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RESUMO

Este artigo apresenta reflexões realizadas na pesquisa de mestrado em andamento vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia. O objetivo deste trabalho é conceituar
o saber ludo-sensível, que é um entrelaçamento entre saber lúdico e saber sensível. A dimensão estética e
o jogo são apresentados como pontos de intercessão desses saberes.

Palavras-chave: Saber ludo-sensível; saber sensível; saber lúdico; dimensão estética; jogo.

ABSTRACT

This article presents reflections realized in investigation of masters in progress linked to the Graduate
Program in Education at the Federal University of Bahia. The objective of this conceptualize work is the
knowledge ludo-sensitive, which is a interweaving between ludic knowledge and the sensitive knowledge.
The aesthetic dimension and the game are presented as points of intersection of this knowledge.

Word-key: knowledge ludo-sensitive; ludic knowledge; sensitive knowledge; aesthetic dimension; game.

INTRODUÇÃO

As discussões apresentadas neste artigo são frutos do trabalho de mestrado em andamento vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia.

A pesquisa em questão tem como objetivo investigar qual o espaço do saber ludo-sensível na prática
pedagógica de estagiárias de educação infantil que atuam na Creche UFBA, compreendendo a contribuição
do estágio remunerado na construção desse saber.

Este texto tem como objetivo conceituar o que venho chamando de saber ludo-sensível nessa pesquisa de
mestrado. Para isso, organizei o texto da seguinte forma: primeiro, discorro rapidamente a respeito dos
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saberes profissionais dos professores, a seguir conceituo o saber sensível, logo depois o saber lúdico, para
na última seção definir o saber ludo-sensível.

A relação entre o saber lúdico e o saber sensível será justificada nessa última seção, em que apresentarei
a dimensão estética e o jogo, como pontos de intercessão desses saberes.

1. SABERES PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES

Os saberes dos professores vêm sendo foco de estudos recentes, e grandes avanços são conquistados em
pesquisas como as de Charlot (2000) e Maurice Tardif (2002).

Saber, etimologicamente, vem do verbo em latim sapere que quer dizer, ao mesmo tempo, saber e sabor.
Saborear, ter gosto por algo é, ou pelo menos deveria ser, o processo do saber.

Entretanto, o saber, como nos mostra Charlot (2000), baseado na filosofia clássica envolve apenas a
razão, desprezando as paixões, as emoções, e, em ultima instância, o corpo, cortando, assim, o vínculo do
sujeito com o mundo.

Charlot (2000) rejeita essa concepção de saber, pois para ele não existe saber distante da noção de
relação. O conceito de saber está ligado a ideia da relação do sujeito com o mundo, com ele mesmo e com
os outros. Dessa forma, “o saber é construído em uma história coletiva que é a da mente humana e das
atividades do homem e está submetido a processos de validação, capitalização e transmissão.” (p. 63)

Para melhor compreensão dos saberes docentes, é pertinente observarmos algumas das características
apresentadas por Tardif (2002):

Os saberes docentes são temporais, ou seja, são produzidos através do tempo, pois compreende a
historicidade do sujeito, percorrendo a vida pessoal e profissional.

Os saberes dos professores são personalizados. Apesar da existência de muitos conhecimentos comuns
entre os professores, como aqueles provenientes dos cursos de formação, cada educador é único, tem um
determinado corpo, suas emoções, sua cultura, suas coragens e temores, vivem e trabalham em um
contexto e reage a toda discussão, leitura, aula, etc. de forma exclusiva. A construção dos saberes
profissionais dos professores passa por um processo de adaptação, acomodação e subjetivação.

Eles são também saberes situados ao serem construídos, aflorados, reorganizados e utilizados de acordo
cada situação.

Como o objeto de trabalho dos professores são as pessoas, que são seres que têm uma individualidade e
que precisam se alcançados dentro da coletividade, os saberes docentes carregam as marcas dessa
relação interpessoal dentro da sala de aula (tanto coletiva quanto individual), pois trazem para os saberes
dos professores elementos relacionais, éticos, emocionais e promotores de motivações.

Os saberes dos professores também são plurais e heterogêneos, pois eles provêm de diversas fontes: da
biografia do sujeito, principalmente da vida escolar; se apoiam em certos conhecimentos disciplinares, que
são saberes produzidos por pesquisadores e cientistas nas diversas disciplinas científicas; em experiências
da prática pedagógica, entre outros.

Assim, podemos dizer que saberes docentes são saberes de um determinado professor, que trabalha em
uma determinada instituição e que estão relacionados à sua história de vida, à sua formação, a suas
experiências profissionais, a sua personalidade, a relação que estabelece com seus alunos, com os outros
professores da instituição, além de diretores, coordenadores, etc.

2. SABER SENSÍVEL
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Muitas pesquisas que tratam de forma enfática ou nas entrelinhas sobre os saberes dos professores como,
por exemplo, pesquisas “sobre o repertório de conhecimentos do ensino, sobre o pensamento dos
professores, sobre a profissionalização, sobre o professor especialista, sobre o prático reflexivo ou então
sobre as competências” (GAUTHEIR, 1998, p. 333), não têm discutido a questão do saber ludo-sensível.

Existe um saber primitivo, que é anterior a todas as formas de conhecimento, é um saber corporal
acessível por meio dos nossos sentidos sem passar pelo pensamento e reflexão, este é o saber sensível.
Alberto Caeiro (heterônimo de Fernando Pessoa), em O guardador de rebanhos - Poema IX, fala de um
pensamento que é sensação. A expressão pensamento utilizado no seu poema poderia ser substituída por
saber. Parece-nos que Fernando Pessoa fala de um “pensamento” corporal e não inteligível, de um saber
sensível:

E os meus pensamentos são todas as sensações.

Penso com os olhos e com os ouvidos

E com as mãos e os pés

E com o nariz e a boca.

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la

E comer um fruto é saber-lhe o sentido (grifos nossos).

Nessa linguagem poética podemos compreender bem o que é esse saber sensível, a troca das palavras
grifadas pelas expressões: saberes – sei – saber, consecutivamente, facilita esse entendimento. Saber
sensível, segundo Duarte Jr. (2001), é uma sabedoria originária, primitiva, sobre a qual devemos nos
voltar se quisermos compreender as bases em que se assentam todo processo educacional.

Ao longo da vida, nos relacionamos e aprendemos com o mundo. Essa aprendizagem se dá de duas
formas básicas, aprendemos por meio da nossa inteligência e aprendemos por meio da nossa
sensibilidade. Os nossos cinco órgãos dos sentidos (paladar, visão, audição, olfato e tato) são os principais
veículos de entrada do saber que adquirimos por meio da sensibilidade e também do conhecimento
inteligível. Entretanto, o saber adquirido apenas por meio do corpo, que é o saber sensível, não passa pelo
nosso raciocínio. É o saber que antecede e é base do inteligível.

Contudo, por não envolver a intelectualidade, durante a modernidade, não foi considerado um saber.
Entretanto, o saber sensível não é desorganizado e sem significado como podem pensar alguns. Duarte Jr.
afirma que “tudo aquilo que é imediatamente acessível a nós através dos órgãos dos sentidos, tudo aquilo
captado de maneira sensível pelo corpo, já carrega em si uma organização, um significado, um sentido.”
(Ibidem, p.12)

Por meio da sensibilidade que mora no corpo, é apreendido e organizado o que se passa ao redor e no
interior do indivíduo, dando um significado, formando, dessa maneira um saber, por isso a sensibilidade é
“entendida como a capacidade de perceber e organizar estímulos quer eles provenham do mundo exterior,
quer do próprio organismo.” (Ibidem, p. 132)

Esse saber sensível foi ao longo da história moderna sendo desvalorizado, e assim, os nossos sentidos
deseducados. Ao comentar sobre como a supervalorização do racional nos levou a esquecer de uma
sabedoria sem palavras que mora no corpo, Rubem Alves (1998, p. 153) afirma que os conhecimentos
filosóficos, científicos e tecnológicos “cresceram tanto que chegaram a entupir a sabedoria do corpo.”

Dessa forma, como diz Duarte Jr. (2001), emerge a necessidade de uma educação (do) sensível, o ‘do’
entre parentes significa que a educação do sensível precisa ser sensível em si, para que ajude a
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desenvolver e acurar os nossos sentidos e sentimentos. Dessa forma, educar para sentir exige sentir
enquanto aprende, demandando do professor que promove essa educação um saber específico, o saber
sensível.

O saber sensível é essencialmente uma experiência emotiva, corpórea e intuitiva, cheia de significado. Ele
envolve o prazer, o medo, o sabor, o desejo, a apreciação do belo, que entram pelo nosso corpo
envolvendo todo o nosso ser. Por isso, Duarte Jr. (2001, p. 127), referindo-se a esse saber, fala do
“parentesco consanguíneo do saber com o sabor: saber implica em saborear elementos do mundo e
incorporá-los a nós (ou seja, trazê-los ao corpo para que dele passem a fazer parte).”

3. SABER LÚDICO

Antes de discorrer sobre o conceito de saber lúdico, é preciso explicar qual a definição de lúdico que está
sendo utilizado neste trabalho.

Ludicidade, segundo Luckesi (2002, p.25), é uma experiência interna que provoca um estado de plenitude.
“Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente, ao mesmo
tempo.”

Assim sendo, “Lúdico é um estado interno do sujeito e ludicidade é uma denominação geral para esse
estado – ‘estado de ludicidade’; essa é uma qualidade de quem está lúdico por dentro de si mesmo.”
(LUCKESI, 2007, p. 15)

Nesse contexto, atividade lúdica é aquela que proporciona esse estado de ludicidade, que envolve os
diferentes aspectos da pessoa (corpo – emoção – mente – espírito).

Para compreensão do lugar em que se dá a ludicidade, Luckesi (2002, p. 27) utiliza as ideias de Ken
Wilber, que afirma que o ser humano realiza suas atividades em quatro dimensões: individual interna
(relacionada aos sentimentos, a mente, a compreensão) , individual externa (comportamental, portanto
observável), coletiva interna ( é subjetiva e acontece no contexto da comunidade que está inserido, nos
valores e na cultura) e coletiva externa (“coletiva objetiva, sistêmica, constituindo uma rede interobjetiva
de relações observáveis”), melhor demonstradas no quadro abaixo:

INTERIOR EXTERIOR

INDIVIDUAL Eu

Estético

Ele

Comportamental

COLETIVO Nós

Ético

Ele

Sistêmico

Portanto, é possível compreender que o ser humano, realiza-se e expressa-se em suas experiências
nessas quatro dimensões, mesmo que não esteja conscientes de todas elas, ao mesmo tempo. (ibdem)

A atividade lúdica pode ser estudada a partir dessas quatro dimensões. Existem vários estudos que tratam
de atividades lúdicas, enfatizando pelo menos uma dessas dimensões como pode ser visto nos exemplos a
seguir.

Huizinga (2000), em seu livro Homo Ludens, ao tratar do aspecto histórico-social do jogo estuda
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principalmente a partir da dimensão coletiva tanto interna quanto externa (quadrantes esquerdo e direito
inferiores), pois como ele afirma: “nosso tema são as relações entre o jogo e a cultura... sendo possível
limitarmo-nos a suas manifestações sociais.” (p. 9)

No livro Jogo e educação (1998), Brougère trata do tema de forma sociológica, ou seja, enfatizando a
dimensão externa coletiva (quadrante esquerdo inferior). Já Winnicott (1975), em O Brincar & a realidade,
estuda o brincar e a transição entre o subjetivo e objetivo, caminhando entre as duas dimensões
individuais, a interna e a externa (quadrantes superiores).

Luckesi (2000, 2002, 2004, 2007) estuda o estado que atividade lúdica leva o individual a vivenciar - a
ludicidade, localizada na dimensão individual interna (quadrante esquerdo superior).

A partir dessas concepções de atividades lúdicas e da compreensão de ludicidade como experiência
interna, concebo como saber lúdico, um saber que, relacionado ao lúdico, envolve ser, saber e fazer.
Dessa forma, entendo que esse saber possui uma característica mais subjetiva, outra conceitual e uma
terceira procedimental. Compreendamos melhor:

Ser – está se referindo, nesse contexto, a ser lúdico, a ter sensibilidade para o lúdico, envolve afetividade,
sentimento, expressões emocionais. É o que permite que o professor enxergue possibilidades de
momentos lúdicos, onde outros não vêem, é o que faz com que o professor perceba pela fala, olhar, gesto,
disposição corporal, se uma atividade está realmente sendo lúdica ou não para seu aluno, é o que envolve
o professor de forma verdadeira na atividade, pois ele também experimenta momentos lúdicos com ela. É
a parte mais subjetiva e intersubjetiva do saber lúdico.

Saber (sobre o lúdico) - está relacionado ao conhecimento do professor a respeito do que é lúdico, de sua
importância, das possibilidades de utilização de atividades lúdicas em sala de aula. Essa é a parte mais
conceitual do saber lúdico.

Saber fazer – refere-se á organização de momentos lúdicos. É quando o professor sabe organizar
momentos e atividades potencialmente lúdicas[3] em sala de aula; envolve criatividade, habilidade. É a
parte do saber lúdico mais procedimental.

Essas características inter-relacionadas é o que estou designando como saber lúdico docente.

4. SABER LUDO-SENSÍVEL

O saber ludo-sensível é o saber que conjuga o saber lúdico e o saber sensível. Para justificar essa relação
apresentarei a dimensão estética e o jogo como zonas de interseção entre eles.

4.1 Dimensão Estética

Estética refere-se ao sensível. A palavra estética deriva do grego aisthesis, que significa faculdade de
perceber pelos sentidos. A experiência da aisthesis ou estesia (em português) ou estética é, assim, a
experiência da sensibilidade, do prazer, do belo, que não é qualquer vivência corporal, ela é mais ampla,
pois comporta um significado. A dimensão estética é aquela que envolve a capacidade do homem de sentir
o mundo ao seu redor e a si mesmo.

A arte envolve, sobretudo, uma dimensão estética. Ela abrange aspectos ligados à subjetividade humana,
como criar, imaginar, sentir e intuir, fatores importantes para o desenvolvimento integral do ser, e que a
coloca dentro da educação do sensível.

O saber sensível de um professor é que o mobiliza para realizar uma educação do sensível, que, segundo
Duarte Jr., significa dirigir nossa atenção de educadores para aquele saber primeiro, tendo como tarefa
desenvolver e refinar os sentidos. E “a arte pode consistir num precioso instrumento para a educação do
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sensível, levando-nos não apenas a descobrir formas inusitadas de sentir e perceber o mundo, como
também acurando os nossos sentimentos e percepções acerca da realidade vivida.” (2001, 15)

Dedicar um espaço privilegiado a arte na escola é valorizar a expressão da subjetividade humana, de
dimensões não conceituais. É permitir que emoções, experiências e saberes indescritíveis sejam
desvendados, trocados e compartilhados. É partir do subjetivo para o intersubjetivo.

Dessa forma, estou em concordância com Langer, no entendimento de que trabalhar com artes na escola
é trabalhar com os sentimentos. “As artes objetivam a realidade subjetiva, e subjetivam a experiência
externa da natureza. A educação artística é a educação do sentimento, e uma sociedade que a negligencia
se entrega à emoção amorfa” (LANGER, 1982, p. 90)

A atividade artística desperta a consciência estética, sensível e crítica da realidade. Esse tipo de
consciência traz uma atitude mais “harmoniosa e equilibrada perante o mundo, em que os sentimentos, a
razão e a imaginação se integram, em que os sentidos e valores dados a vida, são assumidos no agir
cotidiano” (DUARTE JÚNIOR, 1988, p. 115). Existindo, dessa forma, um trabalho conjugado e não
hierarquizado entre os aspectos sensíveis e intelectivos do ser.

Para falar da arte, da dimensão estética, no intuito de justificar o saber ludo-sensível é preciso
compreender que esta não só envolve a dimensão sensível, mas também a dimensão lúdica, e que
vivenciar uma experiência lúdica é viver também uma experiência estética.

Ser lúdico exige ser sensível, ter consciência estética, viver experiência lúdica exige que a sensibilidade
esteja aflorada. A sensibilidade é aspecto essencial para que a experiência lúdica aconteça. E um professor
lúdico é, necessariamente, um professor sensível.

A arte em sua essência é lúdica, D’Ávila fala que da arte como lúdica em sua definição e afirma que é
“pura tautologia se dizer de uma arte lúdica” (2007, p. 33).

A linguagem musical, corporal e visual que envolve a arte possibilita uma comunicação lúdica, que envolve
por completo o individuo e proporciona momentos de intenso prazer.

Em seu artigo Brincar, jogar, tocar e atuar: conexões estéticas, Duarte Jr. (2011) fala da arte como um
grande jogo, e da experiência estética como resultado de nos entregarmos a esse jogo, mostrando a
intrínseca relação entre quem joga e quem tem uma experiência estética, o que confirma caráter lúdico da
arte.

“Muito similar ao que a criança faz quando pega um cabo de vassoura, sobe e
brinca de cavalo. Ela sabe que aquilo não é um cavalo, mas é como se fosse um
cavalo. A arte é isso, é um grande jogo de ‘como se’, e a gente tem que entrar
nesse jogo para alcançar o prazer estético.” (p. 11)

Características que são peculiares das atividades lúdicas são vistas também como aspectos que envolvem
a arte. Duarte Jr. (1988) ao falar da arte salienta a possibilidade do autoconhecimento (de entrarmos em
contato com emoções e sentimentos, de forma que entendamos aquilo que sentimos) e do conhecimento
do outro, e também, do desenvolvimento da imaginação e criatividade como elementos educativos
contidos no bojo da expressão artística. E autores que estudam a ludicidade sinalizam também essas
características relacionadas às atividades lúdicas:

(...) essas atividades propiciam dois movimentos: um do presente para o passado
e outro do presente para o futuro. Na direção do passado, as atividades lúdicas
estimulam tanto o contato com as dores que marcaram nossa existência (...)
quanto o contato com a alegria de tudo o que foi bom em nossas vidas (...). E, na
direção do presente para o futuro, as atividades lúdicas propiciam condições de
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contato com nossas possibilidades e forças construtivas.” (LUCKESI, 2007, p. 17)

(...) uma educação lúdica, a nosso ver, é uma orientação adequada para uma
prática educativa que esteja atenta a formação de um ser humano ou de um
cidadão saudável para si mesmo e para sua convivência com os outros, na sua
vida privada ou pública. (IDEM, 2000, p. 22)

A atividades lúdicas permitem que o indivíduo vivencie sua inteireza e sua
autonomia em um tempo espaço próprio, particular. Esse encontro de inteireza e
encontro consigo mesmo gera possibilidades de autoconhecimento e de maior
consciência de si. (PEREIRA, 2002, p.17)

Falar em ludicidade é falar em prazer, emoção, imaginação, criatividade,
sensibilidade, vivencia da corporeidade. (IBIDEM, p. 16)

É o aspecto lúdico e sensível da arte que faz com que ela nos envolva em um aprendizado sobre nós
mesmos e sobre outro, que auxilia no desenvolvimento de dimensões criativas do nosso ser. Entretanto,
escolas têm buscado ocultar esse aspecto da arte, e tem enchido-a de outros conhecimentos que na
verdade não lhe são originários, naturais.

Ao entender que as atividades artísticas são lúdicas, podemos afirmar que o saber lúdico envolve
valorização e sensibilidade para as artes. E assim, é possível concluir que a arte é um ponto de interseção
entre o saber sensível e lúdico.

4.2 Jogo

Palavras como jogo e brincadeira, são frequentemente utilizadas como sinônimo de atividades lúdicas.
Entretanto, essas palavras são polissêmicas e por isso, é preciso termos cuidado, com o seu uso. Dessa
forma, antes de falarmos do jogo como atividade que envolve o saber ludo-sensível, vejamos alguns
conceitos de brincadeira e jogo.

Há, na teoria de Winnicott (1975), uma evolução dos fenômenos transicionais[4] para o brincar, do brincar
para o brincar com o outro, e deste para as experiências culturais.

Winnicott (1975) refere-se ao brincar como uma experiência que sempre é criativa, uma forma básica de
viver que provoca satisfação. A Brincadeira se encontra na linha teórica existente entre o subjetivo e o que
é objetivamente percebido. Essa área que a criança habita enquanto brinca não pode ser facilmente
abandonada, nem tampouco admite facilmente intrusões.

A brincadeira, entendida como uma atividade voltada para si mesma, vivida no presente e sem buscar
outros resultados (MATURANA, 2004), é uma atividade lúdica. Entretanto, a experiência lúdica pode ser
proporcionada por atividades que tenham outros objetivos. Eu posso praticar um esporte por questões
estéticas ou de saúde, e me sentir extremamente lúdica ao realizá-lo ou eu posso ler um livro por ser
importante para minha formação e me envolver de forma totalmente lúdica na leitura. Na verdade, a
motivação de realizar determinadas atividades pode não ser lúdica, mas enquanto a vivencia, a
experiência lúdica por ela promovida, pode levar ao esquecimento do que a motivou.

O jogo que pode ser visto, segundo Brougère (1998): a) como um sistema de regras, que existe de forma
abstrata, independente de estar sendo utilizado pelos jogadores; b) como material do jogo, como, por
exemplo, jogo de xadrez; c) como atividade lúdica, tanto a entendendo como algo que pode ser
observado, como ao sentimento pessoal, que cada jogador pode ter. O autor considera essa última
definição como a mais complexa e é a partir dela que discorre sobre o jogo. Ele critica a denominação de
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jogos dado a atividades distantes da cultura lúdica da criança, que não são resultantes de experiências
lúdicas vivenciadas por elas, como as realizadas por sistemas pré-escolares que transformam as atividades
lúdicas para adaptá-la às exigências escolares.

Ao falar da existência de uma cultura lúdica, Brougère (1998 b) afirma que a noção de interpretação é
importante ao considerar uma atividade como lúdica, pois para que uma atividade seja um jogo é preciso
que os atores sociais a interprete como tal, em função da imagem que têm dessa atividade, por meio de
uma cultura que lhe dá sentido.

Além dessa relação com a cultura preexistente, Brougère (1998 b) fala do jogo como atividade aprendida.
Ele apresenta as brincadeiras existentes entre o bebê e a mãe, como essenciais nesse processo. No início
a criança entra na brincadeira da mãe quase como um brinquedo, sem papel ativo, para em seguida
tornar-se um parceiro, assumindo assim, o papel da mãe. Dessa forma, o autor considera a existência de
uma cultura lúdica que traz definição de jogo, “torna-o possível e faz dele, mesmo em suas formas
solitárias, uma atividade cultural que supõe a aquisição de estruturas que a criança vai assimilar de
maneira mais ou menos personalizada para cada nova atividade lúdica.” (p. 106)

A cultura lúdica, a qual Brougère (1998 b) se refere, está relacionada às regras e significações que são
próprias do jogo, que são adquiridas e dominadas pelos jogadores, entretanto, o jogo não é só lugar de
desenvolvimento dessa cultura, mas é, principalmente, lugar de emergência e enriquecimento da cultura
lúdica, ou seja, a mesma cultura que torna possível o jogo é enriquecida progressivamente por ele.

Para Huizinga (2000), o jogo é mais antigo que a cultura e é no jogo e pelo jogo que a cultura se
desenvolve. Para ele, o jogo não é um elemento a mais na cultura, mas ele tem um lugar em todas as
manifestações culturais, pois a própria cultura possui um caráter lúdico. Assim, o autor entende o jogo
como complemento da vida, como uma necessidade básica do homem, por isso o título do seu trabalho é
homo ludens (homem lúdico).

As características fundamentais do jogo, para Huizinga (2000), são: ser livre; não ser vida “corrente” ou
“real”, ser a suspensão dela; ser desinteressado (não se busca com ele satisfazer as necessidades e os
desejos, que estejam além da própria realização do jogo); possuir limite de tempo (joga-se até acabar o
jogo) e de espaço (seja ele material ou imaginário, deliberado ou espontâneo); criar ordem e ser ordem
(possui regras que o organiza e qualquer alteração nelas “estraga o jogo”); ter a capacidade de envolver
os jogadores de forma intensa e total e de fazê-lo tornar-se outro (representação, faz de conta); e
promover a formação de grupos sociais.

Kishimoto (2002) fala de jogo se referindo a descrição de uma ação lúdica, como uma atividade de
natureza livre, como atividade voluntária do ser humano e afirma que historicamente, quando sujeito às
ordens, regras explícitas deixam de ser jogo.

Apesar da polissemia existente no uso das palavras jogo e brincadeira, entendo que essas atividades,
desde que sejam realizadas pelo simples prazer de realizá-las, que sejam escolhidas e controladas pelo
indivíduo, que o envolva de forma que sua mente e seu corpo estejam voltados para a mesma vivência é
uma atividade lúdica.

O saber lúdico envolve aspectos levantados por Santos (1997), Ele afirma que para uma formação lúdica,
é importante conhecer a si mesmo, “suas possibilidade e limitações e ter uma visão clara sobre a
importância do jogo e do brinquedo para a vida da criança, do jovem e do adulto.” (p. 14)

Mas qual a relação do jogo com o saber sensível

O jogo é também uma experiência estética, sensível. Huizinga fala que apesar da beleza não ser atributo
peculiar do jogo, ele tem a tendência de assumir acentuados elementos de beleza, inclusive fala do
apogeu que a beleza do corpo humano assume no jogo.
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Em suas formas mais complexas o jogo está saturado de ritmo e de harmonia, que são os mais nobres
dons de percepção estética de que o homem dispõe. São muitos, e bem íntimos, os laços que unem o jogo
e a beleza. (Huizinga, 2000, p. 10)

Uma das características do jogo é uma ordem específica e absoluta, ele tanto cria ordem como é ordem,
se a ordem que é suprema e absoluta for desobedecida, o jogo é estragado. Huizinga (2000) acredita que
devido à profunda afinidade entre a ordem e o jogo, o jogo, para ele, está tão ligado ao domínio da
estética.

Sendo ligado à estética, que se refere ao sensível, o jogo está relacionado a aspectos sensíveis do ser e,
portanto, jogar envolve um saber sensível.

Ao falar da relação entre arte e jogo, além de estar confirmando o caráter lúdico da arte, Duarte Jr (2011)
está sinalizando o caráter sensível do jogo. Ele diz que “o jogo não produz nada concreto, produz só o
prazer da forma que é o prazer da arte”, o prazer estético.

As características do jogo: de ser uma suspensão da vida real e de ser desinteressada, apresentadas por
Huizinga (2000), também, envolvem, segundo Duarte Jr. (1988), a experiência estética.

Dessa forma, jogar é também uma atividade sensível, mesmo porque envolvem as emoções, o corpo, a
criatividade, a expressividade, a imaginação, envolve a vida sensível. Por isso, o jogo é mais um
argumento, em favor do estudo conjugado do saber sensível e lúdico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O saber ludo-sensível é o que faz o educador ser sensível e lúdico, é o que o impulsiona e o capacita a
realizar uma educação do sensível e do lúdico.

Esse saber se relaciona com o que Vera Bacelar (2009) fala a respeito do saber subjetivo da experiência,
pois envolve sensibilidade, intuição, emoção, saber improvisar.

A criatividade e o prazer são inerentes a esse saber, pois nos habilita a viver o livre fluir da criatividade
humana, que nos proporcionam momentos prazerosos.

O saber ludo-sensível é o saber que integra várias dimensões do ser humano e, portanto, é um saber que
estabelece a integração entre sentimento e pensamento na educação. Pesquisar o lugar desse saber entre
os saberes docentes é se preocupar com uma educação voltada para uma vida mais integrada,
equilibrada, saudável e feliz.
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[3] A expressão potencialmente lúdica é utilizada por entender que nem toda atividade que parece lúdica é
lúdica para todos os indivíduos, o que as definem, como lúdicas são as experiências de plenitude, que são
individuais e internas.
[4] Os fenômenos transicionais se relacionam com os objetos transicionais, que são aqueles que não
pertencem ao corpo do bebê nem são plenamente reconhecidos por ele como realidade externa.
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