (A.9, sic).  

Isto diz que a maneira como o professor empreende sua mediação interfere diretamente na 

aprendizagem, exemplifica dizendo que há matérias que, embora sejam aborrecedoras por seu 

conteúdo, tornam-se agradáveis pela mediação didática lúdica adequada do professor que sabe muito 

bem o que está fazendo. “[...] quando a gente teve disciplinas, que o conteúdo foi muito bem 
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trabalhado ali, tudo bem encadeado e tal, e chegou na hora da prática, a gente arrebentou! Sabia o que 

estava fazendo [tanto professor quanto os alunos]!” (A.7, sic). Eis um exemplo do encadeamento entre 

teoria e prática mediada pela APLP e o efeito que uma Mediação Didática Lúdica tem sobre a 

mediação cognitiva. 

Foram expressas, ainda, opiniões que apontam diferenças nas mediações didáticas lúdicas e não 

lúdicas. Os discentes explicam que se constituem alunos e futuros profissionais ‘graças’ a alguns 

professores, bem como, ‘apesar’ de outros. “Porque a gente é ‘graças a alguns professores’ e ‘apesar 

de alguns professores’” (A.7, sic, grifo no original). “Sim! Nós [se refere à turma] ... Mais ‘apesar’ do 

que ‘graças’” (A.2, sic, grifo no original). Destarte, a diferença está no professor e sua mediação 

didática – a qual é decisiva e marcante. 

 
Gráfico 43 – Mediação didática lúdica 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 

Os discentes informaram que para 24% deles a Mediação Didática Lúdica não requer 

necessariamente material específico (um material lúdico a ser comprado ou produzido) e implantado 

na aula, pois a ludicidade não reside necessariamente em coisas, materiais concretos – muitas vezes é 

abstrato, subjetivo e invisível aos olhos, como sugere essa tese – é, portanto, sutil, como se depreende 

das informações do Gráfico 43. Os dados organizados no Gráfico 44 reúnem os elementos que os 

discentes reconhecem e valorizam na Mediação Didática Lúdica. 

Ludicidade não contribui com aulas do Ensino Superior, só se perde
tempo e não se aprende nada;

Outro:

Não existe material lúdico pronto para professores usarem em Ciências
Contábeis, por isso aulas lúdicas são inviáveis;

Na universidade só há adultos, não se deve ter ludicidade, pois isto é para
crianças;

Atividades de potencial lúdico-pedagógicas são divertidas, ajudam no
processo de aprendizagem, mas não devem ser usadas no curso…

Dá trabalho fazer uma aula lúdica e os professores não querem se
desgastar;

Fazer uma aula lúdica requer conhecimentos pedagógicos e didáticos e
os professores de Contabilidade, na maioria, não têm esses…

Ludicidade contribui positivamente com aulas do Ensino Superior, mesmo
consumindo mais tempo;

Para uma aula ser lúdica, depende-se tanto do aluno como do professor,
eles são corresponsáveis

Mesmo não existindo material lúdico pronto para o uso em Ciências
Contábeis, é possível que o professor crie seus próprios instrumentos…
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Gráfico 44 – Elementos valorizados na Mediação Didática Lúdica (MDL) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Destacou-se que os estudantes valorizam a “surpreendente” (em suas palavras) existência da 

MDL no Ensino Superior, algo que lhes parecia, a priori inconcebível, ao dizer que “[...]a gente às 

vezes pensa que a ludicidade não pode nos acompanhar no Ensino Superior que é coisa de criança 

[...] Que é coisa besta, mas depois eu pensei... Pôxa véi, de fato, a ludicidade [gagueja] ainda é presente 

no Ensino Superior, e é muito interessante” (A.5, sic). A Concepção Infantil da Ludicidade 

transparece poder ser superada pela valorizada presença lúdica no âmbito universitário. 

Uma vez que está presente e é enaltecida, a MDL no ES é responsável por algo a mais que 

ganha muito valor aos olhos discentes: seu “poder agregador”. “Seu engajamento nas dificuldades 

dos assistidos e principalmente técnica para agregar valor aos ensinamentos com a prática, com a 

realidade do Contador” (Q.2, grifo nosso).  Explica-se que faz parte do jargão linguístico na Cultura 

Contábil a expressão “agregar valor”, a qual se refere a processos e elementos intermediários que 

aumentam o valor econômico-financeiro de um produto final e por efeito direto aumentam o lucro.  

Esse poder agregador da MDL ocorre, segundo os colaboradores, em variadas perspectivas, 

adicionando: 

• Mais conhecimento – aos conhecimentos prévios discentes; 

• Realidade e prática – ao que é trabalhado somente mediante teoria; e  

• Pessoas – os alunos, entre si, os alunos e professores, bem como, no caso do curso investigado 

entre alunos e profissionais/ empresas/ setores contábeis. 

A “evasão temporal” (RETONDAR, 2007) ainda recebeu um bom destaque entre as coisas 

valorizadas pelos discentes na MDL. Aquela é um reflexo característico da ludicidade, a qual 

promove uma percepção distorcida do tempo cronológico. Logo, as menções enfocam que os alunos 

não sentem o tempo passar nas aulas em que a mediação didática é lúdica.  

Isto tem consequências até na forma com que o aluno passa a divisar seu professor ou na relação 

que o aluno estabelece com o assunto trabalhado: “[...] todos meus colegas estavam felizes, eu estava, 

Evasão da realidade
Horizontalidade e pouco formalismo

Redução da monotonia
Simplicidade e liberdade

Sem constrangimentos e julgamentos
Evasão temporal

A existência de MDL no Ensino Superior
O poder agregador da MDL

Abordagem docente marcante
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o tempo passou que nem percebi, o professor foi visto com outros olhos por mim, afinal ele tinha 

dedicado um momento de seu tempo livre elaborando algo totalmente fora do comum”(Q.67, sic, 

grifo nosso). “O tempo ‘voa’, parece que não passei um dia de estresse no trabalho, sou [fala sua 

profissão] [...] Dá vontade de saber mais sobre o assunto...” (Q.86). Tal como lecionam Oliveira, Solé 

e Fortuna (2010) o tempo no contexto lúdico é simbólico comportando subjetividades e alterações na 

forma de perceber o mundo e seus elementos. 

Depreende-se que há melhoria na relação professor e aluno, bem como, na relação aluno e 

objeto do conhecimento e que essas melhorias são decorrentes da MDL. 

Houve outras menções (Gráfico 44) tais como: Os alunos valorizam a horizontalidade e o 

menor formalismo trazidos pela MDL. Segundo os colaboradores, mediadores didáticos lúdicos não 

mantém uma hierarquia vertical rígida, na qual o professor tudo sabe (e faz questão de mostrar 

superioridade), ao contrário, trazem pouco ritual formalístico diminuindo distâncias e aumentando 

genuínas admirações, estabelecendo laços sensíveis. “Ser humorado, ter a boa vontade de explicar o 

assunto, relacionar o assunto com a realidade, não se sentir melhor que os alunos, incentivar o aluno 

a ter o prazer pelo assunto” (Q.21, grifo nosso).  

Há, graças à MDL, uma significativa redução da monotonia; relações acadêmicas sem 

constrangimentos ou julgamentos; maior liberdade e simplicidade; além da evasão da realidade 

(RETONDAR, 2007) – em que o indivíduo “paradoxalmente” sai da realidade para conseguir voltar 

a ela.  

“Vou colocar aqui uma observação assim: a primeira vez que você passa por uma situação 

dessa [ uma circunstância lúdica na sala de aula], obviamente, você vai ter uma sensação bem 

invisível, mas a partir de um segundo momento, você vai naquele mesmo local, que vão ter 

determinados assuntos parecidos, você já sabe que vai ser um encontro agradável, que vai te entreter, 

então, pode ser invisível, mas tem essa questão também, na minha opinião, que por exemplo você vai 

fazer algo que é de seu interesse, e que a pessoa está agindo de uma forma bem didática, bem legal, 

então você já vai ali, já feliz, ali, sabendo que ali você vai se esquecer ali” (A.4, sic, grifo nosso). 

O relato evidencia a relação de surpresa do discente ao se deparar com manifestações lúdicas 

no Ensino Superior pela primeira vez, e depois das expectativas que passam a compor a relação da 

Mediação Didática Lúdica (MDL). O discente diz que já sai para a aula na universidade “feliz” por 

saber que lá encontrará uma MDL, tal como a raposa explica ao principezinho: “Se tu vens, por 

exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz” (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 69).  
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A sensação de contentamento é invisível aos olhos, gera uma confiança e uma entrega do aluno 

às propostas que o professor trouxer, culminando em um esquecimento de si mesmo enquanto parte, 

evadindo de si, da realidade objetiva e enxergando-se como o todo (afloramento da inteireza e 

integralidade).  

Reunindo os elementos que argumentam sobre a importância da MDL e sua razão de ser, 

organizou-se o Gráfico 45: 

 
Gráfico 45 - Importância da MDL 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Depreendeu-se que a Mediação Didática Lúdica (MDL) é considerada importante por despertar 

nos alunos um desejo (latente?) de comparecer à aula integralmente – presença e participação 

colaborativa – dessa maneira, o envolvimento acadêmico é potencializado pela MDL, a tal ponto que 

em um depoimento o aluno informou que nem sente vontade de ir embora (pegar o ônibus142) do 

ambiente universitário – isto graças à MDL do professor que dá mostras explícitas de conhecimento 

(técnico, didático e sensível).  

“[...] É que entra um pouco de ‘dom’ também [...]Entra um pouquinho de ‘dom’ eu acho. 

[Risos][...]quando você fala de ‘dom’ fica difícil de você criar uma metodologia prum ‘dom’, 

né?![inaudível] Mas assim, é ... não tô dizendo que dom vai transformar...tem pessoas que são mais 

propensas a... está fácil, entendeu?!” (A.6, sic) “Habilidade que você desenvolve” (A.9). Nesse 

diálogo os alunos repetem a ideia de que a Mediação Didática Lúdica (MDL) é dom e não fruto de 

uma formação. Será dom ou formação docente? (Ela vem de “fábrica” ou é “estudável”? Só uma 

pesquisa de aprofundamento pode aportar alguma espécie de resposta). Ainda assim, defende-se que 

a MDL não é fruto de dom. 

O dom é algo dado, pronto e acabado, impossível de ser aprendido ou melhorado... não é algo 

profissional. Crer na lógica do dom fortalece estigmas opressores, os quais desvalorizam a formação 

 
142 Essa fala aparecerá completa no item 6.4.3 Epifenômenos falando das decorrências sócio afetivas. 

Favorecer à inteligência emocional e assertividade
Quebrar gelo/gesso/reenergizar/incentivo ao discente

Contribuição com rendimento/produtividade/proveito
Desenvolvimentos e transformações
Melhoria nas relações interpessoais

Desejosa presença participativa/ envolvimento acadêmico
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profissional do indivíduo, pois, seguindo este diapasão ou a pessoa já tem o dom ou nenhum esforço 

formador é útil, não havendo necessidade de políticas de formação docente. Muito menos é preciso 

remunerar e valorizar socialmente aquilo em que não se precisou investir, mas que já veio “de 

fábrica”, por que remunerar algo que não custou nada? Talvez, a confusão se dê em decorrência das 

aptidões naturais em função das personalidades, idiossincrasias e experiências de vida. Essas seriam 

confundidas com o “dom”. Nesta tese, acredita-se em aptidões naturais que favorecem à atuação 

docente, bem diferente do “dom” de ensinar. Posto que se defende a formação profissional do 

professor em ordem da construção de sua identidade, de seu repertório de saberes e sua aprendizagem 

e aprimoramento constantes. 

Chamou a atenção a ênfase discente em afirmar que a MDL os fazia vir para a aula e sentir 

pesar quando era necessário faltar “[...]e assim, é tem ludicidade e ludicidade... porque tem professor 

aqui que usou deste dispositivo e, realmente, prendeu nossa atenção, a gente vinha para a aula com o 

maior prazer, fazia questão de não faltar[...]” (A.7). Infere-se que o pesar não é em função somente 

da ausência ou dificuldade de compreensão do assunto perdido, mas também – e principalmente – em 

deixar de participar do momento de prazer que a aula se torna. 

“[...], as aulas nesse aspecto lúdico fizeram com que os alunos gostassem ainda mais de estarem 

na sala de aula [...] tornou a aula mais frequentada do curso, desde seu início, ao meu ver” (Q.13). Foi 

reportado até um aumento numérico na frequência das aulas, levando à depreensão de que uma 

minimização na evasão universitária é fomentada pela MDL, portanto sendo considerada importante 

pelos alunos do Ensino Superior143.  

Encadeado a isso se instala o fato de que as relações interpessoais (entre pares e professor) se 

afinam e os vínculos emocionais – em especial de respeito, confiança e admiração se instalam – “Acho 

que por ser trabalhada a parte lúdica, é... melhora para todo mundo, tanto aluno com aluno, professor 

com professor... [...]” (A.8).  Fala na melhoria de relações interpessoais, não só pela mediação didática 

lúdica em si, mas pelo conhecimento que essa mediação evidencia.  

“Não, a ‘admiração’ pra mim está ligada à questão, do... tipo... conhecimento do professor o 

conhecimento de mundo dele [...] É! Aí você chega assim, moço, esse cara...!! “(A.6, sic). A frase 

teve o tom de mostrar que admira o professor, como se esse fosse “o cara”, o mais importante, mais 

competente, singular, único. “Mas, se tu me cativas, nós temos necessidade um do outro. Serás para 

 
143 Uma hipótese para possíveis investigações futuras: cursos universitários com Mediação Didática Lúdica (MDL) 
têm uma taxa de evasão menor que em cursos com mediação didática tradicional. Ainda mais interessante seria a 
comparação com diferentes modalidades: presencial, híbrida e à distância. Suspeita-se que a modalidade presencial 
com MDL seja aquela com menor evasão universitária... Entretanto, só uma pesquisa poderia corroborar/refutar 
essa ideia.  
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mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo” (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 68). Trata-

se, pois da admiração mútua e da confiança. 

E desses vínculos emocionais nascem outros elementos decorrentes importantes da MDL: 

transformações e desenvolvimentos – de habilidades, de criatividade, características dos indivíduos e 

das situações (de ríspidas para aprazíveis, por exemplo). “[...]Nem que seja só no conteúdo, vai deixar 

você uma pessoa mais apta pra responder ativamente, desenvolver outras características do indivíduo, 

de liderança, de comunicação em grupo e etc. Acho que isso aí, influencia também, dentro da 

ludicidade. Pra desenvolver até mais que só o conteúdo programático do curso” (A.6, sic). Daí que a 

MDL não está restrita ao conteúdo acadêmico, mas extrapola com conteúdos da ordem do sensível, 

do humano, da interpessoalidade – aprendizados de outra dimensão que requerem desenvolvimentos 

subjetivos e integrais. 

Em meio à Cultura Contábil analisada, não surpreenderam menções pragmáticas e utilitaristas 

da importância da MDL, a qual contribui com a produtividade, com o rendimento, com “agregar 

valor”, com aulas proveitosas – tanto do ponto de vista do ensinar, quanto do ponto de vista do 

aprender – “Alguns (raros) [professores] conseguiram deixar as aulas menos enfadonhas e isso gerou 

um rendimento maior” (Q.74, grifo nosso). 

As duplas: “rendimento e eficiência” assim como “competência e eficácia” são preocupações 

relevantes (positiva ou negativamente) para os discentes, para pesquisadores (MASETTO, 2020; 

DEMO, 1993, 2002), para a sociedade neoliberal, hipermoderna (LIPOVETSKY, 2007),  líquida 

(BAUMAN, 2007) da transparência e do cansaço (HAN, 2017, 2019). Segundo os alunos depreende-

se que a MDL em parte contribui com o primeiro binômio: “[...] um júri simulado para explanar a 

divergência de pensamentos [...].Talvez, pelo fato de tal conteúdo não fazer parte do nosso cotidiano 

de forma intensa, a utilização de outra metodologia não produziria o mesmo grau de eficiência” (Q.32, 

grifo nosso). Além da MDL poder aportar “[...]mudanças relevantes, integradas e coesas num novo 

paradigma [...] ou a uma nova proposta de se trabalhar com o conhecimento em nossos dias” 

(MASETTO, 2020, p. 846). 

Mantendo-se todas as necessárias ressalvas à lógica virtualizadora, mercantilista, excludente e 

opressora que subjaz naqueles pares de termos, infere-se que a MDL consegue trazer mais concretude 

ao que é por si só muito abstrato. 

Abstrata ou concreta, o fato é que os alunos relatam que a MDL é importante também para 

incentivá-los – seja, em termos de estímulos motivacionais, seja para romper barreiras iniciais 

(quebrar o gelo): “Não é nem quebra do gelo, é quebra do ‘gesso’, né?! A gente tá muito engessado e 
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esses professores quebram esse gesso” (A.7, grifo no original). São, por vezes, barreiras mais 

substanciais uma espécie de “gesso” nas relações acadêmicas. 

Ou ainda, o incentivo se revela em uma espécie de “recarga energética” – invisível porém, 

muito perceptível pelos olhos do coração – como explica A.8 dando continuidade ao diálogo com 

A.6: “[...]É o que A.6 falou você chega lá [na universidade] em 25% de bateria, numa aula lúdica 

você sei lá... recarrega,  de alguma forma, mas recarrega... e já numa aula maçante só vai caindo[a 

carga energética], ó! [faz o gesto de diminuição]. Então, assim...” (A.8). Ele usa uma metáfora para 

seu ânimo acadêmico e a vontade aprendente (AUSUBEL, 2009) a uma bateria que tem sua carga 

caindo ou sendo recarregada com os aportes da MDL. 

Por fim, foram evidenciados os potenciais aumentos/desenvolvimentos na Inteligência 

Emocional dos discentes, bem como, o respeito às individualidades “Inteligência emocional pra 

promover eventos compreendendo as diferenças entre os indivíduos” (Q.27, sic). Nesse tópico, 

reuniram-se os pontos de valorização e importância da MDL para os alunos do Ensino Superior e 

passa-se a discutir suas intencionalidades. 

 

6.4.1.3 Intencionalidades 

 

Na análise foi possível agrupar as intencionalidades subjacentes à MDL oriundas dos alunos e 

dos professores. Assim, a Ilustração 33 apresenta a mescla de mapa mental com gráfico de barras 

entrelaçando as intenções de alunos e professores relativas à MDL expressando a prevalência de 

menções em cada barra, assim quanto maiores as barras, mais vezes o termo a ele associado foi 

repetido. 
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Ilustração 33 – Intencionalidades  

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

As intenções discentes referentes à mediação docente, em grande medida, se instalam na 

aprendizagem; seguida pela compreensão do assunto (por mais difícil que ele fosse, a MDL teria o 

“condão” de propiciar a compreensão); ainda há intenção da interação e o comparecimento do aluno 

na aula; bem como, vencer o cansaço do dia, sintetizando: “[...]Acho que é quando você busca novos 

recursos para você interagir melhor, e ligar o conteúdo, com o mediador e o receptor, pra você fazer 

com que ele chame, o aluno chega, aproxima de você, deixa de ser só uma organização de alunos em 

fila, mas alunos em círculo, em volta de um mediador, e você reconhecer o quê que ele está passando, 

né?! Qual o conteúdo que ele quer que você entenda e a importância desse conteúdo para você e para 

o curso [...]” (A.2, sic). 

Vê-se muito forte nas falas a ideia transmissional arraigada de “passar conteúdos”, há que se 

ressalvar que tal visão é diametralmente oposta à ideia do ensino como mediação. Ilustrativamente 

não há “antenas de transmissão automática”, mas sim “pontes para serem percorridas” (MINEIRO; 

D’ÁVILA, 2020a). A proposta da Mediação Didática Lúdica é de transgressão e superação da 

passividade unilateral da transmissão (Paradigma transmissional-tradicional) em detrimento da 

ação multidimensional “participa-ativa” das mediações integradas – mediação cognitiva, mediação 

didática e mediação pedagógica (paradigma construtivo). 

Houve ainda uma menção sobre o mútuo interesse na assertividade decisória “[...]a gente fica 

meio perdido nisso aí, então, pra trazer a ludicidade para isso aí, já nesse contexto nosso aqui, já estar 

tomando decisões, dentro dos casos que vão aparecendo, trazendo casos, e a gente já ir tomando 
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decisões, aqui dentro [da universidade] [...]” (A.1, sic). O discente vê na MDL a condição de fomentar 

assertividade decisória, porque acredita-se que ao estar “lúdico” consegue-se enxergar com maior 

clareza e lucidez podendo, em tese, decidir melhor (LUCKESI, 2000a). Nesse ponto de “enxergar 

melhor” A.7 menciona uma intenção docente: “Acho que navegar no escuro é terrível!” (A.7). Assim, 

a MDL intencionaria iluminar caminhos acadêmicos. 

Mesmo entendendo esse papel, há alunos (e talvez haja docentes também) que trazem 

subjacentes supostos do Paradigma do Lúdico Total, os quais alicerçam suas crenças na ideia de que 

a MDL tem o poder de fazer o aluno aprender tudo, automaticamente e sem esforços individuais (seria 

uma espécie de panaceia mágica, então?! Ingenuidade!). Ao tentar explicar as intenções docentes com 

a Mediação Didática Lúdica Q.80 diz: “O professor tem como objetivo o aprendizado total e a 

interação da turma” (Q.80, grifo nosso). Há que desconstruir/ressignificar ideias como essa, a qual 

presta um desserviço às propostas da Ludicidade Real. 

Já as intenções do professor, que é um mediador didático lúdico, foram investigadas tanto no 

questionário quanto no GF. Excetuando-se os elementos dispostos no Gráfico 46 compilados de uma 

questão objetiva do questionário, há na Ilustração 33 a triangulação de outras respostas do mesmo 

instrumento com o diálogo no GF relativas à intenção da MDL pelo professor. Buscava-se levantar 

que entendimento os discentes fazem da MDL, posto que a mediação didática se alicerça na 

intencionalidade ao “pretender ajudar alguém a aprender; não corresponde a uma certeza, mas um 

esforço” (CASTRO, 2012, p. 15). Pareceu pela resposta que a intencionalidade didática é reconhecida 

pelos discentes, entretanto, a intencionalidade lúdica – subjetiva e autotélica – não pareceu emergir, 

pelo menos não nas questões objetivas do questionário. 

 
Gráfico 46 – Intencionalidade docente frente ao lúdico 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
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Identificou-se que para 85% dos alunos, os docentes assumem a Mediação Didática Lúdica em 

sua ação acadêmica para melhorar a relação ensino e aprendizagem, ou seja, tem fins didáticos. 

Guardando, talvez, relação com a visão instrumental/utilitarista a depender do paradigma lúdico. 

Desbancando em muito a finalidade interpessoal de melhoria na relação repleta de subjetividades e 

diversidades entre professor e aluno (4%). 

Chamou a atenção o olhar “ressentido” de 7% dos discentes informando que há docentes que 

se “trasvestem” de mediadores lúdicos com o objetivo de “enrolar”, malversando o precioso momento 

de encontro acadêmico, prestando um completo desserviço aos estudos e práxis da ludicidade em 

ambiente educacional (em especial na universidade). Diminuem, com isso, a confiança e a 

receptividade discente às ações potencialmente lúdicas do professor.  

Para Q.46 há reconhecida diversidade no fazer docente ao dizer: “Sinto que a grande maioria é 

pra enrolar. Mas há exceções” (Q.46, sic). Levantou-se uma outra questão importante: O “uso” da 

ludicidade para camuflar carências didáticas. Denunciando a intenção de disfarçar uma formação 

docente deficitária, em especial, junto a questões didáticas de planejamento e preparo de aula. Há que 

se ressaltar que o aluno adulto/universitário tem a percepção aguçada sobre questões pragmáticas do 

ensino. Por exemplo:  

• eles logo identificam quando a aula foi (ou não) planejada: “falta de aulas preparadas sobre 

determinados temas são substituídos por métodos lúdicos de ensino” (Q.73);  

• quando houve (ou não) sequenciamento lógico (LIBÂNEO, 1994) nos assuntos: “Alguns 

inserem [a ludicidade] para tentar melhorar a aula, outros apenas porque não querem aplicar o 

conteúdo” (Q.43);  

• quando houve (ou não) contextualização e interrelação entre os assuntos e a realidade: “Às 

vezes para enrolar, às vezes para tentar contextualizar o assunto abordado” (Q.82). 

Para além dessas questões, os alunos trouxeram à baila questões psicopedagógicas – 

decorrentes talvez das deficiências de formação docente. Para Q.2 a Mediação Didática Lúdica ocorre 

“Sem muita profundidade técnica/psicológica” (Q.2). De fato, houve elementos nesta investigação 

que suscitam sua posterior continuidade para investigar a formação docente (lúdica ou não) dos 

professores universitários. 
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6.4.1.4 (Contra)indicação discente 

 

Nas falas discentes buscou-se tanto argumentos de apoio, quanto de contraindicação à MDL. 

A seguir estão duas vertentes analíticas: dados triangulados (falas pinçadas do questionário e diálogos 

do GF) e dados de questões específicas – abertas e/ou fechadas – do questionário. Ambos submetidos 

à análise de conteúdo e de estatística simples. Pela triangulação, depreendeu-se que os argumentos de 

apoio denotam três grandes aspectos: pragmatismo, afetividade e saberes que são enredados pelas 

ações da MDL. O Quadro 33 expõe os dados organizados nas três classes referidas e dispostos por 

ordem de prevalência (os mais prevalentes primeiro). À medida que se cruzavam os dados, a 

preocupação foi, como recomenda Bardin (2011), não com os quantitativos, mas sim, com a presença 

ou a ausência das opiniões sociais nos dados levados em consideração. 

 
Quadro 33 – Indicações Discentes Trianguladas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

O aspecto Pragmático no Quadro 33 diz respeito a ações imediatas, concretas e/ou perceptíveis 

decorrentes ou feitas na mediação didática. O argumento favorável aponta a relação da realidade com 

a prática e a teoria que a MDL promove. 

 “[...] Pela fala dele ali [refere-se a A.1] a gente tá num curso superior, né?! Então, se a gente 

tivesse fazendo curso técnico eu concordaria que a gente deveria somente alimentar o sistema [refere-

se à técnica/prática, apenas agir, sem refletir sobre as próprias ações e sobre a Ciência Contábil], mas 

num curso superior a gente não pode pensar assim, só em Contábeis que tá aprendendo isso [refere-
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se à teoria]... Acho que todo curso superior vai ter que aprender o ‘bê a bá’ [...] Tipo o economista vai 

ter que aprender lá como é que faz desde o início [...]eu acredito que [...] nessa questão, da [...] prática, 

a gente sai até mais capacitado que o mercado; só que o mercado exige tão pouco da gente e a gente 

não tem esse pouco aqui, entendeu?!  Eu acredito que é dessa forma, o mercado exige pouco e a gente 

não aprende pouco aqui, a gente aprende mais que o mercado. Então, você vai tipo... Sabendo o que 

é Controladoria, mas você não sabe como é que faz o Imposto de Renda, é mais ou menos isso aí” 

(A.6, sic). 

O relato traz um reforço ao argumento “teoria e prática” na MDL e ao trabalho equânime entre 

elas, ainda menciona outra questão prezada pelos discentes: “mercado de trabalho”. Talvez, pela 

lógica mercantilista, tecnicista, aligeirada, virtualizada, uberizada, utilitarista, hipermoderna, líquida, 

transparente (SILVA, 2011; LIPOVETSKY, 2007; BAUMAN, 2007; HAN, 2019) e neoliberal em 

que estão inseridos os alunos não percebem que a universidade tem como papel co-construir um 

preparo para ciência, cidadania e o trabalho. 

Algumas falas enaltecem a “prática” (chamada por alguns discentes de “técnica”) dentro da 

propalada narrativa “mercadológica” (porém, pouco refletida pelos alunos, talvez por imaturidade ou 

ingenuidade) de valorização do treinamento (adestramento?) para o mercado de trabalho que a 

universidade “deveria” lhes proporcionar. Assim, os alunos não se dispõem a estudar a “teoria” com 

o mesmo entusiasmo que a “técnica/prática”, criticando (sem bases) aquela em detrimento dessa. 

O preparo diz respeito ao trabalho, quaisquer que sejam suas contextualidades. Não é preparo 

para o mercado de trabalho – já posto e para o qual não há nada a fazer, senão se adaptar – é preparo 

para o trabalho que “pensa” e pode mudar as condições impostas, rompendo lógicas de exclusão e 

opressão. Assim, a universidade que se propugna, fomenta preparo, entre outras coisas para o 

“trabalho”, não para o “mercado” de trabalho. 

Infelizmente, os alunos não percebem que com isso perpetuam ciclos de opressão e exploração. 

Eles se apropriam de argumentos válidos do ponto de vista didático (rejeição à perda de conteúdo, 

sentido e objetivo na ação docente) para justificar desequilibradamente a “prática/técnica” que os leva 

a ocupar postos de trabalho, mas que na verdade não lhes instrumentaliza para romper com a 

“coisificação” do profissional, passam então a rejeitar qualquer elemento (o estudo da “teoria”, por 

exemplo) que os faça pensar e sair dessa “bolha” de “técnica/prática/mercado de trabalho” sem 

enxergar o que verdadeiramente lhes oprime, como nesse relato: 

“Acho que a maioria dos alunos do curso de Contábeis já estão praticamente ligados à técnica, 

no caso em escritório de Contabilidade, ou em outras empresas, que já lidam com isso, então quando 
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você faz esta pergunta, todo mundo quer prática, todo mundo quer aprender aquilo ali na prática, então 

assim, acho que a gente sai um pouquinho dessa questão até ali não está nem muito aí pra ludicidade 

e tal... Quer mesmo é ver prática, a gente quer um laboratório de Contábeis que a gente possa aprender 

um sistema contábil e... E... E mais coisas, né?! Em relação a isso, então... Acho que a realidade... A 

prática mesmo é o que mais seria...” (A.5, sic).  

Lamentavelmente, a prática aqui referida está ligada a repetições sistemáticas de 

procedimentos, sem a preocupação de entendê-los em essência. Destarte, a “prática” neste caso é 

entendida como treinamento/adestramento e não uma contextualização da atuação do contador na 

realidade em que deverá pensar e agir para transformar, pois,  “A sala de aula não pode e não deve 

ser tomada como uma linha de montagem [...]” (SILVA, 2011, p. 96). 

A MDL precisa manter-se subjetiva, sensível, atual, evitando a obsolescência de linguagem, de 

método, de recursos. Equilibradamente, buscar inovação, atualização e profundidade teórico-prática, 

por estes motivos aconselha-se a Mediação Didática Lúdica a estruturar ações com a contextualização 

equilibrada entre teoria e a realidade atual, voltando-se à prática reflexiva que os alunos 

protagonizarão em seu trabalho futuro, buscando a “participa-ação” discente, fazendo-o se envolver 

com a mediação. 

Ressalta-se ainda, a indicação positiva à MDL por causa da clareza nas ações que traz, seja por 

intermédio de gráficos ou imagens divertidas, ou ainda, analogias e metáforas lúdicas presentes nas 

sequências didáticas trabalhadas na aula universitária; e há a indicação negativa ao exagero de 

elementos de potencial lúdico. “[...] É lúdico demais, é um lúdico exagerado. Então, isso é um 

exagero...” (A.8). Os discentes condenam o exagero lúdico. Já sobre os saberes despontaram também 

na investigação: 

• saberes docentes que se imbricam positivamente (são codependentes e potencializadores) na 

MDL – saberes lúdico-pedagógicos de escolher, aplicar, arrematar, avaliar e dar feedback (com uma 

Atividade Potencialmente Lúdico-Pedagógica (APLP), por exemplo); 

• saberes discentes, uma espécie de mea culpa assumindo responsabilidades não cumpridas que 

impactam negativamente na MDL. Tratam-se dos saberes técnicos prévios (estudar/ “fazer a lição de 

casa”), ou seja, preparar a própria estrutura cognitiva. Sem isso o aluno não consegue 

colaborar/participar satisfatoriamente. 

Os relatos expõem dificuldade dos alunos sem saberes técnicos durante uma APLP: “Não havia 

estudado anteriormente o assunto, e fiquei perdido [...]” (Q.15). “A falta de conhecimento prévio do 
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assunto abordado na atividade” (Q.64). O preparo da estrutura cognitiva, mesmo fora de contexto 

lúdico, já é propugnado por Ausubel (2009) como fundamental para a aprendizagem significativa. 

No aspecto da afetividade os argumentos favoráveis apontam que a MDL favorece um 

ambiente bem humorado, a romper barreiras interpessoais, traz à tona a verdade lúdica do professor ( 

os discentes aludem que a MDL só pode ser reconhecida como lúdica se o professor transparece 

sentir-se verdadeiramente lúdico e inteiro na sua atuação em sala de aula), bem como fomenta a 

interação, aliás, é lúdica a ação docente que se importa com o outro. 

No polo das contraindicações afetivas, os alunos apontam que a MDL põe em xeque sua 

timidez, pois algumas propostas provocariam constrangimento, havendo muita “teatralização” (eles 

explicam que MDL não combina com a falsidade, inautenticidade nas atitudes lúdicas do professor, 

ou seja, tentar promover a ludicidade sem estar lúdico de fato). Foi relatado ainda que a MDL evoca 

ansiedades em alguns. 

Essas falas são combinadas com relatos de timidez e levam a inferir que são condenações 

pontuais, subjetivas, vindas de indivíduos mais reservados. Que, no entanto, se coadunam com a dita 

inautenticidade da ludicidade, pois houve menções de contraindicações à “arrogância intelectual”, ao 

tom “professoral” de quem sabe tudo. Na realidade, isto não faz parte da mediação didática que se 

constitui lúdica. Houve ainda contraindicação para resistências (docentes e discentes) e infantilização 

no ES. 

Ainda tentando compreender os relatos de constrangimentos, aduz-se o que Q.2 diz: “Pode 

acontecer da atividade não ser necessariamente o perfil do atendido, sendo assim, deve-se pensar na 

uniformidade técnica da mesma para que não constranja e consequentemente perca o sentido para 

ambas as partes” (Q.2, sic, grifo nosso). A fala leva à depreensão de que causar constrangimentos (e 

por analogia: causar ansiedade, ser inautêntico e talvez arrogante) não constitui uma mediação 

didática lúdica.  

Outro destaque nessa fala é a ideia de “uniformidade técnica”, ela não se harmoniza com os 

preceitos da ludicidade, pois é basilar na MDL considerar subjetividades e diversidades tanto nos 

discentes quanto nas mediações didáticas empreendidas pelos docentes. Tal ideia de uniformidade no 

fazer dos professores se ancora no Paradigma do Lúdico Total e nas ideias behavioristas, fordistas-

tayloristas de linha de montagem e padronização – Abordagem Comportamentalista da Pedagogia 

(MIZUKAMI, 1986) – visto que sob aquele parâmetro seria possível uma receita única e infalível de 

ação que resultasse em efeitos iguais para todos. 
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Após triangulação, aporta-se o que foi obtido no questionário, quando se pediu para que os 

colaboradores justificassem sua recomendação sobre a existência ou não da MDL no Ensino Superior 

(ES) (vide Gráfico 47). Os argumentos favoráveis foram agrupados entre melhoria, facilitação, 

incentivo e/ou favorecimento de: Aprendizagem (62% das menções); Aula (15%); Interação (14%); 

Ensino (8%). Percebeu-se a confusão em algumas falas entre ensino e aprendizagem, posto que alguns 

alunos, por exemplo, atribuem inadequadamente a responsabilidade da aprendizagem ao professor. 

O 1% que não recomenda o ensino lúdico no ES (Gráfico 38) disse: “Não sinto que rende mais 

o aprendizado, ou quem não goste deveria ter a opção de ser avaliado de outra forma” (Q.79). A fala 

denota a Concepção Utilitarista da Ludicidade, devendo, segundo esta ótica, haver uma relação direta 

e nítida de causa e efeito entre a Mediação Didática Lúdica e rendimento acadêmico (notas e 

aprendizagem). 

Além disso, reflete um desalinho (ou talvez má compreensão temática por parte do colaborador) 

entre a Mediação Didática Lúdica e sua resposta que só se refere especificamente a um processo 

avaliativo (quiçá empreendido em meio a uma Atividade Potencialmente Lúdico-Pedagógica) para o 

qual o colaborador discorda que tenha viés potencialmente lúdico. Ressalta-se que a MDL abarca 

todos os passos didáticos (planejamento, sequenciamento do conteúdo, trabalho deste, revisão, 

seleção de técnicas, métodos, recursos, etc.), não somente a avaliação. 

 
Gráfico 47 – Argumentos de recomendação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Cada um dos argumentos favoráveis à MDL foi detalhado a seguir. Quantitativamente, a maior 

argumentação se sustenta na ideia da aprendizagem que a ludicidade em si pode trazer – uma visão 

que corrobora os achados da Concepção Lúdica Utilitarista – por tentar estabelecer uma relação de 

“custo-benefício”, de “causa e efeito”, a qual a ludicidade e mais especificamente a Mediação 

Didática Lúdica seria capaz de estabelecer com a aprendizagem. Esta seria o “lucro” na linguagem da 

Cultura Contábil (vide Gráfico 48). 
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Gráfico 48 – Argumento: Aprendizagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

A facilitação que a MDL parece trazer para que a aprendizagem aconteça dispara como 

argumento prevalente: “Porque a ludicidade facilita na capacidade de aprendizagem, de organização 

e desenvolvimento psicológico, seja da criança ou do adulto” (Q.53). A fala engloba diversos âmbitos 

de ensino (desde infantil até superior), pois os colaboradores creem que a MDL facilite a assimilação 

o que inclusive “torna o conhecimento visível aos olhos” (Q.14) fortalecendo a ideia basilar desta tese 

de que o essencial é invisível aos olhos. Depreende-se que a MDL tem o “condão” de dar concretude 

e visibilidade ao que é essencial: o conhecimento, por exemplo. 

Bem como, tornar a aprendizagem tanto divertida quanto prazerosa, assim que “É preferível 

armazenar informações que nos traz bem estar do que informações desprazerosas. Para ser lúdico, 

necessariamente tem de ser algo que nos emocione positivamente e momentos prazerosos são 

armazenados e lembrados fácil e prazerosamente” (Q.52) coadunando com as ideias que a ludicidade 

e a sensibilidade desencadeiam processos cognitivos mais densos (FONSECA, 2011; LUCKESI, 

2000a; MINEIRO; D’ÁVILA, 2020b). Cabe destacar que os alunos em suas falas aliam diversão e 

prazer tanto à aprendizagem (tópico em análise) quanto à aula (tópico posteriormente evidenciado). 

Ainda falando em processo cognitivo, os colaboradores evocam à memorização (em algumas 

falas, chamada de fixação) que a MDL potencializa ao tornar “[...] o aprendizado mais prazeroso e 

facilitaria a memorização” (Q.45), algo que vem sendo alvo dos estudos de Damásio (2009), Fonseca 

(2011), Buzan (2009) e Novak (1998) para quem sentimentos/contextualização positivas favorecem 

a memória. 

Em igual medida, houve argumentações de que a MDL traz desobrigação e relaxamento à 

aprendizagem, pois “facilita a aprendizagem e aproxima professores de alunos diminuindo as 

pressões e obtendo maior fluidez no processo de ensino” (Q.41). Essa redução de pressões (cobranças, 

obrigações) é valorizada pelos colaboradores. A fala ainda ressalta a característica da fluidez (leveza, 
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inteireza) que a MDL tem e que é inerente à ludicidade. Cabe lembrar que a MDL não se isenta de 

disciplina e organização, a dita “rigorosidade metódica” (FREIRE, 2004). 

Já ao evocarem o “relaxamento” (não confundir com ociosidade) que a MDL lhes ocasiona, no 

fundo transparecem que se trata de um ensino não cansativo, que funciona quase como um alívio, 

uma energização em especial no ES – ainda mais diretamente em curso noturno como no caso em 

análise – posto que a MDL promove “[...] uma forma de aprendizagem mais fácil para quem, por 

exemplo, já está cansado de um dia inteiro de trabalho” (Q.51). Sintoma que se reflete na sociedade 

do cansaço (HAN, 2017). 

Ideia corroborada por esse relato mais particular: “A aprendizagem, levando para o lado 

pessoal, foi bem mais interessante e muito menos cansativa. Nesse sentido, a aplicação da ludicidade 

no ensino superior é de grande importância, para que seja desconstruída essa noção de que aula é só 

quadro/sala/caderno. Claro que é importante em alguns aspectos, porém, não somente este deve ser 

aplicado, para tanto, deve haver uma reformulação na forma de ensinar de muitos professores” (Q. 

13, sic, grifo nosso). 

Transparece que a MDL desconstrói a tradicional (e superada?) ideia de que a aula é 

transmissão de informações indo mais além, propugnando até uma reformulação no que é encontrado 

tradicionalmente nas salas universitárias como forma única de ensino. O próprio discente faz a 

ressalva da existência de aspectos “apequenadores”, que não são 100% alegria e prazer, mas que são 

necessários ao processo. 

A quase totalidade dos relatos que apontam a aprendizagem como decorrente, entre outras 

coisas, da Mediação Didática Lúdica expõem uma aprendizagem enriquecida de prazer, facilitada, 

mais profícua, com maior poder de internalização em menor tempo (amparada pela Concepção 

Utilitarista da Ludicidade com viés didático) e que extrapola limites físicos da sala de aula impelindo 

discentes a participar e pesquisar para participar. 

Inferir sobre a relação entre a MDL e a aprendizagem demandou conhecer a opinião discente 

sobre essa relação, que não é de causa e efeito, mas sim, subjetiva e alicerçante de parte dos achados 

dessa investigação. Para tanto, submeteu-se à apreciação dos colaboradores a frase: “Aprendo mais 

quando o professor faz sua mediação didática (“dá aula”) SEM ser lúdico”. Seu resultado está 

expresso no Gráfico 49. 
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Gráfico 49 – Mediação Didática Lúdica e aprendizagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

A proposição estabelece uma relação entre a ocorrência de aprendizagem e a mediação didática 

ser ou não ser lúdica. Depreende-se dos dados que há massiva e veemente discordância junto aos 

discentes com um pico de 90%, indiferença nula e dispersão mínima. Nenhum aluno concordou com 

a frase, restando corroborada a ideia de que a Mediação Didática Lúdica favorece à aprendizagem no 

Ensino Superior. 

A sensação que fica ao comparar componentes curriculares mediados ludicamente dos 

componentes não ludificados é que “[...]acho que nessa atividade aprendi muito mais do que nas 

outras 3 matérias que estava fazendo no mesmo semestre ...muito bom!” (Q.7).  Depreende-se uma 

espécie de “gosto de dever cumprido” e “quero-mais”. “[...] Chegamos à conclusão que aprendemos 

muito mais do que ficar apenas em sala de aula ouvindo o professor falando, falando e falando” 

(Q.72). Sai-se da cômoda e passiva postura de assistir a aula para construí-la conjuntamente. 

A pesquisa constatou que mediante uma MDL há uma forte tendência à imbricação entre 

aprendizagem e prazer, com um máximo de 75% de concordância a frase avaliada na escala Likert: 

“Aprender é prazeroso, sinto um contentamento, uma alegria quando aprendo algo”. A partir dela 

fica difícil dissociar aprendizagem de ludicidade, posto que aprender causa satisfação, por si só 

propele um fluxo positivo de emoções. Nenhum participante discordou da afirmação (Vide Gráfico 

50), houve pouca dispersão, assim como indiferença mínima. 

 
Gráfico 50 – Ludicidade em aprender 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
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Mesmo sabendo que não é para a aprendizagem que a ludicidade existe, a pesquisa infere que 

há ludicidade em aprender e mais, que essa aprendizagem se aninha em uma espécie de área sensível 

da memória dando a entender que a “fixação/memorização” decorrente da Mediação Didática Lúdica 

é mais densa e mais repleta de pontos de ancoragem, não só pontos na estrutura cognitiva 

(AUSUBEL, 2009), mas principalmente em estruturas afetivas (DAMÁSIO, 2009; FONSECA, 

2011; BUZAN, 2009). Decorre, portanto, uma aprendizagem e fixação mais integral que amalgama 

razão/cognição e afeição/sensibilidade. 

Defende-se que o professor em sua mediação didática “desperte” (quando em estado latente) 

e/ou “mobilize” (quando em estado ativo) a Atitude Aprendente do aluno. Na Mediação Didática 

Lúdica o professor depende não só da Atitude Aprendente, mas também da Atitude Ludicante, para o 

êxito de sua ação docente. Assim, a Mediação Didática Lúdica tanto incita quanto se retroalimenta 

das atitudes do aprendiz em querer aprender (Atitude Aprendente) e querer sentir-se lúdico (Atitude 

Ludicante). 

Beneficiam-se professor por alcançar êxito em sua Mediação Didática e o aluno por ser bem 

sucedido em sua Mediação Cognitiva, bem como, ambos entram em plenitude, porque se sentem 

satisfeitos com seus próprios desempenhos, uma satisfação genuína que se reflete em 

desenvolvimento corporal, emocional, cognitivo e sociointerativo, dentro e fora da aula. 

Eis um compilado de relatos que sustentam a fixação, memorização e aprendizagem mais 

integral mediante uma MDL: “[...]que isso poderia chegar no Ensino Superior, eu poder entrar na sala 

de aula e o professor fazer uma musiquinha para a gente gravar ali algumas coisas [...]” (A.5). “Talvez 

a gente grave [no sentido de memorizar] ... Nesse caso aí da prova que foi uma corrida[uma espécie 

de rali], um joguinho. Muito mais chance de eu gravar as respostas dadas ali do que as que eu escrevi 

num papel noutra prova” (A.7, sic). “[...]e lembro de muita coisa até hoje, quase 4 anos depois” (Q.57). 

“[...] foi marcante, me recordo do assunto até(rsrs!) [...]” (Q.59). “[...], fixei conhecimentos novos[...]” 

(Q.82). “[...] o conteúdo fica! [...]” (Q.86). “Acho que ele, ele fica na memória afetiva” (A.4). “É...” 

(A.8). “É mais fácil ... É mais fácil trazer à lembrança, né?! Quando alguém citar o assunto, fica mais 

fácil de vir à lembrança” (A.1). “[...]Acho que sem a ludicidade a gente não vai aprender, a gente 

aprende, mas não é dessa forma que vai perdurar por muito tempo, entendeu? [...]” (A.8). 

Pelas falas supra reunidas, robustece-se a inferência de que a aprendizagem consequente da 

MDL é armazenada, para além da estrutura cognitiva corriqueira, em estruturas afetivas sendo, 

portanto, mais duradoura e estável (FONSECA, 2011; DAMÁSIO, 2009; AUSUBEL, 2009; 

NOVAK, 1998) sustentando a defesa pela Mediação Didática Lúdica no ES. 
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As estratégias potencialmente lúdico-pedagógicas demonstram seu poder de alcance no Ensino 

Superior: “Acho que através de músicas [...] faz com que a gente lembre algumas coisas, através de 

algumas metáforas faz com que a gente lembre, recorde, grave alguns assuntos de verdade[...]” (A.5). 

“[...] Foram realizadas atividades em grupos, jogos, dinâmicas, que facilitaram a absorção do 

conteúdo” (Q.33). “Foi uma forma bem dinâmica e facilitadora de aprendizado” (Q.70). Ainda que 

os traços da pedagogia tradicional sejam evidentes na linguagem discente, o lúdico na aprendizagem 

é inegável após a análise dos dados. 

Salta aos olhos que a aprendizagem não seja só discente, mas o docente também sofre 

transformações intelectivas “[...] O professor e o aluno aprendem todo dia dentro de sala de aula 

porque nenhum aluno é igual... é diferente [...]. Não é só você chegar pegar um caderno e ler... não é 

debater, discutir, aprender e todo mundo aprender, tanto professor e aluno” (A.8). Infere-se que a 

aprendizagem atinge em algum grau a todos os envolvidos no processo de Mediação Didática Lúdica: 

Mais uma vez a inteireza está evidente: todos são envolvidos. “Já tive experiência lúdica e foi muito 

gratificante a aprendizagem para toda a nossa equipe e os demais alunos da minha turma” (Q.30). 

Há, por certo, diferenças nas aprendizagens, um colaborador chegou a representar esse 

fenômeno graficamente dizendo: “[...] se fosse traçar um gráfico de nível de ludicidade para nível de 

aprendizagem seria uma parábola, certo?! Até um certo ponto você está lá no máximo, mas aí depois 

você começa a descer” (A.7). Chamando a atenção para que se busque a justa medida na MDL, a 

“dose” ideal na ação docente reflexiva que surta efeitos lúdicos promova seu fenômeno e seus 

epifenômenos.  

Partindo do Paradigma do Lúdico Real, um ponto no Gráfico 51 não contempla diversidades 

e subjetividades, daí que se fale em “Zona da Justa Medida” (onde há espaço para vários pontos) na 

Mediação Didática Lúdica, quando então, “[...]A aprendizagem é excelente, não é um sacrifício 

aprender e sim uma satisfação” (Q.6). 
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Gráfico 51 – Zona de Justa Medida Lúdica 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Para A.7 “Isso pode ser equalizado... Se vocês pegarem a disciplina, que a gente, provavelmente 

a maioria de nós, mais proficiência [teve] durante o curso [...] o professor usou bastante a ludicidade 

e aí assim a gente aprendeu o que fazer ali. O professor usou meios lúdicos, ... Porque a gente aprendeu 

[...] pegou e aplicou na prática depois” (A.7, sic). A questão da aplicabilidade prática não sai dos 

diálogos discentes – tamanha a valorização que dão a isso.  

“Buscando a prática completa, mesmo você vai fazer isso, isso vai acontecer, ...” (A10). O 

colaborador ressalta que a aprendizagem é integral tal qual deve ser a MDL, assim, em suas falas 

busca que na ação de mediação didática o aluno seja levado à prática para perceber o início, meio e 

fim das ações. É uma solicitação de não fragmentação didática. Quase uma recusa a aprender só um 

determinado procedimento, sem saber de onde ele veio e para onde vai, sem que seja trabalhado início, 

meio e fim do processo, sem contextualização e integralidade. 

Exemplificando junto à Cultura Contábil, se o aluno estuda somente a aplicação de índices em 

análise de demonstrações – que já chegam prontas – e não se debruça sobre a origem e aplicação 

destes índices em posteriores ações contábil-administrativas. Ele, em tese, aprende o procedimento 

intermediário sem, contudo, ter ancoragem (AUSUBEL, 2009) no princípio/origem do procedimento 

e sem subsidiar a próxima etapa – a qual se torna quimérica/diáfana e pouco concreta para o futuro 

profissional. 

Daí a defesa pela MDL que se proponha a trabalhar a “prática completa” (nas palavras de A.10), 

o que não exclui ênfase neste ou naquele procedimento intermediário que esteja em foco na sequência 

didática em curso. O inaceitável é cuidar de procedimentos técnicos estanques e esquecer o todo, a 

plenitude, pois isto vai contra os princípios lúdicos de completude, inteireza, e mesmo de interação, 

posto que é relacional (D’ÁVILA, 2016). 
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Com amparo nos estudos dos diferentes estilos de aprendizagem – os quais consideram os 

fatores de preferências individuais, de canais preferentes e formas de processamento da aprendizagem 

(GARCÍA; ORTIZ; RODRÍGUEZ, 2016; RODRÍGUEZ, 2008; DUNN; DUNN, 1979; 

MUNFORD, 2001; MINEIRO, D’ÁVILA, 2020b) – foi proposta para julgamento discente pela 

escala Likert a frase: “A interação com os colegas e o professor me facilita a aprendizagem, pois 

acho mais difícil aprender sozinho(a)”. 

 
Gráfico 52 – Interação e aprendizagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Na sentença, pressupõe-se a interação como facilitador da aprendizagem. Indicando ainda que 

esta ocorra mais facilmente na coletividade, na interação social (VYGOTSKY, 2000, 1993). 

Encontrou-se forte concordância (vide Gráfico 52) com auge de 41% e baixa dispersão. 

Isso leva à inferência de que a interação favorece o processo de aprendizagem. Acredita-se que 

seja porque a interação entre todos os participantes da MDL – professor e alunos – proporciona maior 

quantidade, e principalmente, maior qualidade de mediações cognitivas e didáticas conjugando 

linguagens e referências sócio-histórico-culturais. 

Foi traçado o Gráfico 53 reunindo as melhorias na aula que levam os discentes argumentar em 

prol da ludicidade no Ensino Superior, embora esteja sustentada prevalentemente pela Concepção 

Utilitarista da Ludicidade (ou com mais acurácia, seria Mista: Diversão e Utilitarista?), passa-se a 

apresentar a análise dessa argumentação. As prevalências em ordem decrescente de motivos são que 

a MDL torna a aula mais “divertida, leve, descontraída e prazerosa”; mais “dinâmica”; mais 

“inovadora”; mais “interessante”; e em igual patamar alegam que a aula fica mais “dialógica; 

participativa; e motivadora”. 
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Gráfico 53 – Argumento: Aula 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Aulas divertidas parecem ser uma demanda permanente no Ensino Superior, a MDL encontra 

defesa nos colaboradores “porque devolve aos alunos o prazer de participar da rotina de sala de aula” 

(Q.85). Originalmente esta resposta apareceu no questionário eletrônico em letras maiúsculas, como 

recurso enfático do aluno que critica a rotina na sala de aula – ressalva-se que rotinas e disciplina 

precisam existir... a defesa que se faz é pela Ludicidade Real e não pela ilusória Ludicidade Total em 

que tudo é “magicamente positivo”, sem práticas habituais, sem disciplina de estudo e ensino, bem 

como sem observância de regras. Engana-se, pois, quem entende a MDL como alheia a esses 

elementos organizativos e a rigorosidade metódica. 

Mesmo em meio à realidade (por vezes apequenadora) a MDL é recomendada pelos discentes: 

“Porque qualquer elemento que torne uma aula mais agradável/leve é bem-vindo” (Q.3). A fala tem 

“tom” de pedido e reverbera em várias outras respostas: “Eh facilitador para o aluno! Prende a 

atenção. Pensamentos que poderiam tirar a nossa atenção em uma aula potencialmente chata, não 

acontece em uma aula divertida ou, no mínimo, bem humorada” (Q.86, sic). Para os alunos, a MDL 

tem a prerrogativa potencial de prender a atenção e divertir. 

O cansaço e a monotonia didática (de métodos, recursos, exercícios) seriam quebrados pelo 

dinamismo que a MDL traz, a qual “torna as aulas bem mais interessantes, além de facilitar o 

aprendizado, visto que, o diferente nos ‘prende’ a vontade de aprender” (Q.16) por “fazer a aula de 

forma diferente faz com que nós alunos tenhamos mais interesse, e com isso aprendemos mais. 

Principalmente no curso de Contábeis onde a maioria trabalha e uma aula monótona não é 

interessante, pois a maioria dos alunos chegam cansados para a aula” (Q.78, sic). 

Em suma, a MDL “[...] auxilia no aprendizado além de transformar as aulas em espaços mais 

atrativos, com mais interação e ajudando a fixar conteúdos de forma mais divertida e com mais 

diálogos” (Q.76), eis um argumento-característica: A MDL é dialógica, propõe a inter-relação 

respeitosa e empática entre professor e aluno, num ambiente áulico enraizado na “necessidade da 

radicalidade do diálogo, como selo da relação gnosiológica e não como pura cortesia” (FREIRE, 
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1997, p. 6). Assim, o diálogo é condição fundante e se respalda nos argumentos dos colaboradores e 

na dialogicidade freiriana para defender a MDL no ES. 

 
Gráfico 54 - Argumento: Interação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

As melhorias na interação que ocorrem no ambiente acadêmico das falas (vide Gráfico 54) e se 

manifestam em várias dimensões:  

• entre professor e aluno (a mais expressiva relação melhorada pela MDL);  

• entre os alunos (os relacionamentos interpessoais são favorecidos entre os próprios alunos que 

não vão só “assistir” a aula, mas sim, vivenciar experiências com seus pares, tendo a oportunidade de 

se conhecer melhor e estreitar laços para além da universidade);  

• entre o aluno e o conteúdo, os estudos sobre a Mediação Cognitiva de d’Ávila (2008; 2016) 

encontram corroboração nessa pesquisa, essa é, então, empreendida pelo aluno e favorecida pela 

Mediação Didática Lúdica; 

• entre o ensino e a aprendizagem (relacionando conjunto de ações e processos cujas 

responsabilidades são bem estabelecidas e carecem de serem exercidas a contento); 

• e por fim, é posta a própria necessidade humana de interação (HUIZINGA, 1971) 

corroborada e entendida pelos discentes como “necessidade básica da dinâmica humana, o que é um 

facilitador de aprendizagem” (Q.70). 

A MDL favorece a relação entre professor e aluno porque “[...] acrescenta muito nas nossas 

relações interpessoais e na construção do nosso conhecimento dentro da universidade” (Q.68) e “A 

diversificação é a essência da ludicidade (ao meu ver), e diversificando é possível integrar a maioria 

dos alunos de uma sala de aula sobre os assuntos abordados na aula” (Q.82) corroborando algumas 

das ideias de Fortuna (2001, 2018). Em síntese a MDL “Ajuda ao aluno a se envolver mais nas aulas” 

(Q.83) e “Deveria existir ludicidade no Ensino Superior para que os alunos interagissem mais com o 

professor, com os colegas e principalmente com os assuntos abordados” (Q.5). Fortalecendo a tríade 

didática (ALONSO; SANJURJO, 2014). 
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Gráfico 55 – Argumento: Ensino 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

O argumento de melhorias no ensino para a defesa da MDL no Ensino Superior está detalhado 

no Gráfico 55. As alegações destacam a renovação que a MDL traz ao ensino verborrágico 

tradicional-transmissional (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018), por aportar criatividade, clareza didática 

com uma fluidez característica da ludicidade. 

Para os colaboradores “Os métodos de aula expositiva são um tanto antigos e a ludicidade 

coloca o aluno como corresponsável do aprendizado, assim como o professor” (Q.64, sic) coadunando 

com a tese ora defendida e respaldando-se em d’Ávila (2016, 2008), Mineiro e d’Ávila (2020b). 

Os colaboradores assumem que a MDL esteja presente em outras instâncias educativas e que 

precisa instalar-se no ES também “Porque a metodologia de ensino e capacidade criativa do professor 

não deve se limitar do ensino básico ao médio” (Q.81, sic), dessa forma promovendo a criatividade 

nos mais diversos processos acadêmicos, evocando a clareza didática. 

No entender discente “Para que os assuntos fossem ministrados de forma mais clara, ampla. 

Não basta apenas passar o assunto como consta nos livros. O professor deveria expressar através de 

exemplos, vivências. Isso não ocorre” (Q.49, sic). O pedido é que a mediação didática seja enriquecida 

com aspectos vivenciais, denunciando uma lacuna que quando suprida “facilita a aprendizagem e 

aproximam professores de alunos diminuindo as pressões e obtendo maior fluidez no processo de 

ensino” (Q.41). 

Em suma, os colaboradores em imensa maioria (99% – vide Gráfico 38 ) argumentaram 

favoravelmente para a existência da Mediação Didática Lúdica no Ensino Superior. Em prevalência 

decrescente as razões apresentadas e supra detalhadas foram melhorias na: aprendizagem, aula, 

interação e ensino. A seguir, serão analisadas as reações discentes para as ações empreendidas pelos 

mediadores didáticos lúdicos, a exemplo das Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas 

(APLP). 
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6.4.2 Concretização  

 
A Mediação Didática Lúdica (MDL) se concretiza, torna-se efetiva e “visível” nas práticas 

diárias do professor, materializando-se por vezes nas Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas 

(APLP) (MINEIRO; D’ÁVILA, 2019, 2020a), sobre elas, a pesquisa levantou junto aos 

colaboradores os seguintes aspectos: 

a-a aprovação ou reprovação; 

b- as características; 

c-os confortos e desconfortos que geram; 

d- a (des)valorização que os alunos atribuem às APLPs no Ensino Superior. 

Tais aspectos serão debatidos a continuação. 

 
6.4.2.1 APLP 

 
De forma triangulada reuniram-se razões de defesa e contrárias às APLPs no Ensino Superior 

no Quadro 34. O argumento “tempo” foi empregado tanto para defender quanto desaprovar a APLP 

no Ensino Superior, reafirmando o adágio popular: “a diferença entre o remédio que cura e o veneno 

que mata é a dose”.  

Desfavoravelmente, segundo os alunos, é condenável não planejar como será empregado o 

tempo, sem propósitos bem definidos que lhe beneficiem em sua formação. Para melhor compreender 

o “tempo” nas APLPs foi interposta a seguinte frase para julgamento em escala Likert pelos 

colaboradores: “Tempo é dinheiro, portanto empregar o tempo com atividade que tenha potencial 

lúdico no Ensino Superior é jogar dinheiro fora, elas tomam muito tempo e NÃO se aprende nada”. 

 
Quadro 34 – Argumentação sobre APLPs 

DESFAVORÁVEIS FAVORÁVEIS 
Tempo – não o planejar; gastá-lo à toa. Fogem do padrão; 

Útil para as aulas; 
Desenvolve a criatividade; 
Traz o cotidiano para as aulas; 
Favorece a interação com o assunto; 
Melhora a exposição do conteúdo; 
Proporciona ambiente agradável; 
Aumenta a absorção do conteúdo; 
Integração entre alunos e alunos e professor; 
Contextualiza a realidade sem fugir do assunto; 
Não há perda de conteúdo; 
Tempo passa rápido; 
Aulas melhores. 

COMENTÁRIOS:  Identificam o lúdico nas APLPs. 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
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Houve veemente discordância, da ordem de 90%, dispersão quase nula e nem uma única 

concordância. Isto permite inferir que as APLPs são aprovadas pelos estudantes no Ensino Superior 

(ES), como elemento que estabelece uma relação de benefício na aprendizagem, ou seja, subjaz a 

Concepção Utilitarista da Ludicidade (MINEIRO, 2021; MINEIRO, MOREIRA, 2020). Tempo, 

nesse sentido é visto como um “investimento”, o qual precisa ser empregado com diligência, segundo 

os colaboradores para render “lucro” (aprendizagem). 

 
Gráfico 56 – Condena às APLP 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 

Para os discentes, as aulas em que há APLPs são melhores, aumentam a “absorção” do 

conteúdo e nelas o tempo passa mais rápido, mas não deve ser desperdiçado em função de deficiências 

do planejamento didático ou durante a mediação didática descuidada. 

Reitera-se, assim, a importância do cuidado que o mediador didático lúdico deve ter com o 

planejamento e execução de uma APLP para que as condições potenciais de ludicidade se mantenham 

e que até os estudantes inseridos na ideologia da pressa (SILVA, 2011) consubstanciada na sociedade 

da transparência (HAN, 2017), na busca pelo “aligeiramento”, mantenham a confiança e a sensação 

de proveito acadêmico na relação entre conteúdo e tempo (são nuanças da Concepção Utilitarista da 

Ludicidade). Transparecendo que o conhecimento “[...] é tomado como uma mercadoria para a qual 

deve haver economia [de tempo, por exemplo] (ou lucro) na sua aquisição” (SILVA, 2011, p. 95) 

consubstanciada na sociedade da transparência (HAN, 2017). Estar alerta para isso constitui a 

dimensão ético-política do mediador didático lúdico144. 

Outro cuidado é que o Mediador Didático Lúdico, atento ao Paradigma do Lúdico Real, 

evocando as Concepções Subjetivas da Ludicidade, de dimensão didática, esteja fomentando 

ressignificações nas concepções discentes, desvelando em suas ações, atitudes emancipadoras das 

 
144 Outro elemento digno de trabalho posterior: as dimensões do mediador didático lúdico. 

90%

9% 1% 0% 0% 0%
0 (discordo) 1 2 3 4 5 (concordo)
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lógicas mercadológicas e opressoras agentes no ambiente universitário, fomentando, assim, novas 

perspectivas superadoras. Uma sutil e concreta transgressão. 

Elencou-se, ainda como razão positiva o fato das APLPs fugirem do padrão tradicional das 

aulas na universidade, sendo “úteis” para as aulas, pois favorecem a interação dos alunos com o 

conteúdo. “Além do bom humor, a forma criativa como este transmite sua aula, seja através de 

metáforas, ou mesmo exemplos divertidos, trazendo o assunto ao nosso cotidiano de forma a nos 

interagir com o assunto” (Q.16, sic). 

Ademais da alardeada propensão à integração interpessoal que as APLPs potencializam 

(LUCKESI, 2000a, 2018; D’ÁVILA, 2016; MINEIRO; D’ÁVILA, 2019, 2020a), os alunos chamam 

a atenção para a interação com o conteúdo (objeto do conhecimento). Assim, infere-se que as APLPs 

favorecem à mediação cognitiva no ES. 

Os discentes ressaltaram ainda que as APLPs favorecem à criatividade, melhoram a 

“exposição” – resquício linguístico da tendência pedagógica tradicional, verbalista e transmissiva 

(D’ÁVILA; FERREIRA, 2018; MINEIRO; D’ÁVILA, 2020a; MIZUKAMI, 1986) – do conteúdo, 

trazendo o cotidiano e situações realistas e vivenciais para a aula sem “fugir do assunto” e em meio a 

um ambiente agradável. 

É uma preocupação explícita e recorrente expressa pelos colaboradores quando se fala em 

APLP: Não haver perda e/ou fuga do conteúdo, como por exemplo,“[...]foi um júri-simulado [...] 

achei a experiência super válida e dinâmica, nos colocou num contexto da realidade sem fugir do 

assunto nem perda de conteúdo” (Q.14, sic). Nessa lógica da pressa (SILVA, 2011), do aligeiramento, 

nada pode se perder, é preciso economizar e lucrar. À semelhança do empresário no livro do pequeno 

príncipe: “Não tenho tempo para passear. Sou um sujeito sério” (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 46-

47). 

Triangulando dados pediu-se que os colaboradores marcassem uma opção que melhor 

completasse a frase “Atividades potencialmente lúdico-pedagógicas no Ensino Superior...” (Vide 

Gráfico 57) representando a perspectiva discente sobre o papel da APLP. Chegou-se à informação de 

que 84% dos alunos do Ensino Superior creem que as APLPs são facilitadores da aprendizagem do 

aluno e para 14% deles as APLPs são fundamentais para aprender. Assim, entendendo que há 

condições e elementos, tais como as APLPs, que facilitam, mas não são o fundamento único, da 

aprendizagem concorda-se com os estudos sobre estilos de aprendizagem (ALONSO; GALLEGO; 

HONEY, 2007; GARCÍA; ORTIZ; RODRÍGUEZ, 2016; KOLB, 1984; RODRÍGUEZ, 2008; 

MINEIRO; D’ÁVILA, 2020b). 
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Gráfico 57 – APLP no Ensino Superior 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Houve uma ressalva (1%) cujo teor expressou: “Depende de que forma o professor será 

preparado para estar aplicando essas atividades” (Q. 49). Novamente a questão da formação docente, 

voltada ou não para a ludicidade, é posta em evidência apontando a necessidade de investigação 

posterior. 

No grupo focal buscou-se, não conhecer por prevalência, mas sim, pelo impacto positivo, as 

APLPs que mais afetaram positivamente145 os colaboradores, aquelas responsáveis por boas 

recordações. Elas se encontram sistematizadas na Ilustração 34. 

 
Ilustração 34 – APLPs que impactaram positivamente 

 
Fonte: Dados do Grupo Focal. Elaboração própria. 

 
145 Assim que não há uma APLP mais recomendada ou mais forte que outra. 
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A ludicidade em suas variadas manifestações não pressupõe intenções pedagógico-didáticas 

como ocorre no caso das APLPs, as quais são manifestações da ludicidade com claras intenções 

didático-pedagógicas, mostrando seu viés didático subjacente – o que em si não é ruim ou bom, 

apenas indica a intenção, posto que para uma valoração analítica há que se conhecer a abordagem 

paradigmática do docente: trata-se de uma mediação didática pelo Paradigma do Lúdico Total ou 

Real? Isto, sim, pode definir o caráter do aspecto didático – o qual pode ser oriundo da Concepção 

Subjetiva da Ludicidade ou da Concepção Utilitarista. 

Quando o mediador didático lúdico, que se ampara na abordagem paradigmática do Lúdico 

Real, adota em sua mediação qualquer manifestação lúdica, o faz por que essa é sua linguagem, sua 

estrutura, seu modo de ser e de agir. A aprendizagem é o fenômeno buscado pelo mediador didático 

– seja ele lúdico ou não. Já no caso da Ludicidade, que tem fim em si mesma, quaisquer fenômenos 

que emerjam para além do fluxo positivo de emoções e inteireza subjetiva, têm caráter de 

epifenômeno.  

Um epifenômeno é “um fenômeno acessório cuja presença não importa na produção do 

fenômeno que se tem em vista” (LIPOVETSKY, 2007, p. 2). Pode ser entendido como um “efeito 

colateral”, não necessariamente um efeito adverso, posto que este último sempre negativo, já aquele 

pode ser benéfico, porém não era alvo inicial. 

Na atuação do Mediador Didático, a didática – ramo da Pedagogia cujo objeto de estudo é o 

ensino – apresenta-se destacada por compor as ações do mediador que concretiza situações 

“organizadas, planejadas, deliberadas, escalonadas em etapas” (CASTRO, 2012, p. 16) conforme o 

contexto áulico e educacional em questão. Disto, depreende-se a presença da intencionalidade, 

característica evidente do processo de ensinar, pois a atuação do mediador didático é consubstanciada 

deliberadamente no esforço para ajudar alguém a aprender. Corrobora-se aí o ideal didático: produzir 

uma transformação no aprendiz, que se melhoraria graças ao que aprendeu (CASTRO, 2012). 

Na Ludicidade, entendida como fluxo positivo de emoções interno e subjetivo, a 

intencionalidade tem fim em si mesma, é autotélica (FORTUNA, 2000). Instala-se, pois a ludicidade 

sem pretensões e “finalidades”. Se durante o momento de inteireza do indivíduo ele vier a aprender 

algo, isso não estava “na programação”, daí dizer-se que a aprendizagem é um epifenômeno da 

Ludicidade. Entretanto, quando o mediador didático atua faz parte de sua “programação” envidar 

esforços para a ocorrência da aprendizagem, (ela é, portanto, fenômeno buscado) esteja ele lastreando 

seu fazer didático com supostos lúdicos ou não. Daí dizer-se que a aprendizagem é fenômeno da 

Mediação Didática Lúdica (Vide Ilustração 35). 
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 Ilustração 35 – Relações temáticas 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Destarte, pelas interrelações das categorias desta tese e pelo supra exposto, infere-se que a 

aprendizagem é fenômeno objetivado pela MDL, entretanto, é epifenômeno para a Ludicidade que 

tem fim em si mesma, o que decorre dela é, portanto, “efeito-colateral”. Assim, ancorando-se no 

Paradigma do Lúdico Real depreende-se que aprendizagem que eventualmente decorra em meio à 

ludicidade manifestada por meio de uma APLP é fenômeno buscado. 

Perguntou-se no questionário “No Ensino Superior, mais precisamente no curso de Ciências 

Contábeis, você já viveu alguma experiência lúdica? Em caso afirmativo, conte como foi essa 

vivência... conte como se sentiu, sua relação com o tempo, com a aprendizagem, com os colegas...”. 

Muito se pôde extrair dos dados, tanto para análise que consta nesta tese, quanto outros dados que 

ficaram guardados para momento posterior. Adensando a compreensão do impacto emocional da 

ludicidade e refinando o enfoque para as APLPs, conseguiu-se reunir em ordem decrescente no 

Gráfico 58 as menções, aportando sistematização de dados (do questionário) referentes às APLPs 

prevalentes nas aulas universitárias. 
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Gráfico 58 – APLPs prevalentes - Questionário 

 
Fonte: Dados do questionário. Elaboração própria. 
 

Entrecruzando as alusões – no questionário e no grupo focal – percebe-se que elas se reiteram, 

salvo no caso de cordel, entrevista, metáforas e filmes que só foram citadas nesse último. Chamou a 

atenção o fato dos “Estudos de caso” serem prevalentes e, entretanto, não estão no rol das APLPs que 

provocaram mais impacto positivo (Vide Ilustração 34). 

Em “atividades avaliativas” agruparam-se as referências “provas orais”, “provas em grupo”, 

“provas com personagens em quadrinhos”, “prova com coffee break”. Estas menções chamaram a 

atenção para a Mediação Didática Lúdica porque em geral a avaliação (“prova”) evoca nos 

indivíduos, mais lembranças negativas do que positivas – herança de práticas excludentes e opressoras 

dos idos (?) tempos escolares e acadêmicos. Transpareceu pelos relatos que a APLP foi inserida na 

etapa didático-pedagógica da avaliação, talvez não só como manifestação potencial de ludicidade, 

mas como elemento de desconstrução dessa memória negativa em função do potencial de fluxo 

positivo de emoções que a ludicidade, manifestada em uma APLP, pode fomentar. 
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Infelizmente, relatos negativos apareceram, reforçando a representação da avaliação como 

instrumento de coação, exclusão e opressão (LUCKESI, 2000b, 2011; HOFFMANN, 2003; 

VASCONCELLOS, 1998). “Tive experiência em uma aula onde tivemos estudo de caso, o professor 

fazia questão de demonstrar que não tínhamos (na visão dele) conteúdo, técnica e que todos os 

professores anteriores não conseguiram nos colocar ao nível de sua aula. Simplesmente sua ludicidade 

é inócua, fazendo com que a atividade se transformasse em uma aula sem objetivos a serem buscados” 

(Q.2, sic, grifo nosso). 

O aluno Q.2 julgava que porque a aula contou com um “estudo de caso” como atividade capaz 

de promover ludicidade ela deveria ter se instalado automaticamente junto aos envolvidos, todavia se 

deparou com a postura depreciativa do mediador didático e relatou que a “ludicidade é inócua” (i.e. 

para ele não funcionou) querendo dizer que não se sentiu lúdico. Um completo desserviço para o 

processo de ensino e aprendizagem (seja ele lúdico ou não). 

Eis um paradoxo marcante para quem pouco conhece sobre a ludicidade: como é possível que 

ao aplicar uma “atividade lúdica”146, a ludicidade possa não se fazer sentir?” Derivando daí diversas 

hipóteses “culpabilizatórias”, do tipo “o professor não soube fazer a atividade, por isso não deu certo 

e nem todos se sentiram lúdicos”, ou algo do gênero. Destarte, retomam-se concepções de ludicidade 

que se prendem ao exterior do indivíduo e à aplicabilidade do lúdico, esquecendo os alertas de 

Luckesi (2000a, 2018) de que a ludicidade não se faz sentida da mesma forma para todos. Além disso, 

Q.2 critica a mediação didática que se proponha a ser lúdica e que primeiro nem consegue ser 

“didática”, ou seja, ter objetivos e saber persegui-los. 

 

6.4.2.2 Caracterização (da APLP) 

 

Analisando-se as falas, independente do instrumento fonte dos dados, traçou-se um perfil (vide 

Gráfico 59) com as características inerentes e mais marcantes das APLPs. Houve destaque para: a 

diversão/ prazer; a evasão temporal; e a aprendizagem genuína e duradoura. 

 
146 No sentido de superar esse paradoxo esta tese propugna desde o referencial teóroico a nomenclatura “potencial” 
ofertando a clareza de que a atividade pode ou não despertar a ludicidade, mas não há inexorabilidade.  
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Gráfico 59 – Características inerentes das APLPs 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

As características inerentes às APLPs  que se sobressaíram nos dados advém da ludicidade 

reportadas na literatura em amplo espectro (HUIZINGA, 1971; RETONDAR, 2007; MINEIRO; 

D’ÁVILA, 2019, 2020a; ALMEIDA, 2013; LUCKESI, 2000a, 2018; FORTUNA, 2000; 

KISHIMOTO, 2011a, 2011b; CAILLOIS, 1990; BROUGÈRE, 2010). Em maior predomínio 

apareceram: ‘diversão, prazer, sensação de alegria’ e em segundo lugar a ‘evasão temporal’, nesta a 

sensação cronológica do tempo é alterada, percebendo-o mais rápido que o normal adentrando o 

campo simbólico (OLIVEIRA; SOLÉ; FORTUNA, 2010). “[...]O tempo da aula parece passar mais 

rápido e no fim não há sensação de perda de tempo, mas o contrário” (Q.69). Essa percepção de 

benefício, de ganho é recorrente nos dados.  
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Em terceiro lugar, apareceram as menções à ‘aprendizagem do conhecimento pelo 

conhecimento’ – sem se preocupar de aprender para a prova, por exemplo – e é a aprendizagem que 

permanece no indivíduo por mais tempo: ‘aprendizagem genuína e duradoura’.  “[...]Você aprendeu 

pra não perder na disciplina, e esse conhecimento nosso é volátil. O que vem via atividades lúdicas 

não! Acho que dura muito mais!” (A.7, sic, grifo nosso). O conhecimento que chega via APLP é 

vivencial e significativo, leva em conta os supostos de Ausubel (2009), Ausubel, Novak e Hanesian 

(2010), Kolb (1984) e Mineiro e d’Ávila (2020b) de promoção de diferentes canais de aprendizagem, 

de ciclo de aprendizagem vivencial e de estruturas cognitivas. Sem esquecer o alerta do próprio 

Ausubel (2009) sobre o obnubilamento natural. 

A sensação de enriquecimento trazida pela APLP foi relatada, junto ao fato dela não trazer 

julgamentos ou críticas, mas favorecer – a depender do tipo de atividade proposta – à cooperação. 

Como ocorrem nas “atividades cooperativas” (CORREIA, 2006; OLIVEIRA; SOLÉ; FORTUNA, 

2010). “[...]os jogos eram engraçados e divertidos o que incentivou a participação de todos, no ocorrer 

desta atividade todos participaram sem medo de errar pois, eles não trazem a carga de uma avaliação, 

além de permitir que sejam ajudados por outro colegas, foi muito proveitoso” (Q.48, sic). 

Fica nítido o entrosamento coletivo e cooperativo em meio à diversão participativa e livre de 

críticas. Assim, as APLPs também “[...]são sempre ricamente interessantes, trazem conteúdo e 

prendem a atenção” (Q.65). 

A diversificação, a condição de ser instigante, desafiadora e não óbvia, além de ser relatada nas 

falas foi triangulada com os dados da análise Likert da frase: “Para eu aprender significativamente 

as tarefas e atividades de potencial lúdico-pedagógico devem ser instigantes e não óbvias”. Nela 

atrelam-se a aprendizagem significativa às características da APLP em ser instigante e não óbvia 

(desafiadora). Encontrou-se forte tendência à concordância com pico de 38% (vide Gráfico 64) com 

pouca dispersão e indiferença relativa corroborando que a aprendizagem discente se beneficia 

positivamente porque as APLPs são instigantes e lhes desafiam cognitivamente, tal como propõe 

Ausubel (2009) e Ausubel, Novak e Hanesian (2010). 

 
Gráfico 60 – Desafio cognitivo na APLP 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
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De maneira complementar, um colaborador relatou: “Houve um estudo de caso, que foi tão 

empolgante que após o término do semestre, eu continuei a aperfeiçoá-lo, se eu pudesse, naquele 

semestre, faria só aquela matéria [...]” (Q.7). Disso se depreendem mais duas características das 

APLPs: elas são empolgantes, transcendem a aula, ultrapassam seus limites, se estendem pelo 

semestre e depois dele. Trata-se do componente vivencial trabalhado no Ciclo de Aprendizagem 

Vivencial (CAV) (KOLB, 1984; GRAMIGNA, 1993) em que as mudanças se instalam 

duradouramente quando o aprendiz assume seu próprio processo: “[...]Com estudos de casos, debates, 

atividades em grupo ou em dupla para a troca de conhecimento, conversas que nos fazem refletir 

sobre o verdadeiro motivo de estarmos naquele curso e universidade.[...]” (Q. 68). 

Vê-se a coletividade que a APLP enseja, bem como, ressalta-se que ela é neutra, não é ela que 

faz o sucesso da aula, nem o êxito da MDL, mas sim a sequência didática construída pelo docente e 

vivenciada tanto por ele quanto por seu aluno. A característica especial da Atividade Potencialmente 

Lúdico-Pedagógica é a ‘vivência’, evocada pela MDL. 

 

6.4.2.3 (Des)Confortos 

 

Buscou-se levantar junto aos colaboradores se em sua vida universitária, durante a realização 

de alguma APLP, sentiram-se desconfortáveis e encontrou-se que 69% dos alunos reconheceram-se 

confortáveis ao participarem das APLPs propostas nas mediações didáticas de seus docentes. 

 
Gráfico 61 – Desconforto na APLP 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Analisando-se os dados sobre os 31% de desconfortos (dos alunos em relação às APLPs 

percebeu-se que eles estão ligados ao perfil de aprendizagem do discente e a seu perfil psicológico 

(CASTRO, 2007; GARCÍA; ORTIZ; RODRÍGUEZ, 2016; MUMFORD, 2001; RODRÍGUEZ, 
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2008; KOLB,1984; MINEIRO; D’ÁVILA, 2020b) os quais remontam a determinadas posturas 

idiossincráticas.  

Evidenciou-se que as potenciais soluções para o desconforto perpassam pelo estabelecimento 

de confiança e aproximação entre os participantes (os pares e o docente). Então, procurou-se 

compreender esse “desconforto” com a atividade potencialmente lúdica. Pôde-se organizar as 

menções em cinco agrupamentos (vide Gráfico 62), detalhados posteriormente no Quadro 35. 

 
Gráfico 62 – Desconforto com APLP 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

O perfil psicológico agrupou elementos ligados ao jeito de ser – idiossincrasias – dos alunos. 

Manifestaram-se: Timidez, aspecto controlador, aspecto resistente e ansiedade. São questões em que 

a ação docente pouco pode fazer para alterar, no máximo procurando estabelecer elos de confiança, 

posto que nesses casos o desconforto à APLP reside na subjetividade. “Às vezes a própria 

personalidade! Algumas pessoas são menos... são mais fechadas pra brincadeiras, pra dinâmicas, é... 

Até você conquistar a confiança daquela pessoa... que é possível...” (A.2, sic). 
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Quadro 35 – Detalhamento do desconforto 

AGRUPAMENTO %  DETALHES DO AGRUPAMENTO % 

Perfil psicológico 50%  
 
→ 

Timidez 47,1% 

  Controlador 23,5% 

  Resistente (à mudança/surpresa) 23,5% 

  Ansiedade 5,9% 

Pragmatismo 20%  
→ 

Utilidade/fundamento/objetivo/sentido 72% 

  Contextualização 14% 

  Pontuação  14% 

Constrangimento/Exposição social 18%    

Pressão temporal 6%    
Obrigatoriedade 6%    

 100%    
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 

 

Os mais tímidos relataram que se sentem inseguros e incômodos com a exposição que poderia 

acontecer e, principalmente, com o julgamento e aceitação pelos outros. Já os agrupados como 

controladores relatam seu desagrado em não saber de tudo o que está por acontecer, em não poder se 

preparar previamente (ensaiar como agir para acertar e não errar); pois algumas APLPs contam adrede 

com elementos surpresa. 

Há ainda os resistentes ao desconhecido, às mudanças e a eventuais surpresas. Tal 

idiossincrasias também estão ligadas às personalidades controladoras. Incluiu-se no agrupamento os 

relatos de ansiedades que não deixaram explícitas suas causas (gosto, por exemplo). Tal como: “Pelo 

que entendo como Lúdico, já tive, mas como não gosto, não senti aprendizado dessa forma e fiquei 

ansioso para acabar logo” (Q.79, destaque nosso). Quando a ansiedade estava junto à sua causa foi 

usado outro agrupamento. 

A informação do segundo grupo é, talvez, a que mais subsidia melhorias na MDL, porque para 

esses desconfortos o professor pode agir proativamente – já desde o planejamento da mediação – 

evitando que os pontos causadores de desconfortos aconteçam. Há que se evitar, segundo os 

colaboradores, a falta de: utilidade, fundamento, objetivo, sentido e contextualização. Isto, segundo 

os relatos, deixam os participantes se sentindo desconexos, sem conseguir inter-relacionar o assunto 

em pauta na mediação didática com a APLP proposta, gerando-lhes desconfortos. 

Destarte, depreende-se que o Mediador Didático Lúdico ao deixar claro o objetivo da atividade 

proposta, seu fundamento teórico-técnico, seus potenciais ganhos sensíveis e cognitivos, o sentido 



388 

que trazem para amalgamar subsunçores e novos conhecimentos, minimiza e/ou evita uma série de 

desconfortos nos universitários. 

Aliás, para robustecer este achado, solicitou-se o julgamento através de escala Likert da frase: 

“Sei que o professor só vai propor atividades que tragam benefícios para minha aprendizagem, por 

isso NÃO preciso saber o objetivo de uma atividade (seja ela qual for) para aderir a ela”. A assertiva 

implica dizer que o discente parte de dois pressupostos: 

1.Há uma relação de confiança estabelecida entre o aluno, o professor e sua mediação didática; 

2.A função da atividade proposta é a aprendizagem discente. 

Mesmo partindo desses preceitos implícitos na frase apreciada, os discentes tendem fortemente 

(pico de 42%) a não concordar em aderir e participar integralmente de uma atividade (APLP ou não) 

se desconhecem seu objetivo (vide Gráfico 63). 

 
Gráfico 63 – Participação e objetivo na APLP 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Há pouca dispersão e a indiferença é baixa. Restando corroborado o achado de que o aluno 

universitário adere e participa mais detidamente em atividades – APLPs, por exemplo – quando ele 

conhece os propósitos dela, mesmo se os vínculos de confiança interpessoal e na capacidade técnico-

pedagógica do docente já estejam estabelecidos e consolidados. 

Ainda fortalecendo o achado sobre o desconforto à eventual falta de contextualização de uma 

APLP solicitou-se a apreciação pela escala Likert da frase: “Valorizo atividades de potencial lúdico 

que NÃO problematizam o assunto que está sendo discutido na aula”. Nela está implícita a 

valorização das APLPs desconexas da realidade, dos assuntos em pauta na mediação didática, em 

suma, atividades descontextualizadas. (Vide Gráfico 64). 
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Gráfico 64 – Valoriza atividades não contextualizadoras 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Encontrou-se considerável tendência à discordância com pico de 32% e concentração de 75% 

nas notas de discordância (de 0 até 2), pouca dispersão e relativa indiferença (neutralidade). 

Consolidando o achado sobre o desconforto discente ao serem solicitados a participar em atividades 

descontextualizadas, restando ao mediador didático lúdico atentar para construir e propor APLPs em 

que o assunto subjacente seja devidamente circunstanciado. 

Um elemento pragmático que chamou a atenção foi chamado de “Pontuação”. Explica-se: 

Como algumas APLPs se expressam sob formato de jogos, envolvendo competitividade entre os 

participantes, os mediadores estabelecem pontuações e placares, que segundo o relato discente, 

podem ser “injustos” – cabendo ao mediador didático lúdico discutir previamente as regras de 

participação e “pontuação” chegando a um acordo preliminar. Se a APLP tiver algum fator alea 

(CAILLOIS, 1990) – sorte x azar aleatórios – recomenda-se que essa pontuação não seja a mesma 

atribuída para efeito de nota institucional, devendo, pois, ser restrita apenas ao âmbito da atividade, 

sem reflexos (principalmente negativos) na “nota” dos alunos.  

Isto porque o fator sorte não deve se contrapor à questão de estudo. Um aluno que se preparou, 

estudou e sabe um assunto, ao participar de uma APLP que tenha elemento alea pode “perder” pontos 

por “falta de sorte” – algo que não deveria representar prejuízo no terreno do conhecimento – 

causando-lhe desconforto. 

Outros desconfortos relatados estão relacionados a constrangimentos e exposição social. 

Mesmo pessoas não tímidas se disseram desconfortáveis com APLPs que podiam causar-lhes 

exposição em situações vexatórias147. Nelas, enquanto alguns alunos riem do ridículo que uns passam 

por não acertar alguma questão proposta e terem que “pagar uma prenda”, outros são justamente os 

 
147 Algo que tende a ganhar proporção e gravidade com filmagens e postagens em redes sociais, extrapolando os 
constrangimentos a dimensões imensuráveis, muito além dos muros da universidade aumentando os danos ao 
bullying, causando até difamação, crimes de violação ao direito de imagem e crimes contra a honra, por exemplo. 
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ridicularizados que se constrangem em ser o motivo de riso (viram alvo de bullying). Lembra-se que 

o verdadeiro humor buscado pela Mediação Didática Lúdica é rir “com” e não rir “de”. 

Houve ainda relatos de desconforto por: 

• “pressão temporal” – quando a atividade não é bem planejada com relação ao tempo e acaba 

demandando muita ação em pouco tempo, termina gerando desestímulo à participação, pois mesmo 

que o participante se esforce ele não conseguirá atender aos propósitos da APLP por estourar o tempo. 

Ressalta-se que há pessoas que por suas subjetividades se sentem desconfortáveis com relação ao 

tempo, mesmo se houver condições de cumprir a atividade com a cronologia planejada. Nestes casos, 

o mediador, ainda que planeje adequadamente a distribuição temporal na APLP, não conseguirá 

diminuir/extinguir o desconforto do participante (é uma idiossincrasia que foge à alçada do docente); 

• “obrigatoriedade” – há estudantes que não querem participar e se sentem desconfortáveis em 

serem obrigados a participar. Ludicamente falando não há como chamar uma atividade de 

“potencialmente lúdica” se ela carreia qualquer obrigatoriedade, pois é característica inerente ao 

lúdico a “não-obrigatoriedade” a “voluntariedade” (BROUGÈRE, 2010; D’ÁVILA, 2014; 

LUCKESI, 2000a; FORTUNA, 2000; HUIZINGA, 1971, CAILLOIS, 1990; RETONDAR, 2007). 

O mediador didático lúdico deve se atentar para ter alguma estratégia de acolhimento/ inclusão para 

os alunos que não quiserem participar. 

Em suma, os confortos advieram de experiências vivenciais positivas, enriquecedoras e 

proveitosas; já os desconfortos foram fruto de experiências vivenciais apequenadoras, geradoras de 

ansiedades, temores e enfraquecimento de laços de confiança e afetividade. 

 

6.4.2.4 (Des)Valorização 

 

Catalogando as falas sobre APLPs em busca de seu valor ou seu demérito foi possível produzir 

o Gráfico 65. 
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Gráfico 65 – Valor intrínseco 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Inferê-se que a APLP no ES alcança vários propósitos posto que avalia, ressignifica e promove: 

empenho nos estudos, interação, integração, assimilação, memorização, diversão, etc. 

Reconhecidamente a descontração, evasão temporal e satisfação pelos sentimentos positivos que 

desperta são, talvez, os méritos mais valorizados pelos universitários. 

Outro aspecto valorizado pelos colaboradores é o fato de que a APLP os incentiva a estudar – 

tanto intra como extraclasse – visto que em muitos casos os discentes só conseguem participar na 

APLP efetivamente quando se preparam mediante o estudo prévio, como se depreende deste relato: 

“[...]  foram situações interessantes, que me fizeram estudar mais para participar da atividade[...]” 

(Q.29). 

O incentivo ao estudo e ao empenho acadêmico é um valor intrínseco à APLP que expõe seu 

lado pedagógico quando evoca a necessidade do estudo e a responsabilidade de alunos e professores 

na Educação Superior, favorecendo em cada um sua mediação – didática para docentes e cognitiva 

(D’ÁVILA, 2008, 2016) para discentes  – independentemente do local onde ocorra – dentro ou fora 

da sala de aula, como corrobora Q.62: “[...] o estresse do dia a dia é temporariamente esquecido e 

substituído por alegria e estímulo para estudar não só em aula mas também fora da sala de aula” (Q.62, 

sic). Ficando claro o valor da alegria e do incentivo ao estudo, a despeito da evasão da realidade pelo 
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entretenimento (Concepção Diversão da Ludicidade) como válvula de escape para o estresse 

cotidiano. 

Ainda que os itens de maior prevalência já tenham sido supra discutidos, pela relevância 

qualitativa que têm, traz-se a fala de Q.19 para a análise: “sim. foi divertido e proveitoso, pois 

aprendemos com o erro e evitamos o erro pelo fato de querer se dar bem na dinâmica” (Q.19). 

Para além do “proveitoso” (Concepção Utilitarista da Ludicidade) vem à tona a debatida 

questão do erro na aprendizagem. Embora, Ausubel (2009), Ausubel, Novak e Hanesian (2010), 

Hoffmann (2003), Vasconcellos (1998), Luckesi (2000b, 2011) declarem em suas investigações o 

papel do erro na aprendizagem significativa, corroboradas em fundamentos vygotskyanos, 

piagetianos, entre outros, o erro socialmente é temido, escarnecido e vilanizado principalmente no 

ambiente escolar, que dirá no âmbito universitário, a um passo do ambiente competitivo do “mundo 

do trabalho” em que um “erro” derruba uma carreira e faz “andar a fila” do exército de profissionais 

desempregados. 

Esta pesquisa infere, pois que a APLP auxilia no movimento de ressignificação do erro nas 

vivências de seus participantes que passam a assumi-lo como parte normal e integrante do processo 

de aprendizagem (LUCKESI, 2000b, 2011; HOFFMANN, 2003) posto que “só erra quem está 

tentando acertar” como diz o adágio popular. 

O peso da cobrança, da reprimenda e culpabilização gerada pelo erro ao longo de anos do ensino 

transmissional (D’ÁVILA; FERREIRA, 2018), verbalista (op)repressor e excludente dá para a MDL 

contorno de prática transgressora contra-hegemônica e libertária (SAVIANI, 1986) sendo, então, uma 

síntese superadora na ação reflexiva do docente no ES. 

 

6.4.3 Epifenômenos 

 

Após a análise da compreensão discente sobre a concretização da APLP no Ensino Superior, 

sua caracterização, seus (des)confortos e sua (des)valorização passa-se a analisar, as consequências 

da Mediação Didática Lúdica na Educação Superior, essas resultâncias/decorrências são entendidas 

aqui como os epifenômenos da Mediação Didática Lúdica, sejam eles relatados ou silenciados. 

O termo epifenômeno, emprestado de Lipovetsky (2007), se prende à compreensão de um papel 

secundário, que pode ou não ter importância, mas que não era buscado como elemento principal a 

priori, apenas ocorreu secundariamente, em sua decorrência, à semelhança do “efeito colateral” – 

entretanto, não necessariamente indesejado. 
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Os epifenômenos da Mediação Didática Lúdica identificados são Socioafetivos (Centramento, 

Afetividade, Confiança, Interação e Integralidade). Expõem sensações positivas e a interação. 

Analisou-se, a seguir, os relatos de sensações positivas epifenomênicas decorrentes da 

Mediação Didática Lúdica relativas à confiança, carinho, respeito, concentração, bem estar – aspectos 

emocionais, sensíveis, subjetivos; bem como, relatos de vida acadêmica integral, interativa, plural, 

participativa, aqueles momentos, como se diz coloquialmente, que fazem a vida valer a pena 

(BARROS FILHO; MEUCCI, 2013). 

 
Ilustração 36 – Epifenômenos sócio afetivos 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

Os relatos que suscitaram a ideia de um “centramento” tentam explicar que a MDL proporciona 

aos discentes condições de centrarem/focarem/equilibrarem a atenção, as emoções e os esforços no 

momento da vivência áulica. Uma aprendizagem de “corpo e alma”, um aprender por inteiro, uma 

amálgama do sentipensar (MORAES; TORRE, 2004). Como se naqueles instantes o único que 

importasse no universo fosse aquela atividade/aquele conteúdo, aquele mundo lúdico-acadêmico 

especialmente criado pelo professor e sua MDL. 

Ademais, para alguns alunos, que talvez tenham mergulhado mais profundamente nas 

propostas lúdicas, a vida acadêmica se expande, ultrapassando “territórios” levando a pesquisa a 

inferir sobre uma “integralidade” (entre vida acadêmica e vida cotidiana) correlacionada à 

“interação”, ambas epifenômenos da MDL. 

“[...]... e às vezes quando você tá num lúdico[se refere à evasão temporal e espacial que 

caracterizam a ludicidade]... ‘ah... acabou a aula’ [fala com entonação de tristeza]... todo mundo vai 
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para o ponto [de ônibus]... tá todo mundo conversando sobre o assunto” (A.8, ênfase no original). No 

relato, o aluno demonstra o descontentamento com o “fim da aula”, momento em que dava vasão à 

interação com os colegas, o professor e o assunto (aspecto relacional).  

Trata-se de um momento de perda e rompimento, para o qual o discente explica a busca pela 

continuidade, pela ampliação da vivência para outros ambientes, ao dizer que mesmo no ponto do 

ônibus continua conversando sobre a aula e o assunto nela debatido. Logo, a vida acadêmica integral 

e interativa desencadeada na MDL extrapola a sala de aula universitária. 

O Paradigma do Lúdico Total aparece nas falas do diálogo entre A.3 e A.8: “Difícil ter um 

chato, né?! ‘Ah não quero participar’... todo mundo acaba se envolvendo” (A.3, grifo no original). 

“É... e esse que é chato... desculpe lhe interromper... esse que é chato acaba gostando” (A.8). Ainda 

que essas falas ensejem a equivocada ideia de que fosse “imperioso” que todos se sentissem lúdicos 

ao mesmo tempo e da mesma forma, o mediador didático lúdico deve estar atento ao fato de que há 

subjetividade na essência da ludicidade, portanto, deve estar preparado para as possíveis “não-

ludificações” e resistências à participação que surjam, evocando o respeito e a confiança. Mesmo 

nesse tipo de circunstância é benéfico que o aluno do Ensino Superior saiba o fito das atividades e/ou 

propostas do docente, pois isto reduz o eventual “rechaço” à mediação do professor. 

Relatos do envolvimento discente nas proposições lançadas pelo professor – mediador didático 

lúdico – revelam a interação existente entre os participantes (provocada em muitos casos pelas 

APLPs): “[...] que essa atividade colaborou para que essa interação acontecesse [...]” (Q.1, sic). “[...]. 

E durante essas aulas, eu me envolvia totalmente, e só pensava em aproveitar a aula” (Q.3). O aluno 

afirma só pensar em aproveitar, em curtir a aula, nada mais tendo importância, só aquele momento de 

conhecimento e deleite, e outro aluno aduz: “[...] e tive um maior contato com os colegas[...]” (Q.6). 

O contato interativo, relacional e a implicação na aula, com o conteúdo, com os participantes 

estampam o epifenômeno socioafetivo. 

A afetividade criando laços com os outros e consigo mesmo também apareceu nos dados. “[...] 

me fez aproximar dos colegas que hoje são meus amigos, me deu um gás pra continuar no curso, além 

de ter conhecido outra área que me gerou interesse e acabei percebendo que era bom fazendo 

aquilo[...]” (Q.7, sic). “[...] Quando penso em desistir [do curso], lembro do professor e de todo 

aprendizado que eu tive em tão pouco tempo através do método da ludicidade” (Q.12). “[...] fizeram 

com que os discentes se unissem e se engajassem ainda mais [...]” (Q.13). “[...] e além disso, acabando 

que por trazer a união com algumas turmas do próprio curso, pois tal apresentação era aberta para o 

público acadêmico[...]” (Q.36). “[...] me fazia [...] interagir com os colegas (coisa que era bem difícil 

pra mim)” (Q.88).  
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Os vínculos afetivos relatados aproximaram colegas que pareciam não ter afinidade (ou os mais 

tímidos); aproximaram professor e alunos; aproximaram as pessoas da comunidade acadêmica; e 

aproximaram as pessoas delas mesmas, possibilitando descobertas pessoais e profissionais. Desvela-

se, pois, que a Mediação Didática Lúdica é marcante e transformadora e a afetividade desencadeada 

é epifenomênica. 

Supostos vygotskyanos da interação social (VYGOTSKY, 2000) despontam nas falas de 

alunos do ES expandindo as ideias sobre aprendizagem mediada na relação com o outro para o âmbito 

superior, para os adultos. Sustentando a ideia de que a interação, a integralidade e a afetividade são 

epifenômenos da MDL, e mais ainda, que são epifenômenos valorizados pelos estudantes do ES 

apresenta-se o Gráfico 66 que representa a sistematização dos dados de uma questão de escala Likert. 

 
Gráfico 66 – Mediação didática integral e lúdica 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria.  
 

A assertiva para avaliação foi: “Ensinar é um ato de envolvimento entre professor e aluno que 

articula conteúdo e cognição, devendo o docente buscar também inserir nessa relação uma dimensão 

de sentimentos positivos (seja através de bom humor, dinâmicas, metáforas, jogos, etc.)”. Ela carreia 

o conceito de ensino como um ato de envolvimento sob dois prismas: o professor e o aluno; e o 

conteúdo e a cognição. Ou seja, uma teia de relações, a qual está amalgamada pela dimensão da 

sensibilidade manifestada concretamente por atividades de potencial lúdico. 

A investigação identificou uma forte concordância por parte dos alunos do ES com esses 

supostos, 71% dos colaboradores concordam em grau máximo. Houve mínima dispersão e 

indiferença. Permitindo inferir que os alunos defendem uma mediação didática que se alicerce em 

bom humor, dinâmicas, metáforas, jogos, etc., mais que isso, que articule uma ação equilibrada entre 

razão e sensibilidade promovendo a afetividade integradora – afinal o indivíduo (seja ele aluno ou 

professor) é integral, é fruto indissociável de cognição e afeição, bem como, busca a ludicidade por 

natureza (HUIZINGA, 1971). 
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Os dados revelaram o que os levantamentos teóricos apresentados no referencial teórico 

indicavam: o adulto traz receios e barreiras emocionais outras que o mediador didático precisa levar 

em conta ao empreender seu trabalho. Nas palavras discentes: “Ele [professor] precisa desarmar [o 

aluno]” (A.2). “Exatamente” (A.7). “É... precisa desarmar... então a criança, ela confia muito mais... 

e o adulto não” (A.2). Ficou subentendido que o mediador didático lúdico consegue suscitar no adulto 

confiança e um “desarmar” de defesas psicossociais. 

A pesquisa mostrou dois elementos prevalentes para este “desarmamento”, ou melhor, para a 

conquista e estabelecimento de laços afetivos: segurança e confiança. “É aquilo: a conquista e a 

confiança” (A.2). “[...]e fez o nosso grupo nos sentir mais seguros e com mais confiança [...]” (Q.68, 

sic). Ambas devendo estar presentes tanto nas relações interpessoais, quanto nos saberes e 

experiências que o docente tem (em especial saberes técnicos e didáticos). “Ou até se você não tem 

segurança, como o menino falou[refere-se ao diálogo anterior], acerca do conhecimento da pessoa... 

assim, você pode até tentar fazer cumprir aquilo, mas assim [...] se você não sente segurança, não 

confia no conhecimento do outro”(A.9). “Porque isto [a ludicidade favorecida pela MDL] está 

diretamente ligada com a confiança” (A.2). 

Esses elementos presentes na Mediação Didática Lúdica criam laços de afeto que se 

exteriorizam pela admiração. “Porque quando você reconhece nele [o professor] uma pessoa 

admirável” (A.2). “Ele por si só passa a confiança” (A.6). “é... traz as experiências que ele tem... já 

lhe passa confiança” (A.8). 

De igual forma, esses laços se fortalecem mediante feedbacks constantes tanto do professor 

como do aluno: “A confiança é tudo. [...] É tanto... e a gente também... é não é só obrigação do 

professor, passar confiança, porque o professor te dá a confiança, lhe mostra, lhe dá... [...] você 

também tem que passar essa confiança pra ele, mostrar que você está entendendo o assunto [...]” 

(A.8, sic, grifo nosso). Depreende-se que a confiança precisa ser recíproca: O discente precisa confiar 

no professor e o professor precisa confiar no aluno. Assim, o aluno tem mais uma atribuição: Dar 

ciência ao professor do progresso de sua mediação cognitiva (uma espécie de feedback reverso). 

“[...] Um retorno afetuoso logo no início do curso nos deixou uma marca de agradecimento e 

felicidade, pois pra mim essas coisas não têm preço [...]E no final de tudo receber o elogio dele [o 

professor] foi gratificante [...]” (Q.68). São criados vínculos de respeitoso afeto em que as pessoas 

demonstram com simplicidade que se importam umas com as outras há, pois, empatia acadêmica. 

“Me sinto envolvido quando um professor aborda os assuntos de forma mais minuciosa 

possível, tem matérias que realmente são um pouco entediantes, que abordam leis o tempo todo, 
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porém tem professor que consegue envolver o aluno, quando se disponibiliza por exemplo a ler e 

interpretar com o aluno artigo por artigo de determinada lei. Essa interação [...] faz com que o aluno 

consiga se prender a determinada matéria, digo isso porque nem todo professor tem esse cuidado ou 

gostaria de fazer isso com seu aluno, (utilizar aulas para discutir artigos de uma lei). Geralmente ele 

passa o conteúdo e quer que o aluno faça essa interpretação sozinho e isso nem sempre funciona 

quando não se tem antes uma discussão em sala de aula” (Q.17, sic). 

Eis uma situação áulica relatada, expondo que o elemento provocador do envolvimento dos 

participantes é a mediação que o professor faz ao estar caminhando junto com o aluno, sem abandoná-

lo sozinho em sua mediação cognitiva. Assim, o ciclo vicioso do egoísmo acadêmico pode se 

ressignificar, ou seja, a afetividade é mais um epifenômeno da Mediação Didática Lúdica, talvez o 

mais invisível aos olhos, como o relato a seguir desvela: 

“[...]Acho que no seu próprio slide148, fala sobre o que é invisível aos olhos me remete à questão 

de sentimento... E pra você mexer com sentimento, você tem que ter ... Enxergar a personalidade da 

pessoa, a personalidade do grupo, ou instigar, porque [para que] a pessoa se manifeste, então eu acho 

que a ludicidade, tem esse poder de envolver as pessoas e buscar mais delas pra gente. Então, é... 

Invisível aos olhos, é questão de sentimento mesmo! Então, você puxa o sentimento da pessoa para 

que ela participe, pra que ela compreenda e acho que acaba favorecendo a aprendizagem” (A.4, sic, 

grifos nossos). Esse colaborador foi peremptório e acurado, em pelo menos quatro eixos: 

• “E pra você mexer com sentimento, você tem que ter” – sustenta a ideia de que para trabalhar 

estruturando-se na ludicidade é preciso sentir-se/ser lúdico primeiro; 

• “Enxergar ... instigar... envolver as pessoas e buscar mais delas” – o mediador didático lúdico 

trabalha assim, empaticamente, envolvendo, estimulando afetuosamente promovendo a participação 

ativa do outro; 

• “Invisível aos olhos, é questão de sentimento mesmo” – a intangibilidade abstrata da 

ludicidade desencadeada pela mediação didática do professor lúdico se faz sentir, mas é difícil 

conceituar concreta, objetiva e racionalmente. Por isso, é preciso uma investigação que tente traduzir 

os sentimentos em ciência (como nesta tese); 

• “Puxa o sentimento ... participe... compreenda... favorecendo a aprendizagem” – os dados 

produzidos corroboram em todas as proposições investigativas que a MDL favorece à aprendizagem 

significativa e integral, aquela que entrelaça cognição e afeição. 

 
148 A pesquisadora ao iniciar o grupo focal projetou com data show uma breve apresentação sobre sua investigação, 
na qual havia o título da pesquisa e informações relativas à etapa de produção de dados que seria realizada naquele 
encontro. 
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Reforçando a ideia do essencial invisível aos olhos na Mediação Didática Lúdica solicitou-se a 

avaliação em escala Likert (com intervalo de 0 a 10) da frase: “Considero que levar uma vida 

acadêmica lúdica é essencial para que esta etapa da vida seja positiva e para que minha 

aprendizagem seja significativa, mas nem sempre identifico o que realmente faz uma ‘aula ser 

lúdica’, afinal ‘o essencial é invisível aos olhos’”. Buscava-se a verificação empírica da ideia de que 

nem sempre se sabe o que faz uma mediação didática ser lúdica, mas ainda assim, ela, seus fenômenos 

e seus epifenômenos são importantes. 

 
Gráfico 67 – Vida acadêmica lúdica e aprendizagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Os dados organizados no Gráfico 67 revelam pouca dispersão, relativa indiferença e forte 

tendência à concordância (as notas 7, 8, 9 e 10 somadas formam 80%). Infere-se, pois que os  discentes 

universitários demandam uma vida acadêmica integral e lúdica, em que suas aprendizagens sejam 

significativas, vivenciais e integrais, ainda que não consigam de supetão dizer o que transforma uma 

mediação e/ou atividade em lúdica ou não. Assim sendo, esta investigação conseguiu objetivar parte 

dessas subjetividades. 

Veio-se apontando ao longo da análise de dados o que constitui e torna especial a Mediação 

Didática Lúdica, para em síntese chegar a diversos componentes essenciais e epifenômenos, 

entretanto, eles parecem se consubstanciar em elementos invisíveis aos olhos físicos, visíveis somente 

aos olhos da sensibilidade. Ficou, pois, corroborado e reforçado pelos outros dados já discutidos e 

analisados, que a aula lúdica e a Mediação Didática Lúdica impactam essencial e positivamente os 

indivíduos sem que se enxergue objetivamente seus elementos constitutivos, posto que o essencial é 

invisível aos olhos. 

Arrematam-se assim, já nostalgicamente, as análises empreendidas, e a seguir serão 

apresentadas reiterações à guisa de considerações finais. 
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7 E DEPOIS REFLETIU AINDA 

 
Depois, refletiu ainda: ‘Eu me julgava rico por ter uma flor única, e possuo apenas uma rosa 
comum. Uma rosa e três vulcões que não passam do meu joelho, estando um, talvez, extinto 
para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso...’ E, deitado na relva, ele 
chorou. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 66). 

 

Despedidas provocam choro... Seja do mais poderoso ao mais simples dos indivíduos. O 

principezinho se julgava rico, mesmo possuindo só uma flor comum. Este é um trabalho comum de 

doutoramento, porém, apesar de comum, muito enriquece a pesquisadora que ora empreende o 

caminho da despedida. Um até breve, talvez... o futuro não está escrito ainda. Ao contrário do texto 

dessas considerações finais, que já está escrito ao longo de toda tese. Ele não traz novidade, é, no 

fundo, uma reiteração dos pontos mais importantes. 

Como leciona Edivaldo Boaventura – que orientou esta pesquisadora no mestrado e a quem se 

presta aqui a homenagem do reconhecimento e da gratidão – na obra “Como ordenar as ideias”, as 

“Considerações Finais” ou “Conclusão” (recebendo o nome a depender do viés investigativo ser 

positivista ou não) são “o ponto de chegada, como a introdução é o ponto de partida. Concluir é 

responder” (BOAVENTURA, 1988, p. 43). 

Então, passa-se a agrupar as respostas às inquietações geradoras desta tese, sob a forma de 

síntese do que foi exposto e analisado, porém sem a pretensão de trazer respostas definitivas e/ou que 

esgotem a temática, afinal “concluir não é terminar, é alargar a ideia geral” (BOAVENTURA, 1988, 

p. 43) permitindo futuros desdobramentos. Seguiu-se como estrutura básica a síntese: da introdução, 

dos capítulos teóricos, da metodologia e das análises, mediante a apresentação do confronto entre o 

projetado nos objetivos de pesquisa e o realizado nas categorias (através do Balancete Investigativo – 

Vide Quadro 36). Por arremate, trouxeram-se sugestões de novos trabalhos e últimas palavras. 

A pesquisa apresentada teve como fio condutor metáforas do livro “O pequeno príncipe” de 

Saint-Exupéry. Essa obra guarda espaços de reflexão para diversos temas, depreendeu-se que, por 

exemplo, ela fala de ludicidade, de aprendizagem, de processo investigativo, de mediação didática, 

do mundo dos negócios... Assumindo-se, assim, desde o início uma postura sensível, dialógica sem, 

contudo, desconsiderar a linguagem científica e o rigor criterioso que se deve ter ao transgredir 

cânones acadêmicos. 

A inquietação científica de pesquisar a própria prática, bem como o núcleo do objeto de estudo 

desta investigação, surgiram desde o início da carreira na docência universitária desta pesquisadora 

(que é licenciada e bacharela – Pedagoga e Contadora – e leciona no curso de Ciências Contábeis em 
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universidade pública), quando se apercebeu de feedbacks contraditórios sobre a Mediação Didática 

Lúdica (MDL) efetivada com uma Atividade Potencialmente Lúdico-Pedagógica (APLP): Havia 

discentes valorizando e discentes desvalorizando essa práxis docente. Afinal, que pensam os alunos 

universitários sobre a ludicidade, sobre a mediação didática (lúdica ou não) de seus docentes e de suas 

aprendizagens em contexto áulico lúdico? Para responder, foi preciso pesquisar. 

Buscar um ensino lúdico exige do docente um comprometimento profissional, uma formação 

didático-pedagógica competente, sensível e uma reflexão sobre seu fazer constante (uma pesquisa da 

própria prática). Esse compromisso docente, independente da área de ensino e do nível educacional, 

precisa ser reafirmado e refletido criticamente. Afinal, para quem são destinadas todas as ações do 

professor? Tudo que o docente faz é para o aluno e sua aprendizagem. Ficou claro, então, que buscar 

a voz do aluno nessa investigação era imprescindível, para não invisibilizá-lo, nem silenciá-lo como 

soe acontecer, prevalecendo outras vozes que não a do real destinatário da mediação didática. 

Defendeu-se como tese que a ludicidade é autotélica, nela a aprendizagem é epifenômeno. 

Ainda que os alunos do Ensino Superior (ES) não consigam precisá-la conceitualmente fora do senso 

comum, sentem-na em manifestações lúdicas, corroborando que o essencial é invisível aos olhos. 

Bem como, na concepção dos alunos a MDL favorece suas aprendizagens, posto que nela a 

aprendizagem é fenômeno. Defendeu-se que a MDL intenciona a aprendizagem e está estruturada 

pela linguagem da ludicidade. Advogou-se ainda, que manifestações da ludicidade na forma de APLP 

são dispositivos para a MDL que propiciam um resgate à ludicidade no adulto, fomentando-lhe 

caminhos para aprender de modo integral, do ponto de vista cognitivo, afetivo e corporal no contexto 

áulico. 

Assim, a concepção do discente sobre a ludicidade na Mediação Didática Lúdica e suas 

implicações sobre os processos de aprendizagem no Ensino Superior é a “tese desta tese” e que por 

derivação possibilitou o desenvolvimento de literatura sobre Atividades Potencialmente Lúdico-

Pedagógicas (APLPs).  

Justificou-se este trabalho sobre as quatro principais dimensões: Profissional (Os constructos 

deste trabalho podem se converter em lastro científico para os docentes – contadores ou não – que 

buscam ressignificar sua práxis docente no ambiente universitário mediando o conhecimento pela 

linguagem da ludicidade); Acadêmico  (Produção científica voltada para o Ensino Superior sobre a 

ludicidade, suas manifestações, a MDL e a aprendizagem voltada para adultos, posto que a maioria 

da literatura produzida é geralmente endereçada a crianças. Teve-se o aluno como protagonista nesta 

investigação, o que não costuma acontecer. Além disso, trata-se de uma pesquisa multirreferencial – 

mescla Ciências Contábeis e Educação – em tese tem um alcance maior de divulgação científica); 
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Social (em tese, essa pesquisa colabora para que os alunos tenham mais oportunidade de sentir 

inteireza e plenitude em seu contexto acadêmico, formando-se profissionais com mais qualidade, 

cidadãos éticos que atuam e compõem uma sociedade melhor, que compreendem e colaboram com 

lutas de emancipação dos sujeitos); e Pessoal (o trabalho reassegurou a construção da própria 

identidade profissional e fez a pesquisadora assumir protagonismo docente, aprofundar 

conhecimentos sobre problemas da educação e traçar planos de ação). 

Epistemologicamente essa investigação se voltou para a razão de ser da ludicidade na mediação 

didática e a aprendizagem, pois o indivíduo é um buscador e fomentador de sentidos, os quais são um 

manancial que o nutre. Levantou-se que os paradigmas que sustentam o fazer e atuar no mundo dos 

negócios talvez expliquem posturas “funcionalistas/utilitaristas” que são alardeadas nos cursos 

voltados para o “mercado”, bem como, o “tempo” é um elemento muito valorizado no “mundo 

líquido” corporativo. Esses aspectos foram estudados no trabalho de forma subjacente, ao ser 

investigada a concepção que o real interessado – o aluno – tem de práticas potencialmente lúdicas. 

Assim, foi possível problematizar o objeto de estudo deste trabalho: A Mediação Didática Lúdica. Os 

objetivos (geral e específicos), bem como a questão-problema e as questões secundárias encontram-

se reunidas e respondidas no Quadro 36. 

Pesquisa nenhuma parte do zero, por isso coube a essa investigação o cuidado de levantar os 

trabalhos prévios ligados à temática desenvolvida, por meio de um “Estado da 

arte/conhecimento/questão”, no sentido de ampliar a ciência, identificar lacunas passíveis de 

complementação e identificar aportes teórico-metodológicos presentes no que já foi produzido, que 

pudessem colaborar com a pesquisa. Acessou-se a plataforma Capes, em diferentes tempos, buscando 

trabalhos de mestrado e doutorado, em âmbito nacional, relacionados à temática lúdica, à Mediação 

Didática e Mediação Didática Lúdica. Ressaltou-se a inexistência de teses ou dissertações que 

trabalhem a MDL (no período investigado), reforçando o argumento de ineditismo já encontrado 

quando a referência de busca era a Ludicidade junto aos adultos no ES. Ter os discentes, como as 

vozes que foram ouvidas, robusteceu a importância da tese que expande a ciência cobrindo lacunas 

do conhecimento que estão carentes de investigação.  

Propugnou-se, então o desenho do relatório da pesquisa seguindo o formato costumeiro de 

introdução, embasamento teórico, decisões metodológicas, análises e considerações finais. 

No capítulo sobre Ludicidade discutiu-se sobre: concepções (um trabalho que desde o título se 

propõe a estudar as “concepções” de algo não pode prescindir de conceituá-las); ludicidade (seu 

conceito, seu vocabulário, seu caráter potencial e seus paradigmas – constructo desta tese: Paradigma 

do Lúdico Total e Paradigma do Lúdico Real); e manifestações de ludicidade (ressignificando as 
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Atividades Potencialmente Lúdicas e as Atividades Potencialmente Lúdico-Pedagógicas – nessas 

voltou-se o olhar para: os Jogos Educativos (ao investigá-los, encontrou-se como achado investigativo 

de cunho teórico o elo histórico entre a Contabilidade e a Pedagogia), as Metáforas Lúdicas, as 

Vivências e as Dinâmicas). 

Entendeu-se neste trabalho que a concepção é uma relação direta da mente com um objeto, é 

ter a noção de uma coisa, é uma apreensão simples, não envolve nem juízo, nem crença, é uma 

operação elementar da mente. É preciso primeiro ter uma concepção para depois poder se estabelecer 

uma crença ou qualquer tipo de inferência valorativa. O uso de “concepção” para o estudo da 

ludicidade e da Mediação Didática Lúdica, foi pertinente, pois se aplica mesmo quando o indivíduo 

nunca teve acesso sistemático aos objetos que se buscam conhecer as concepções. E ressalta-se que 

elas não são estáticas, imbricam valores, motivações e vivências sendo flexíveis e adaptativas. 

Alicerçou-se no conceito luckesiano de Ludicidade, trouxe-se uma discussão filosófica a 

princípio para expor o caráter potencial (e não inexorável) que a ludicidade tem quando ela é entendida 

como fenômeno subjetivo, autotélico, ontológico, interno, anímico, relacional, de fluxo positivo de 

emoções e inteireza. Há entendimentos de diferentes naturezas para a ludicidade: Antropológica, 

Sociológica, Didático-pedagógica, Psicológica e Científica subjacente a esses diversos 

entendimentos encontram-se os paradigmas epistemológicos – modelos explicativos da realidade – 

da Ludicidade: O Lúdico Total e o Lúdico Real. 

O Paradigma do Lúdico Total pressupõe que é possível trazer a ludicidade para 100% do 

ambiente e das pessoas, como um recurso extra contra o cansaço, promovendo o prazer 

despreocupado que fomente a diversão, entretenimento e o hedonismo. Exige uma simultaneidade, 

unanimidade e uma felicidade integral desconsiderando diferenças e gradações. O Paradigma do 

Lúdico Real pressupõe a compreensão que há elementos alegradores (elementos positivos) e 

entristecedores (elementos negativos) no ambiente e nos indivíduos, sabendo que a ludicidade não 

atingirá todos, mas sim a maioria ou a média deles,  sem a pretensão de atingir o auge de alegrias, 

aceitando o que não se pode mudar, trabalhando para modificar o que é possível (a busca é pela 

Ludicidade Média, ou Zona da Justa Medida Lúdica ).Estabelece-se na simplicidade e na plenitude 

invisível aos olhos (vide Quadro 26). 

 A ludicidade pode se manifestar externamente sob diversas formas (tais como jogos, 

dinâmicas, brincadeiras, humor, arte, festas, vivências, metáforas, entre outras). Assim, ludicidade é 

gênero e manifestações de ludicidade são espécie.  Advoga-se que não é a atividade que é lúdica, o 

que é lúdico é o estado interno abstrato de inteireza, que “pode” ou não ser desencadeado é, pois, 

“potencial”. É nessa explicação que esta tese se apoia para fundamentar a nomenclatura “Atividade 
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Potencialmente Lúdica” ou “Atividade de Potencial Lúdico”.  Aquela que pode fomentar um estado 

de consciência livre e criativo, estado de fluxo positivo de emoções, que implica em inteireza, evasão 

do tempo e do espaço, enlevo e movimento subjetivo, em um contínuo processo de autoconstrução e 

construção do mundo, estimulando processos cognitivos e afetivos, mas que depende da vivência 

positiva para ser considerada lúdica e que não tem intenção didática. Ao passo que a Atividade 

Potencialmente Lúdico-Pedagógica (APLP) agrega o componente “educacional” trazendo ao 

conceito anterior a condição de aliar a aprendizagem de um conteúdo didático tem, portanto, uma 

intenção didática. 

Destacaram-se no texto como APLPs: o Jogo Educativo (Possui regras, as quais legitimam a 

vitória, refere-se a um conteúdo, seja na forma de seus objetivos, seja na forma das ações 

empreendidas, mobiliza processos cognitivos e afetivo-emocionais), a Metáfora lúdica (Recursos 

simbólicos, simulações concreto-abstratas admitidas individualmente ou em grupo para objetivar a 

cognição do indivíduo de forma agradável e estimulante, unindo processos de sensibilização, estudo, 

discussão e internalização do conhecimento. Pode funcionar como um organizador prévio ofertando 

ancoragem provisória ao conteúdo), a Vivência (atividades que estimulam os níveis emocionais e 

sensoriais dos indivíduos. Geralmente acontece em grupos maiores, mas a pessoa participa de forma 

individual, com o papel que lhe é próprio) e a Dinâmica (possui regras e ações a serem empreendidas 

pelos participantes, mas em coletividade, não pressupõe ganhadores e aciona níveis mais emocionais 

e sensoriais).  

Durante as investigações sobre o Jogo Educativo descobriu-se que o primeiro indivíduo a 

sistematizar, publicar e dar exemplos de inserção de jogos com função didática no ensino de 

matemática foi o frei italiano Luca Bartolomeo Pacioli, em  1494 na obra Tractatus XI de Computis 

et Scripturis: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità. Nessa mesma obra, 

pela primeira vez foi sistematizado, redigido, publicado e divulgado o método contábil das partidas 

dobradas. Este já era usado em civilizações antigas, porém sem que fosse “academicamente 

registrado”. Tal feito tornou Pacioli célebre no meio contábil. Ao passo que dá concretude ao “débito 

e crédito” da Contabilidade ele também redigiu os primeiros jogos matemáticos com fito didático e 

explicando como lecionar com este dispositivo, trazendo o contexto real para a sala, aportando ainda 

suas impressões sobre a aprendizagem decorrente. 

No segundo capítulo teórico fez-se um caminho eminentemente indutivo, saindo de várias 

particularidades do ensino (enquanto “fazer docente”) – O docente (seus requisitos legais e 

psicológicos), a docência universitária (suas atribuições, sua autonomia e a aula), e a mediação 
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(Pedagógica, Didática e Cognitiva) – para então, conjugá-las com a educação lúdica e conformar a 

síntese integradora geral da Mediação Didática Lúdica).  

O professor é o responsável por estabelecer situações apropriadas, organizadas e planejadas 

para que a aprendizagem possa ocorrer. Do ponto de vista legal, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) não exige uma prática de ensino prévia (estágio) para que se lecione no ES, bem 

como, menciona que para esse âmbito a preparação para o magistério será feita prioritariamente em 

nível de pós graduação stricto senso. Percebem-se, pois, ambiguidades e contradições nessas 

demandas legais, por exemplo, a de que esse tipo de especialização é voltado para a formação de 

pesquisadores e não de docentes. Psicologicamente demanda-se do professor Resistência à fadiga, 

equilíbrio emocional, atenção difusa, disciplina, adaptabilidade de linguagem, pró-atividade, 

criatividade, autonomia, bom senso, entre outras demandas.   

A docência universitária se compõe de ensino, pesquisa e extensão (organização de eventos, 

congressos, etc.) bem como, da gestão administrativa. O tempo docente, infelizmente, nem sempre é 

um tempo decente, pois inclusive a “culpa” pelos problemas em todas as dimensões da educação 

soem ser imputadas a ele. Compete ao professor em seu dia a dia na sala de aula, deixar claro que o 

sucesso e o progresso dependem do esforço conjunto, da parceria e corresponsabilidade dos 

protagonistas. Tendo em mente que o papel docente é o de “mediador” entre o meio, os atores e os 

saberes. Sendo, pois, um conhecedor da estrutura dos conteúdos, objetivos e dos indivíduos (bem 

como, suas expectativas e expectativas sociais) para as melhores escolhas didáticas e a construção de 

um processo de retroalimentação (feedback). A aula universitária é um espaço-tempo dialógico em 

que se trabalha conjuntamente pela relação de ensino e aprendizagem. 

Entender essa relação pela via da mediação leva em si singularidades, complementariedades e 

subjetividades do processo rompendo com práticas e concepções pedagógicas transmissivas 

conservadoras de uma sociedade que quer perpetuar-se. O professor-mediador trabalha contextual, 

intencional e planejadamente pela aprendizagem do aluno, transversalizando seus saberes. Assim, a 

mediação docente é uma interaprendizagem de ação corresponsável, solidária, empática, afetiva, 

rácio-sensível, de mútuo respeito e confiança, que se alicerça em planejamento, intencionalidade, 

contínuo estímulo à curiosidade e criatividade, pela pesquisa, leitura, em ritmo subjetivo e constante 

que exige esforço e dedicação. 

A Mediação Pedagógica é entendida como o tratamento contextual, curricular e sociocultural 

da Educação que o professor desenvolve em seu processo comunicacional e relacional com a 

comunidade acadêmica. A Mediação Didática é o processo externo de intermediação planejada, 

intencional, crítica e reflexiva realizada pelo professor entre o objeto do estudo e o aluno. E a 
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Mediação Cognitiva é a relação de objetivação e compreensão interna entre o aluno (ou aprendente) 

e o objeto do conhecimento.  

Numa clara valorização da Ludicidade e da Didática na Educação – no ES – que leva a sério o 

enlevo integral, desafiador, generoso, empático, criativo e leve da mescla entre a cognição e a afeição 

(ou seja, a Educação Lúdica), esta tese propôs a Mediação Didática Lúdica (MDL) entendida como 

a Mediação Didática, externa, dialógica, criativa, autoral planejada, intencional, contextual, 

estruturada em linguagem lúdica de caráter cognoscitivo e sensível, realizada pelo docente com a 

finalidade de facilitar a Mediação Cognitiva do discente. Defendeu-se que a ludicidade é estrutural na 

mediação didática lúdica. 

Mediação Didática Lúdica é a atuação docente que amalgama didática e ludicidade, 

empreendendo uma práxis social intencional com aplicação contextual prática (“participa-ativa”), 

emancipadora, crítica, respeitosa, repleta de saberes docentes, rigorosa metodologicamente, 

comprometida com o fenômeno da aprendizagem, materializada por atividades, bom humor, 

metáforas e dinâmicas variadas, criativas, planejadas, descontraídas, sutis, integrativas e 

potencialmente lúdicas, promotoras prováveis de um fluxo de emoções positivas, equilibrando a 

afeição e a razão. 

No terceiro capítulo, de igual forma seguiu-se a lógica indutiva do particular para o geral, 

apresentou-se a aprendizagem, seu protagonista (o universitário), teorias referentes aos estilos de 

aprendizagem, a Teoria da Aprendizagem Significativa (aportes de estudiosos, críticas e falácias 

difundidas, os tipos – segundo os processos, o resultado dos processos, as informações a serem 

aprendidas –, os processos, as características, seus elementos (a estrutura cognitiva, ancoragem, 

subsunçor, organizador prévio, a atitude aprendente e questões motivacionais), para então poder tecer 

as ideias da Mediação Didática Lúdica Significativa.  

A Aprendizagem é um processo complexo, idiossincrático de produção de sentidos e que no 

indivíduo adulto se dá de forma global, coletiva, relacional e paradoxalmente individual. Há diversas 

teorias para conceituar e explicar a aprendizagem, nesta tese ancorou-se no pensamento ausubeliano. 

No Ensino Superior poucas vezes o aluno demonstra ter hábito de estudar e aprender com autonomia, 

ter visão crítica sobre a própria aprendizagem e os esforços que precisam ser dispendidos, 

demonstram carecer de uma “alfabetização acadêmica”. As circunstâncias parecem se agravar nas 

turmas noturnas. 

Adensou-se o estudo sobre os estilos de aprendizagem, posto que o mediador didático (lúdico 

ou não) não pode atuar efetivamente se não sabe como seu aluno aprende. Identificaram-se elementos 
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da teoria da aprendizagem pela experiência (ou vivencial), com seus estilos de aprendizagem e 

percepção (Acomodador, Convergente, Divergente e Assimilador); Teoria dos estímulos de 

aprendizagem (emocional, sociológico, físico, ambiental); Teoria VARK ou VAK (dos canais 

preferentes de aprendizagem – Visual, Auditivo e Cinestésico) (DUNN; DUNN, 1979); Teoria dos 

estilos (pragmático, ativo, teórico e reflexivo), demonstrando a profusão teórica dessa temática. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel (2009), diz que a 

aprendizagem é interna, parte do que já se sabe, conta com a função mediadora (o professor, por 

exemplo) para a apresentação da nova informação não linear causando conflito cognitivo, 

demandando reorganização dos esquemas cognitivos em meio à realidade situacional, buscando 

explicações e sentidos para as experiências, em meio aos valores culturais e a afetividade. Assim, essa 

aprendizagem que fez sentido é dita significativa. Apresentaram-se características da AS (substantiva, 

não arbitrária e não literal) bem como, críticas, ressalvas e falácias difundidas sobre a Aprendizagem 

Significativa (AS) – tais como a inadequada ideia de que ela é sempre divertida, rápida, inesquecível 

e não demanda esforços. 

Há várias tipologias e princípios que permitem uma maior compreensão sobre a AS, bem como, 

há elementos demandados para que haja aprendizagem significativa são: A) Atitude Aprendente ou 

Significativa (predisposição (vontade/desejo) de aprender – a motivação para aprender pode ser 

identificada por suas manifestações mais comuns de interesse, envolvimento, esforço, satisfação e 

concentração). O aprendente deve possuir B) Subsunçores para ancoragem, bem como uma C) 

Estrutura cognitiva adequada (a qual é única por sujeito); deverá contar com um D) Material 

potencialmente significativo (parte do trabalho de Mediação Didática) o qual deve possuir significado 

lógico e relacionável. Pode-se contar ainda com o Organizador Prévio (ou avançado), um material de 

instrução que serve de ponte cognitiva contingente para uma ancoragem provisória. 

Defende-se a busca por uma MDL Significativa que seja desafiadora, instigante e não 

infantilizante, que se adianta um pouco ao atual desenvolvimento cognitivo discente, partindo do já 

conhecido em uma direção equitativa entre o desafio intelectual e o enlevo positivo do aprender, 

permeadas pelo diálogo, a cooperação, o respeito e a corresponsabilidade. As atividades de cunho 

significativo propostas devem encontrar a justa medida entre o desafio, a incerteza, o estímulo 

passional e o nível de complexidade, sendo este, maior do que o estágio atual de cognição do aluno 

permite resolver, impulsionando-o a buscar novas aquisições de conhecimento, posto que são 

complexidades passíveis de superação. Trata-se de uma justa medida entre o superável e o desafio, 

dando sentido aos sentidos. 
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O capítulo das decisões metodológicas expôs o caminho seguido na investigação para o alcance 

dos objetivos de pesquisa. Especificamente tratou-se da epistemologia dessa investigação, do desenho 

de pesquisa escolhido, das questões éticas (detalhando o necessário processo de submissão do projeto 

de pesquisa junto ao Comitê de Ética), das escolhas investigativas, do caso estudado e suas 

delimitações, detalhou-se o lócus investigativo, o universo amostral, o perfil dos colaboradores de 

pesquisa, os instrumentos de produção dos dados, a heurística de análise e as limitações/dificuldades 

da pesquisa. 

Foi necessário delinear todo um rigor metodológico para estudar a “ludicidade” no “Ensino 

Superior” para não deixar brechas de fragilidade científica, pois esse assunto desafia os cânones da 

ciência (é uma prática transgressora). Optou-se por escrever o texto em terceira pessoa, inseriu-se a 

investigação na abordagem qualitativa, pelo paradigma interacionista. Seguiu-se um desenho de 

pesquisa em que os dados foram produzidos por questionário misto eletrônico e posterior grupo focal, 

os dados transcritos e tabulados foram interpretados com base na análise de conteúdo triangulada 

entre o obtido pelas diversas estratégias de produção de dados e um entrecruze teórico.  

Construindo o pensamento de forma indutiva, a estratégia de pesquisa empregada foi o estudo 

de caso, do tipo único instrumental circunscrito ao curso de Ciências Contábeis da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – consolidado há mais de 25 anos, formou em média, 

oitocentos profissionais, os quais atuam a serviço de entes que fomentam direta ou indiretamente as 

finanças do país. Muito bem colocado em exames externos. Obteve-se aprovação junto ao comitê de 

ética em pesquisa da UFBA. Produção de dados feita com os alunos do quinto ao décimo semestre e 

irregulares, 127 no total, destes, 91 participaram livre e esclarecidamente do questionário eletrônico 

misto e 68 se habilitaram para o Grupo Focal (GF), que contou com 10 discentes. O perfil levantado 

é de 51% do sexo masculino e 49% feminino, as idades variam de 20 a 47 anos (43% na faixa de 20 

a 25 anos). 77% trabalham ou estagiam em tempo integral, 48% deles chegam à universidade 

cansados e desmotivados (por fatores externos, 37% aulas enfadonhas). 

Empregou-se a análise de conteúdo francesa (por temática) para entender os dados, com quatro 

categorias a priori. Ao adentrar às análises, a quarta categoria foi reconfigurada para “Mediação 

Didática Lúdica”, em função dos elementos que emergiram durante as análises, bem como, pela 

combinação das sugestões da orientadora e da banca de qualificação. Procedeu-se a descrições, 

inferências e interpretações à luz das teorias substantivas e da triangulação teórico-empírica. 

Houve várias limitações e dificuldades na construção dessa tese, por exemplo: fazer a análise 

de conteúdo, a quantidade de páginas, a distância para a produção dos dados, o perfeccionismo, a 

elaboração de trabalhos paralelos, a burocracia do comitê de ética, manter a disciplina, ter acesso às 
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bibliotecas, entre outras. Ciente de tudo isso, essa pesquisadora reconhece que esta tese não é perfeita, 

que poderia ter “n” outros desdobramentos, porém aduz que se trata de um trabalho feito com bastante 

dedicação, zelo, que atendeu aos objetivos propostos e que proporcionou gratificante e imenso 

crescimento intelectual e pessoal. 

As análises empreendidas foram agrupadas para efeito de sistematização compreensiva em 

quatro categorias temáticas: Ludicidade, Mediação Didática, Aprendizagem e Mediação Didática 

Lúdica. Esta última reuniu as inter-relações entre as outras três categorias e todas elas tiveram como 

pano de fundo a “Cultura Contábil” (categoria transversal que atravessou as categorias temáticas). O 

que foi discutido em cada uma delas tinha como propósito ulterior responder às questões de pesquisa 

aventadas desde o projeto inicial de doutorado, as quais constam no capítulo de introdução. Portanto, 

as análises feitas visavam atender objetivos construindo conhecimentos. 

Por adaptação e empréstimo da Cultura Contábil esta pesquisadora costuma empregar o 

“Balancete Investigativo” em seus escritos como dispositivo de compreensibilidade, intelecção e 

asseveração da qualidade investigativa. Nele são cotejados graficamente o que foi planejado com o 

que foi efetivamente obtido. Assim, em um só instrumento (o Quadro 36) se encontram reunidos: os 

objetivos de investigação, as questões de pesquisa, a resposta a eles (as quais são, no fundo, a síntese 

das categorias temáticas). Adotou-se como parâmetro referencial para os objetivos/questões 

investigativas que “discentes” se referem aos: alunos do curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

 
Quadro 36 – Balancete investigativo (Quadro Síntese das Análises) 

(continua) 
PROJETADO ENCONTRADO 

Objetivo 
Geral 

Questão de 
Pesquisa 

Resultados e respostas 

Analisar 
compreensivamente 
as inter-relações 
entre a ludicidade, 
a mediação 
didática lúdica e a 
aprendizagem no 
Ensino Superior, 
advindas das 
concepções 
discentes. 
 
 
 

Que análise 
se faz das 
inter-relações 
entre a 
ludicidade, a 
mediação 
didática 
lúdica e a 
aprendizagem 
no Ensino 
Superior, 
advindas das 
concepções 
discentes? 
 

 A Mediação Didática Lúdica (MDL) é dialógica, propõe a inter-relação 
respeitosa e empática entre professor e aluno, num ambiente áulico. Para mediar 
ludicamente é preciso sentir-se/ser lúdico. Assim, trabalha-se empaticamente, 
envolvendo, estimulando afetuosamente, promovendo a participação 
“colabora-ativa”;  
 A MDL antes de ser lúdica é primeiro didática, tanto incita quanto se 
retroalimenta das atitudes do aprendiz em: querer aprender (Atitude Aprendente) 
e querer sentir-se lúdico (Atitude Ludicante). O querer ensinar e o querer 
aprender são condições imperiosas para as mediações lúdicas – didáticas e 
cognitivas); 
 Beneficiam-se: professor (pelo êxito em sua Mediação Didática) e o aluno 
(pelo êxito em sua Mediação Cognitiva); bem como, ambos entram em 
plenitude (sentem-se satisfeitos com seus próprios desempenhos); 
 A intangibilidade abstrata da ludicidade desencadeada pela mediação 
didática do professor lúdico se faz sentir e manifesta-se em aprendizagem, mas 
é difícil conceitua-la concreta, objetiva e racionalmente;  
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(continuação) 
PROJETADO ENCONTRADO 

Objetivo Geral Questão de 
Pesquisa 

Resultados e respostas 

   Os alunos dizem que se sentem lúdicos à medida que percebem que estão 
vencendo a ignorância e aprendendo, assim, quanto mais aprende, mais se sente 
lúdico perfazendo um ciclo virtuoso de: aprendizagem e de ludicidade (Atitude 
Aprendente e Atitude Ludicante); 
 A postura lúdica dos mediadores didáticos está alicerçada no compromisso 
com: o aluno, o conhecimento, a pesquisa, a universidade, sua própria realização 
pessoal e profissional; 
 Infere-se que a MDL cria e/ou reforça vínculos e se embasa em respostas 
discentes para avançar; 
 A maneira como o professor empreende sua mediação interfere diretamente 
na aprendizagem, há componentes curriculares que, embora sejam 
aborrecedores por seu conteúdo, tornam-se agradáveis pela MDL; 
 Há melhoria na relação professor e aluno, bem como, na relação aluno e 
objeto do conhecimento e que essas melhorias são decorrentes da MDL, assim 
como, o envolvimento acadêmico é potencializado por ela;  
 Em meio à Cultura Contábil sobressaíram menções pragmáticas e utilitaristas 
da importância da MDL no Ensino Superior (ES): Contribuir com a 
produtividade, com o rendimento, com aulas proveitosas – tanto do ponto de 
vista do ensinar, quanto do aprender; 
 O discente vê na MDL fomento à assertividade decisória, porque acredita que 
ao estar “lúdico” consegue enxergar com maior clareza e lucidez podendo, em 
tese, decidir melhor;  
Difícil dissociar aprendizagem de ludicidade, pois aprender causa satisfação e 
propele um fluxo positivo de emoções;  
 Essa aprendizagem se aninha em uma espécie de área sensível da memória 
dando a entender que a “fixação/memorização” decorrente da MDL é mais 
densa e mais repleta de pontos de ancoragem, não só na estrutura cognitiva, mas 
em estruturas afetivas. Decorre, ser mais integral amalgamando razão/cognição 
e afeição/sensibilidade; 
 80% demandam uma vida acadêmica integral e lúdica, em que suas 
aprendizagens sejam significativas, vivenciais e integrais; 
Argumentos favoráveis à MDL: 
 Aporta melhoria, facilitação, incentivo e/ou favorecimento de: Aprendizagem 
(62%); Aula (15%); Interação (14%); Ensino (8%) – [1% não recomendam a 
MDL]; 
 Sustentam-se na ideia de que a ludicidade, em si, pode trazer aprendizagem – 
Concepção Lúdica Utilitarista – estabelecem uma relação de “custo-benefício”, 
de “causa e efeito”, a qual a ludicidade e mais especificamente a Mediação 
Didática Lúdica seriam capazes de estabelecer com a aprendizagem. Esta seria 
o “lucro” na linguagem da Cultura Contábil.  Tempo áulico é visto como um 
“investimento”, precisa ser empregado com diligência, para render “lucro” 
(aprendizagem); 
 Alia diversão e prazer tanto à aprendizagem quanto à aula, forte tendência 
(75%) à imbricação entre aprendizagem e prazer mediante a MDL. 

Objetivos 
Específicos 

Questões 
secundárias 

Resultados e respostas 

Desvelar a 
concepção discente 
sobre a ludicidade 
nas aulas; 
 

Como a 
ludicidade se 
manifesta nas 
aulas, 
segundo a 
concepção 
discente?  

 Depreenderam-se supostos epistemológicos que explicam as abordagens da 
ludicidade: o Paradigma do Lúdico Total (a ludicidade permeia tudo e provoca 
fluxo positivo em “todas” as pessoas que se “servem” da ludicidade o tempo 
todo gerando um fluxo máximo de diversão inexorável em todos) e o 
Paradigma do Lúdico Real (ludicidade é relacional, autotélica, sujeita às 
diversidades dos indivíduos e contextos, sendo subjetiva e potencial, podendo 
se manifestar ou não e em intensidade variável); 
 Os dados apontaram quatro concepções de ludicidade diferentes e uma 
quinta concepção que mescla as anteriores:  
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(continuação) 
PROJETADO ENCONTRADO 

Objetivos 
Específicos 

Questões 
secundárias 

Resultados e respostas 

  I) Utilitarista (65%) – a ludicidade é ferramenta para um intuito maior 
(didático ou mercadológico). Possui dois vieses:  Didático (o fito da ludicidade 
é atender um objetivo didático – em lógica competitiva) e Mercadológico (a 
ludicidade é ferramenta de modelagem empresarial de pessoas para eficiência e 
lucratividade); 
II) Subjetiva (14%) – a ludicidade é ontológica, relacional, autotélica, 
subjetivo-potencial, interna fomenta a evasão da realidade e do tempo (sem 
hedonismo), desvelando inteireza, singularidade, bem estar individual podendo 
contagiar coletiva e culturalmente. Pode ter dimensão Didática (a linguagem 
lúdica é estruturante em todo o processo pedagógico, emerge a partir de suas 
manifestações como facilitadores de mediações e aprendizagens – dentro da 
lógica cooperativa); 
III) Mista (13%) – mescla de dois ou mais aspectos das concepções sendo difícil 
dissociá-los; 
IV) Infantil (5%) – a ludicidade é sinônimo de brincadeira e jogo referindo-se 
ao universo infantil, ocioso, não-útil, fantasioso, colorido, não-sério e com 
finalidade em si mesmo, é voltada para crianças e diz respeito ao seu 
desenvolvimento; 
V) Diversão (3%) – caracterizada pela ideia de que a ludicidade tem como fim 
proporcionar prazer, evasão da realidade e do tempo, descompromissadamente, 
garantindo alegria e diversão hedonisticamente. 
Em termos de prevalência, acredita-se que diferentes contexto e o lócus 
investigativo ensejariam diferentes proporções percentuais entre as concepções; 
 Para 78% há manifestações de ludicidade no ES que se configuram quando a 
ação/atividade proposta pelo docente enseja: Envolvimento, interação (entre os 
pares; o assunto/objeto e o sujeito; professor e aluno), prazer, descontração, 
diversão, dinamismo entretenimento, algo que sai da rotina, demonstrando 
pouco consenso conceitual/sinonímico. Prevalências: As 5 emoções/sensações 
prevalentes são: envolvimento, interesse, plenitude, evasão temporal e 
interação. E as ações são: aprender e compreender; 
 A ludicidade acontece na “relação” e depende de um contexto (captado de 
maneira sensível, traz um sentido), é ao mesmo tempo uma linguagem 
estruturante de vida, um código comunicacional repleto de emoção e 
sensibilidade. É equilibrante; aporta prazer; autorregulação emocional e 
cognitiva do indivíduo; sensibilidade; conexão entre razão e emoção. Estar sem 
ludicidade é estar fragmentado, pois a ludicidade agrega, é propulsora de prazer 
e bem-estar, de alteração química cerebral, com ela  há diminuição na recepção 
sensória da dor, pensa-se mais rápido, potenciando a criatividade. A ludicidade 
tem um Potencial Comunicacional Integrativo, tanto interno quanto externo; 
 Para ser lúdico é preciso querer ser lúdico, a pessoa tem que estar interessada 
para poder sentir-se lúdico demanda-se uma permissão, uma intenção, uma 
vontade, uma “Atitude Ludicante”, mas não é porque o indivíduo tem Atitude 
Ludicante que ele inevitavelmente irá sentir-se lúdico; 
 Em termos gerais, em outros contextos que não a instituição de ensino, 
identificaram-se como manifestações de ludicidade prevalentes nas vivências: 
as brincadeiras (12%), os jogos (12%) e o bom humor na linguagem (12%); 
dinâmicas de grupo (11%) e a música (8%). A ludicidade no Ensino Superior se 
manifesta sob forma de Atividades/exercícios(24,5%),  dinâmicas de grupo  
(21%),  jogos (7,5%) e se assoma uma intencionalidade docente, a qual, para 
10% objetiva melhoria da relação entre professor e aluno; para 90% objetiva a 
aprendizagem de um conteúdo (assunto). Manifesta-se ainda quando não há 
“aula expositiva, exposição ou transmissão formal” (67%), ou não há 
“quadro/lousa” (22%) ou o “piloto/pincel atômico” (11%); 
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(continuação) 
PROJETADO ENCONTRADO 

Objetivos 
Específicos 

Questões 
secundárias 

Resultados e respostas 

   Ludicidade é gênero, enquanto jogo, festa, dinâmica, etc. são espécies. Muitas 
vezes é entendida por sua materialidade (a forma sob a qual se manifesta) e não 
pelos sentimentos que desperta. Os alunos empiricamente identificam que a 
ludicidade tem amplo espectro, não restrita a uma forma única de manifestação; 
 Poucas mediações didáticas se constroem com o auxílio de manifestações 
lúdicas no lócus estudado. Identificou-se que para a maioria dos colaboradores 
a frequência de inserção de manifestações de ludicidade no ES é escassa ou é 
inexistente e a periodicidade também é escassa; 
 No ES são “Influenciadores da Ludicidade”: Didática, Conteúdo, Conexão 
significativa entre teoria e prática, Atividades Potencialmente Lúdicas (APL), 
Sua aprendizagem, Nível de cansaço, Dinamismo na aula, Feedback.  
Pôde-se classificar a inserção das manifestações lúdicas no ES como: negativas 
(Erros de dosagem, de Frequência e/ou de Contexto) e positivas (A leveza e 
inteireza; A compreensão, a memorização e aprendizagem de conteúdos; A 
interação; A manutenção e perseguição de objetivos; Relação diferenciada com 
o tempo). 

Explicitar a 
compreensão 
discente sobre a 
mediação didática 
(lúdica) nas aulas;  

Como é 
compreendida 
pelos 
discentes a 
mediação 
didática 
(lúdica)149 nas 
aulas? 

A-Mediação Didática 
 Identificaram-se dois grandes grupos de concepções das Mediações 
Didáticas: 

I)Concepção Tradicional-comportamentalista (práticas tradicionais e/ou 
comportamentais – 67% – termos prevalentes: passar, tradicional, transmitir, 
fazer o aluno aprender, filtrar, transferir); e  
II) Concepção Cognitivo-Construtivista (tendência a práticas cognitivistas 
e/ou à tendência sociocultural construtivista – 33% – termos prevalentes: 
Mediação, ponte, entusiasmo motivador, interesse na aprendizagem discente, 
partilha, interação e compreensão). 
 Problemas relatados: 

I) Procedimentos didáticos: Métodos/recursos (39%, prevalecem queixas 
sobre: falta de dinamismo/entusiasmo, obsolescência, uso inadequado de slides, 
aula expositiva, copiar, metodologias ineficientes, mecanicismo e textos); 
Tratamento dos conteúdos (30% queixando: confusão ou ineficácia na 
transposição didática, exposição verbalista vazia, tergiversação, deficiência ao 
correlacionar teoria com prática e a reprodução de conteúdos produzidos por 
outros); Seleção de conteúdos (10%, referindo: obsolescência, inflexibilidade, 
incompletude e irrelevância); Planejamento (9% indicando: ausência, 
inflexibilidade e ineficiência); Avaliação (8% indicando: exigência de 
conteúdos não trabalhados, coação, mecanismo, falta de análise e feedback); e 
Objetivos (4% indicando serem vagos, pouco claros ou ausentes); 
II) Procedimentos Pedagógicos (por prevalência de queixas): Carga-horária/ 
cronograma; Absenteísmos; obrigação contratual; indiferença à atenção 
discente; 

III) Atitudinais (em ordem decrescente de prevalência): Despreocupado/ 
descompromissado com o aluno (sem empatia); Cansado; Desestimulador/ 
Desincentivador/Desmotivador; Distanciador hierárquico/Frio; Resistente a 
mudanças /Radical; Acomodado/Preguiçoso; Arrogante intelectual; 
Desatualizado/ ultrapassado; Descomprometido/ Desinteressado com o 
trabalho; e Amedrontador; Autoritário; Bruto/ grosseiro; Chato; Desorganizado; 
Exagerado; Indisponível para tirar dúvidas; Interessado financeiro; Mal 
humorado; Sem criatividade. 
 Propugna-se que as soluções aos problemas na Mediação Didática no 

Ensino Superior passam por requisitos em três dimensões básicas: A 
autodisciplina; A autoformação; e A formação continuada. 

 
149 O termo esteve entre parênteses para indicar que se partia para a investigação ignorando a compreensão que os 
discentes tinham da mediação didática de seus docentes, podendo-se levantar junto às informações produzidas que 
se tratava de uma mediação didática lúdica ou não. 
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(continuação) 
PROJETADO ENCONTRADO 

Objetivos 
Específicos 

Questões 
secundárias 

Resultados e respostas 

   Exortações: 
I) Técnico-profissionais (alusões positivas aos saberes técnicos) 

prevalências de elementos indicativos de sugestões positivas depreendidas: 
20% Conhecimento técnico-específico e generosidade acadêmica; 13% 
Atualização, Mercado de Trabalho, Prática e Relação teoria-prática; 7% A 
objetividade. 
Didático-pedagógicas (alusões positivas ao fazer didático-pedagógico): 
44% “Diversidade de atividades”; a “Interação/participação”; O 
“Envolvimento/confiança”; e o “Fazer pensar/ criticidade”; 36% “Saber 
didático” ; “Aula interessante”; “Atividades de potencial lúdico”; e a 
“Preocupação/compromisso com o outro”; 12% “Incentivo”; e o 
“Dinamismo”; 8% “Planejamento”; “Feedback”; e à “Alfabetização 
universitária”. 
 Universitários aderem mais ativamente de uma atividade quando 
reconhecem seu objetivo, seu planejamento e quando percebem a 
intencionalidade dela (forte concordância 40%). 

B-Mediação Didática Lúdica 
 99% dos discentes concordaram que: “Deve ou deveria existir ludicidade 
no Ensino Superior”. Eles não dissociam a Mediação Didática Lúdica 
(MDL) da realidade objetiva, sentem-se mais em plenitude quando 
depreendem que a “leveza” e as aulas “diferentes do convencional” estão 
atreladas ao contexto do tema/assunto do qual estão se aproximando 
cognitivamente. Quando manifestações de ludicidade aparecem dissociadas 
do conhecimento técnico, eles consideram que estão sendo “enrolados”; 
 Os epifenômenos sócio afetivos da MDL: Centramento, Afetividade, 
Confiança, Interação e Integralidade. O contato interativo, relacional e a 
implicação na aula, com o conteúdo, com os participantes estampam o 
epifenômeno sócio afetivo. A interação favorecida pela MDL ocorre 
principalmente entre: Professor-aluno; Entre os alunos; Aluno e conteúdo; 
Ensino e aprendizagem; Necessidades Humana. Pela concordância em grau 
máximo (71%) infere-se a defesa de uma mediação didática que se alicerce 
em bom humor, dinâmicas, metáforas, jogos, etc., que articule uma ação 
equilibrada entre razão e sensibilidade promovendo a afetividade 
integradora e a afetividade.  
 A MDL é marcante, transformadora, integral, não só por integrar os 
saberes didáticos, técnicos e sensíveis, mas também por sustentar a tríade 
didática (conexão entre professor-aluno-conteúdo). É, pois, possível ser 
didático e conhecedor do assunto técnico sem ser lúdico, mas o contrário 
não;  
 O mediador didático lúdico exercita em alto grau os preceitos básicos da 
didática (cuidados coordenados com objetivos, planejamento, métodos, 
avaliação, etc.) unidos à “criatividade” e ao “bom humor”, possui uma 
linguagem acessível, está à disposição do aluno, propõe uma construção 
conjunta da aula na qual a participação é incentivada pelo vínculo que se 
estabelece entre eles, revelando respeito,  compromisso,  seriedade e  
espontaneidade. É tranquilo e persuasivo, encontra-se motivado, 
promovendo a curiosidade, a surpresa e o equilíbrio entre “o engraçado e a 
realidade”, mantendo e perseguindo objetivos planejados de forma 
instigante, seja promovendo pesquisas de campo ou outras atividades 
interativas, denotando sólida formação docente;  
 Requisitos para a “Aula Lúdica”: O bom humor do professor já faz a aula 
lúdica, assim como outras coisas simples (ilustrações, exemplos reais, etc...) 
(57%); Precisa ter jogos, dinâmicas, entre outras atividades (24%); Precisa 
da minha participação e vontade de aprender junto com o bom humor e 
empenho do professor (14%);Outro (3%); Não precisa muita coisa, basta eu 
estar empenhado(a) em aprender (1%). Características da aula lúdica:  
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  Divertida/Leve/Descontraída/Prazerosa; Dinâmica; Inovadora; 
Interessante; Dialógica; Participativa; Motivadora. Informam, ainda, que a 
sutileza, aparente espontaneidade e simplicidade se refletem no fazer 
didático dos professores lúdicos; 
Sobre a MDL, indicaram que: dá trabalho fazer uma aula lúdica e os 
professores não querem se desgastar (14%); Fazer uma aula lúdica requer 
conhecimentos pedagógicos e didáticos e os professores de Contabilidade, 
na maioria, não os têm (19%); Ludicidade contribui positivamente com 
aulas do Ensino Superior, mesmo consumindo mais tempo(20%); Para uma 
aula ser lúdica, depende-se tanto do aluno como do professor, eles são 
corresponsáveis (23%); Mesmo não existindo material lúdico pronto para o 
uso em Ciências Contábeis, é possível que o professor crie seus próprios 
instrumentos de potencial lúdico (24%);   
 Valorização na MDL (em ordem de prevalência): Abordagem docente 
marcante; O poder agregador da MDL (ocorre adicionando: Mais 
conhecimento; Realidade e prática; Pessoas). A existência de MDL no 
Ensino Superior; Evasão temporal (os alunos não sentem o tempo passar nas 
aulas em que a mediação didática é lúdica); Sem constrangimentos e 
julgamentos; Simplicidade e liberdade; Redução da monotonia; 
Horizontalidade e pouco formalismo; Evasão da realidade. Ainda, revelam 
tristeza em perder uma aula cujo professor é um mediador didático lúdico; 
 Importância da MDL (ordem de prevalência): Desejosa presença 
participativa/ envolvimento acadêmico; Melhoria nas relações 
interpessoais; Desenvolvimentos e transformações; Contribuição com 
rendimento/ produtividade/ proveito; Quebrar gelo/ gesso/ reenergizar/ 
incentivo ao discente; Favorecer à inteligência emocional e assertividade; 
 Intencionalidade docente frente ao lúdico: (Para enrolar 7%; Para 
melhorar a relação professor x aluno 4%; Para melhorar a relação ensino x 
aprendizagem 85%; Outro 4%.)  
 Contraindicações à MDL: evoca ansiedades em alguns, combinadas com 
relatos de timidez; expõe resistências (docentes e discentes); pode promover 
infantilização no ES; e causar constrangimentos;  
 Dimensões dos argumentos de apoio à MDL: pragmatismo, afetividade e 
saberes. Em ordem decrescente de prevalência, há melhorias na: 
aprendizagem, aula, interação e ensino (o qual torna-se 
Renovado/Diferente; Criativo; Claro/Didático; Fluido). 

Levantar como os 
discentes 
reconhecem suas 
aprendizagens em 
contexto lúdico; 

De que forma os 
discentes 
reconhecem 
suas 
aprendizagens 
em contexto 
lúdico? 

 O indivíduo está em uma contínua e ininterrupta aprendizagem 
enquanto vive. Para 76% existem diferenças entre as aprendizagens 
conforme a etapa etária da vida. Diferenças apontadas:  
I) Adultos (São autônomos e conscientes dos próprios processos; Têm 
mais dificuldade e consequentemente fazem mais esforço para aprender;  
Enfrentam maior cobrança; Aprendem quando o assunto é significativo e 
aplicável; Demandam do professor estímulos interativos, instigantes, 
problematizadores e vivenciais entre teoria e prática; demandam de si 
mesmos mais tempo e dedicação; têm mais repertório cognitivo para 
aprender; São críticos, reprimidos, resistentes, competitivos, preocupados 
consigo mesmo e com o resultado); e  
II) Crianças (Não são conscientes dos próprios processos de 
aprendizagem; Aprendem (memorizam) facilmente; Aprendem por 
curiosidade e sem se dedicar/esforçar; Espontaneamente ou por descoberta; 
Demandam estímulos engraçados, desenhos, coloridos e atraentes; 
Aprendem mais rápido; Aprendem repetindo, imitando, fazendo; São 
“descoladas”, abertas, ativas, não competitivas, descontraídas, atenciosas e 
interessadas); 
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   Características relevantes na atitude aprendente (diferentes entre adultos 
e crianças): A criticidade; A repressão; A resistência; A competição; A 
preocupação consigo mesmo;  
 Mecanicismo e uma aprendizagem forçada (imposta) por fatores 
externos, não pelo desejo (próprios e internos) de aprender implicam na 
aprendizagem não significativa, apenas há memorização por obrigação, não 
há uma genuína ludicidade e prazer de aprender; 
 Estratégias prevalentes para aprender: Atitudes próprias (Ler; Prestar 
atenção na aula; Resolver exercícios de fixação/questões; Anotar durante a 
aula; Resumir; Contextualizar (teoria x prática x cotidiano); 
Correlacionar/associar com o que já sabe (já viu/experienciou); Pesquisar); 
Estímulos externos(Técnicas de memorização; Variar as fontes de 
materiais); Modalidades (Em grupo; Sozinho); Questões 
emocionais(Interesse; Curiosidade); Fontes(Vídeos (assistir vídeo aulas); 
Internet); Local (Casa); Frequência (Várias vezes); 
 O fato do assunto em tela estar desarticulado do real não os impede de 
aprender, porém dificulta esta aprendizagem. A estratégia de contextualizar 
e correlacionar o objeto de aprendizagem, sua teoria, com a vivência prática 
é uma poderosa e ativa estratégia que assume o aprendente como um ser 
humano transdimensional – objetivo e subjetivo, associando variados estilos 
de aprendizagem; 
 Intencionalidades:  
I) Aluno (Aprender; Interagir; Compreender o assunto; Comparecer à 
aula; Vencer o cansaço do dia; Absorver conhecimento; Prazer; Partilha; 
Assertividade decisória; Aproximação (pessoas e conteúdos); Interessar-se 
pelo assunto); 
II) Professor (Fazer aprender; Interação (professor, aluno e turma); 
Participação discente; "Passar" conhecimento; Memorização/ fixação; 
Diversão; Fazer compreender o assunto; Prender a atenção; Diferente 
caminho didático; Despertar criatividade; Envolvimento; Ensinar 
despercebido; Confiança; Prazer; Iluminar; Dinamizar).  
 A atitude aprendente é decisiva para a aprendizagem significativa, pois 
os indivíduos são singulares, tal como seus processos idiossincráticos de 
aprendizagem, que são uma verdadeira bricolagem de estratégias, canais de 
acesso à informação, maneira de percepção e processamento dela; 
 Depreende-se que a interação social e os vínculos emocionais 
que os  colegas criam nas aulas os auxiliam sobremaneira na 
aprendizagem. O aluno universitário orbita suas motivações em 
torno de: uma boa nota, sua relação com o professor e o conteúdo 
dos componentes curriculares;  
 Tendência à concordância (pico de 31%), os alunos são cientes de que 
há uma sequência hierárquica nos assuntos e que quando lhes faltam um 
conhecimento prévio(subsunçor), aprender no presente fica mais difícil; 
 Veemente discordância (auge: 90%) apoiando a ideia de que a MDL 
favorece à aprendizagem na Educação Superior. Infere-se que a 
aprendizagem decorrente da MDL é armazenada, para além da estrutura 
cognitiva trivial, em estruturas afetivas sendo, portanto, mais duradoura e 
estável. Infere-se que essa aprendizagem atinge em algum grau a todos os 
envolvidos no processo; 
 Forte concordância (auge: 41%) levando à inferência de que a interação 
favorece o processo de aprendizagem, por proporcionar maior quantidade, 
e principalmente, maior qualidade de mediações cognitivas e didáticas 
conjugando linguagens e referências histórico-culturais; 
 Argumentos favoráveis à MDL em relação à aprendizagem: Facilitação 
53%; Divertida/ prazerosa 18%; Memorização/ Fixação 10%; Relaxante/ 
Não cansativa 5%; Desobrigação 5%; Aumento/Aprimoração 3%; Rapidez  
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  2%; Atenção 2%; Método 2%. os colaboradores creem que a MDL facilite 
a assimilação; 
A MDL tem a prerrogativa de dar concretude e visibilidade ao que é 
essencial: o conhecimento. A aprendizagem como decorrente da MDL 
expõe uma aprendizagem enriquecida de prazer, facilitada, mais profícua, 
com maior poder de internalização em menor tempo e que extrapola limites 
físicos da classe impelindo discentes a participar e pesquisar para participar. 
Sai-se da cômoda e passiva postura de assistir a aula para construí-la 
conjuntamente. 

Discutir a(s) 
relação(es) entre as 
atividades 
potencialmente 
lúdico-pedagógicas e 
a aprendizagem, 
segundo os discentes. 

Segundo os 
discentes, qual é 
(são) a(s) 
relação(es) que 
há entre as 
atividades 
potencialmente 
lúdico-
pedagógicas e a 
aprendizagem? 

 Professor/mediador lúdico pode, sem exigências “imperiosas”, mas sim 
através de pedidos e convites, sugerir uma Atividade Potencialmente 
Lúdico-Pedagógica (APLP) havendo, pois, um respeito à vontade do outro;   
 Argumentos relativos às APLPs no Ensino Superior:  
I) Desfavoráveis (Tempo – não planejá-lo; gastá-lo à toa. O argumento 
“tempo” foi empregado tanto para defender quanto desaprovar a APLP no 
Ensino Superior a diferença é a dose); e  
II) Favoráveis (Foge do padrão; Útil para as aulas; Desenvolve a 
criatividade; Traz o cotidiano para as aulas; Favorece a interação com o 
assunto; Melhora a exposição do conteúdo; Proporciona ambiente 
agradável; Aumenta a absorção do conteúdo; Integração entre alunos e 
alunos e professor; Contextualiza a realidade sem fugir do assunto; Não há 
perda de conteúdo; Tempo passa rápido; Aulas melhores); 
 Discordância (auge de 90%) permite inferir que as APLPs são 
aprovadas pelos estudantes no ES, como elemento que estabelece uma 
relação de benefício na aprendizagem, ou seja, subjaz a Concepção 
Utilitarista da Ludicidade de viés didático;  
 84% creem que as APLPs são facilitadores da aprendizagem do aluno 
e para 14% elas são fundamentais para aprender; 1% outro. Elas trazem o 
cotidiano e situações realistas e vivenciais para a aula sem “fugir do assunto” 
e em um ambiente áulico agradável; 
 APLPs que impactaram positivamente os alunos: jogos, dinâmicas, 
cordel, entrevistas, Bom humor (piadas e historietas), metáforas, exemplos 
divertidos, corrida de carros, brincadeiras, estratégias, filmes, imagens 
(cenários engraçados), júri-simulado, debate, seminário, peça de teatro; 
 APLPs prevalentes no lócus são (cinco maiores percentuais): Jogos 
(12%); Estudos de caso (11%); Dinâmicas (8%); Peças teatrais 
(encenações) (6%); Atividades em grupo (5%); Seminários (5%); Sala de 
aula invertida (5%); Brincadeiras (5%); Bom humor (5%); Atividades 
avaliativas (5%); Show do Milhão (Perguntas x respostas; Quiz) (5%);  
 Características inerentes mais marcantes das APLPs: a diversão/ prazer; 
a evasão temporal; e a aprendizagem genuína e duradoura. Em maior 
predomínio apareceram: “diversão, prazer, sensação de alegria” e em 
segundo lugar a “evasão temporal”, “aprendizagem do conhecimento pelo 
conhecimento”, “aprendizagem genuína e duradoura”; 
 Forte tendência à concordância (auge 38%) corroborando que a 
aprendizagem discente se beneficia positivamente porque as APLPs são 
instigantes (desafios cognitivos);  
 Explicados pelo perfil de aprendizagem do discente e seu perfil 
psicológico, 31% indicaram algum “desconforto” com APLPs, eles foram 
agrupados em: Perfil psicológico – timidez, controlador, resistente, ansioso 
(50%); Pragmatismo – Utilidade/ fundamento/ objetivo/sentido, 
contextualização, pontuação (21%); Constrangimento/Exposição social 
(18%); Obrigatoriedade (6%); Pressão temporal (6%). Evidenciou-se que 
as potenciais soluções para o desconforto perpassam pelo estabelecimento 
de confiança e aproximação entre os participantes. Exortaram que a 
pontuação em uma APLP não seja a mesma atribuída para efeito de nota  
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  institucional. O mediador didático lúdico deve se atentar para ter alguma 
estratégia de acolhimento/ inclusão para os alunos que não quiserem 
participar; 
Tendência forte (pico de 42%) à aderência e participação mais detida em 
atividades – APLPs, por exemplo – quando conhecem os propósitos dela. 
Corroborado por uma concentração de 75% de desconforto em participar de 
atividades descontextualizadas; 
 Valor intrínseco das APLPs (três percentuais prevalentes) : Trazer 
descontração/satisfação (16%); Incentiva o estudo (intra e extra classe) 
(16%); Assimilação (conteúdo mais compreensível) (14%); Produtivo e 
proveitoso (8%); Prende a atenção/ interessante (8%); Favorece a 
memorização/ absorção (8%); 
 Características inerentes e mais marcantes das APLPs: a diversão/ 
prazer; a evasão temporal; e a aprendizagem genuína e duradoura. 
Predominaram: “diversão, prazer, sensação de alegria” e em segundo lugar 
a “evasão temporal”, “aprendizagem do conhecimento pelo 
conhecimento”, “aprendizagem genuína e duradoura”; 
 Propósitos que a APLP no ES alcança: Avaliar, ressignificar e 
promover: empenho nos estudos, interação, integração, assimilação, 
memorização, diversão, etc. Infere-se que a APLP auxilia no movimento de 
ressignificação do erro nas vivências de seus participantes que passam a 
assumi-lo como parte normal e integrante do processo de aprendizagem; 
 Aportes das APLPs: descontração, evasão temporal, satisfação pelos 
sentimentos positivos e aprendizagem, interação, incentivo para estudar – 
tanto intra como extraclasse. 

Fonte: Concepção e elaboração próprias. 
 

Apesar de não ser uma maneira ortodoxa (para não dizer transgressora), acredita-se que o 

Balancete Investigativo tenha sido uma maneira simples, ágil, efetiva, hábil e criativa de demonstrar 

o atendimento dos objetivos investigativos. Assim, pôde-se ter uma visão geral do trabalho científico 

empreendido. Entende-se que ao atingir estes objetivos aportam-se elementos para uma possível 

(re)significação na prática docente, colaborando para que esta possa ser mais significativa para os 

discentes. E para que a ciência siga seu fluxo renovando-se serão apresentadas, a seguir, algumas 

ideias de novas pesquisas.  

Finalmente no que tange às prospecções desta pesquisa, perspectivando outros estudos aporta-

se, a seguir, algumas sugestões para novas investigações. Quando se levantou que a Concepção 

Utilitarista da Ludicidade foi prevalente entre os colaboradores e que a Concepção Infantil da 

Ludicidade teve pouca ressonância, suspeitou-se que, talvez, se a investigação ocorresse em outro 

contexto os percentuais fossem completamente diferentes. Dessa maneira, sugere-se nova pesquisa 

que investigue as concepções de ludicidade em outros cursos, para debater e expandir a teoria 

elaborada.  
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Outras dúvidas para possíveis investigações futuras: cursos universitários com Mediação 

Didática Lúdica têm uma taxa de evasão menor que em cursos com Mediação Didática Tradicional? 

Ainda mais interessante seria a comparação de diferentes modalidades: presencial, híbrida e à 

distância. Suspeita-se que a modalidade presencial com MDL seja aquela com menor evasão 

universitária... Entretanto, só uma pesquisa poderia corroborar/refutar essa ideia. 

Desenvolver as ideias das Mediação Didática Lúdica, demanda investigar o Mediador Didático 

Lúdico, sua formação e suas dimensões, em especial sua dimensão ético-política. Posto que essa 

dimensão desvela o fazer epistemológico do professor emancipador, crítico e não ingênuo para além 

das dimensões didáticas, pedagógicas e sociais. 

Deixa-se como última sugestão de futura investigação: investigar as propostas de ensino 

pautadas na “gamificação” e outros artefatos/apelos cibernéticos relacionando a Educação à indústria 

do entretenimento, levantando em que paradigma da Ludicidade se apoiam aqueles que fazem tais 

propostas. 

Por fim... “Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante” (SAINT-

EXUPÉRY, 2015, p. 74).  Foram quatro anos de dedicação integral aos estudos e pesquisas para a 

construção desta rosa, isto é, desta tese. No afã de mostrar qualidade e competência tentou-se abarcar 

tudo o que a vista (e a literatura) alcançava, acabou-se escrevendo muito, preocupando-se muito com 

os detalhes e com o referenciar de fontes. Isto, talvez, faça parte dos receios e da construção da 

identidade da pesquisadora principiante, ou mesmo, faça parte da tentativa de autolegitimar-se perante 

a comunidade acadêmica e perante a si mesma, numa tentativa de provar o próprio valor.  

Ganhou-se experiência, conhecimento e propriedade intelecto-acadêmica para falar e viver a 

Educação, completou-se um ciclo formativo. As dificuldades são parte da jornada e fazem parte da 

formação e fortalecimento. Teve-se a intenção de colaborar humildemente com a melhoria da 

pesquisa e da práxis docente no Ensino Superior. Não há arrependimentos só agradecimentos. “ – 

Adeus - disse a raposa. – Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê bem com o coração. O essencial 

é invisível aos olhos. – O essencial é invisível aos olhos – repetiu o principezinho para não se 

esquecer”. (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 72). A ludicidade e a Mediação Didática Lúdica são 

essenciais e invisíveis aos olhos. 
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