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Não confunda derrotas com fracasso nem vitórias com sucesso. Na vida de um 
campeão sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor 
sempre haverá vitórias. A diferença é que, enquanto os campeões crescem nas 

derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias. 
 

Roberto Shinyashiki 
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RESUMO 
 
 
Este estudo tem como objetivo discutir e reforçar a relevância dos Jogos Populares 
como importantes artefatos culturais - inseridos como um elemento da Cultura 
Corporal do Movimento e, portanto, considerados como uma importante ferramenta 
educacional para a Educação Física, principalmente no contexto escolar. O ponto de 
partida é o incentivo causado pela preocupação de que a prática dos Jogos Populares 
em seus locais de origem podem estar diminuindo, tanto pelo aumento do índice de 
violência, quanto pelo surgimento de opções de diversão mais “seguras” oferecidas 
pelo avanço tecnológico. Através de pesquisas bibliográficas, com o objetivo de 
aprofundar o conhecimento sobre os Jogos Populares e sua relevância, entendemos 
que dada a situação atual e a importância dos Jogos Populares como artefatos 
culturais, eles podem e devem ser resgatados e oferecidos como conteúdo no 
contexto das aulas de Educação Física escolar. No entanto, é ressaltado a 
importância do professor utilizar os Jogos Populares através de uma prática 
consciente e crítica, entendendo todo o contexto em que aqueles jogos estão 
inseridos, garantindo o resgate e apropriação dos Jogos Populares como importante 
elemento da cultura corporal e propiciando ao aluno um resgate consciente capaz de 
gerar novas transformações, adaptações e significados sobre os Jogos Populares.  
 
 
Palavras-chave: Jogos Populares. Cultura Corporal do Movimento. Educação 

Física. Artefatos Culturais 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to discuss and strengthen the relevance of the Popular Games as 
important cultural artifacts - remained as an element of Movement Body Culture and, 
therefore, considered as an important educational tool for Physical Education, 
especially in the school context. The bottom line is the incentive caused by the concern 
that the practice of the Popular Games in their original places may be decreasing, 
because of reasons like the increase in the rate of violence and the emergence of 
"safer" fun options offered by the technological progress. In order to deeping the 
knowledge about the Popular Games and their relevance, through bibliographic 
research, we understand that given the current situation and the importance of the 
Popular Games as cultural artifacts, they may and must be rescued and offered as 
content in the context of the Physical Education’s classes. However, it’s emphasized 
the importance of the teacher to use the Popular Games through a conscious and 
critical practice, understanding the context in which those games are remained, 
guaranteeing the rescue and appropriation of the Popular Games as an important 
element of the corporal culture and providing to the student a conscious rescue 
capable of generating new transformations, adaptations and meanings on the Popular 
Games.   
 
 
Keywords: Popular Games. Movement Body Culture. Physical Education. Cultural 

Artifacts  
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1- JUSTIFICATIVA 

 

Das minhas lembranças da infância, a parte mais legal do dia era o 

momento em que finalmente poderíamos ir à rua encontrar os amigos. A partir desse 

momento o tempo passava de forma imperceptível, foram muitas horas de jogos e 

brincadeiras de diversos tipos, algumas mais quietas, outras mais movimentadas, 

algumas que exigia de muita atenção, outras nem tanto. Rememorando esse contexto 

e buscando um relação com o que tenho vivido na minha formação, me arriscaria dizer 

que quando éramos crianças tínhamos um acervo de jogos e brincadeiras, que hoje 

daria inveja a qualquer professor de Educação Física. Não apenas o acervo de jogos 

era claramente destacado, mas também a capacidade de reformular esse jogo, com 

variações necessárias para que aquele grupo de crianças pudesse praticá-lo com a 

menor complicação possível. 

Os Jogos Populares eram aprendidos na rua por meio de outras crianças 

que costumavam brincar ali, e que outrora teriam aprendido com outro grupo de 

crianças, em um lugar diferente. Vivenciávamos uma cadeia de ensinamentos acerca 

de práticas ricas em componentes que podem auxiliar na formação da criança e do 

jovem. Foi possível também observar como essas atividades podem ser passadas e 

repassadas, não apenas de geração em geração, mas também entre bairros, cidades 

e Estados, sendo até modificadas em algumas situações, por vezes se mantinham da 

mesma forma em que foram originadas, em algumas ocasiões apenas o nome do jogo 

mudava de um lugar para o outro, porém nada que uma breve explicação para 

entender que se trata do mesmo jogo que teria sido jogado a pouco com os colegas 

daquela localidade. 

Ao olhar de uma criança, esta manifestação trata-se apenas de diversão, 

de passar a maior parte do tempo na rua, e jogar diversificados jogos com os seus 

amigos, aproveitando para se divertir até o momento de ser chamado de volta para 

casa. Por vezes era o momento desse indivíduo extravasar, o momento de se “libertar” 

do processo de escolarização no qual é submetido, um processo onde muitas das 

vezes ocorre um confinamento do corpo na sala de aula, como se para aprender o 

corpo devesse ficar imóvel e confinado. Sobre isso Freire (2001) nos fala sobre como 

entrada na escola, é marcante no crescimento infantil; pois as crianças são 

submetidas a uma imobilidade motora, que é imposta a partir do primeiro dia de aula 

de uma forma violenta. Para o autor, há uma maneira mais fácil de aprendizado do 
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que a atual, que passa por respeitar a liberdade das crianças, e tornar interessantes 

as situações de ensino.  

Após o ingresso na graduação em Educação Física, foi possível vivenciar 

e ter um maior entendimento acerca dos Jogos Populares, por meio de disciplinas, 

livros, textos, monitorias, projetos acadêmicos, congressos e afins. Graças a isso eu 

pude ter uma perspectiva mais concreta sobre o assunto, uma visão mais embasada 

acerca dos benefícios, da importância e do lugar que estão os Jogos Populares na 

vida da criança e do adolescente. 

Em um dos meus locais de estágio docente, uma colônia de férias, pude 

enxergar com muito mais clareza a grande dificuldade para a manutenção da 

evidencia dos Jogos Populares na vida da criança atualmente. Há alguns anos, 

dependendo do lugar, podemos ver cada vez menos crianças na rua praticando jogos 

e brincadeiras, e cada vez mais à frente de computadores, tablets, e smartphones de 

última geração, permitindo assim uma vasta quantidade de conteúdo, incluindo 

conteúdo com o intuito recreativo, por vezes suprindo a necessidade de diversão 

dessa criança que anteriormente era associada a ir para a rua brincar.  

Com o processo de maturidade, acentuado pela entrada na graduação, e 

na confluência dos estudos da Educação Física, no campo da Educação,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

era perceptível aos meus olhos que já na minha geração, nem todos as pessoas 

puderam estar vivenciando a infância na mesma forma que eu pude vivenciá-la, ou ao 

menos de forma semelhante. Entre as muitas razões, os principais relatos são em 

torno do grande aumento no índice de violência em alguns locais principalmente nas 

grandes cidades, além de alguns que não se interessavam pois foram apresentados 

a formas de diversão tecnológicas, como alternativa a diversão proporcionada pela 

rua, onde na visão dos seus pais seria um local perigoso e de difícil controle. 

Tendo em vista a situação atual dos Jogos Populares, observada pelas 

minhas vivencias de infância, somadas as da minha formação em projetos 

educacionais como as Pesquisas e Práticas de Ensino (PPEs). Este trabalho tem por 

objetivo destacar a importância dos Jogos Populares como artefatos culturais, bem 

como destacar a importância do resgate desses jogos no contexto da Educação Física 

na escola.  

 

2- INTRODUÇÃO 
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Esta pesquisa tem por objetivo discutir a importância dos Jogos Populares 

e a sua constituição como artefatos culturais no contexto da sociedade, além da sua 

relação com a escola, especialmente nas aulas de Educação Física Escolar, esse 

estudo busca discutir essas questões a partir de uma metodologia de cunho 

qualitativo. 

Inicialmente neste trabalho, trago um breve histórico do que é a Educação 

Física, perpassando pela sua história no Brasil e suas influências políticas e sociais 

ao longo dos anos de forma objetiva, visto que esta monografia não tem a 

intencionalidade de um aprofundamento nessa questão, entretanto, considerando 

relevante compreender um pouco dessa história para entender a Educação Física da 

forma como se constitui atualmente. 

No segundo capítulo trago a discussão do jogo como elemento da cultura 

corporal, por compreender que dentro dos elementos cultura corporal o jogo tem um 

destaque, pois o mesmo carrega consigo uma bagagem cultural de movimentações e 

regras aprimoradas ao longo dos tempos, através de conhecimentos historicamente 

acumulados e socialmente transmitidos, podendo a todo tempo se ressignificar ao 

meio e época onde está sendo utilizado.  

No capítulo seguinte circulo por uma conceituação dos Jogos Populares, 

entendendo que não existe um conceito único, entretanto trago para esse estudo a 

compreensão que fui tendo a partir das pesquisas do que são os Jogos Populares, 

além de simultaneamente falar da importância deles como artefatos culturais, 

dialogando com o campo da Educação Fisica, especialmente da Educação Física 

escolar. 

Ao final, esta pesquisa me embasa, para trazer algumas considerações 

acerca desta temática, resgatando a importância dos Jogos Populares e as relações 

destes artefatos culturais com o cotidiano da Educação Física escolar, visto que este 

é meu campo de atuação, reconhecendo os Jogos Populares como sendo importantes 

no exercício da docência no campo da Educação Física. 
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3- METODOLOGIA 

 

O trabalho parte das minhas vivências imerso no meu processo de 

formação nessa Licenciatura e busca por meio de uma revisão de literatura discutir a 

minha temática com centralidade nos jogos populares, bem como propõe um diálogo 

com alguns autores tais como Bracht (2011), Betti (1991), Coletivo de Autores (2009), 

Freire (2001), entre outros que discutem essa temática no campo da Educação Física, 

especialmente no ambiente escolar. 

A proposta deste trabalho parte da compreensão de que a questão central 

deste estudo não pode ser quantificada, portanto escolhe a pesquisa qualitativa e 

concorda com Mynaio (2011) quando diz que  

 

(...) a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse 
conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade 
social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre 
o que faze por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 
partilhada com os seus semelhantes. (p.21). 

 

Assim iniciamos um levantamento bibliográfico buscando diversos autores 

com trabalhos relacionados à área do estudo, incluindo sites, artigos científicos, 

monografias, livros, entre outros. Uma vez realizado o estudo, a leitura e interpretação 

em cima das fontes pré-selecionadas, utilizei desses autores para discutir o que é 

Jogo, e destacar a importância dos Jogos Populares como artefatos culturais, bem 

como acentuar a relevância do resgate desses jogos no contexto da Educação Física 

na escola. 
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4- O QUE É EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Quando falamos sobre Educação Física, é comum obtermos através do 

senso comum associações ao esporte, a estética, a saúde ao lazer e até mesmo a 

calistenia. Embora essas áreas consistam em importantes ramificações da Educação 

Física, a mesma não se resume a apenas isso, mas sim a uma disciplina e objeto de 

estudo abrangente, ainda mais quando falamos da Educação Física na escola. Porém 

essas associações atribuídas a Educação Física pelo senso comum, não são naturais, 

mas surgidas através da história da Educação Física no Brasil. 

Antes de buscarmos definir e entender o que é a Educação Física, 

devemos compreender que a Educação Física passa e passou por inúmeras 

transformações, desde sua prática, até seus objetivos, influenciada principalmente por 

mudanças sociais, influências de correntes de pensamento filosófico, tendências 

políticas, científicas e pedagógicas. A Educação Física no cenário nacional passou 

por influencias dos médicos, militares, políticos e por inúmeros debates de estudiosos 

da área, até chegar na Educação Física qual conceituamos e acreditamos nesse 

trabalho. 

Para entendermos a Educação Física que defendemos nesse trabalho, 

devemos iniciar por um breve passeio pela história da Educação Física no Brasil.  

No século passado, a Educação Física esteve diretamente ligada a classe 

médica e a instituições militares, a partir de 1920 alguns estados da Federação 

começaram a realizar reformas educacionais para incluir a Educação Física, até então 

surgida e denominada como Ginástica nas escolas (BETTI, 1991).  

Até o presente momento apenas o Rio de Janeiro, como Capital da 

República, havia implementado a Ginástica nas escolas, motivado pelo parecer 

emitido por Rui Barbosa  sobre a “Reforma do Ensino Primário, Secundário e 

Superior”, onde o mesmo defende a equiparação do professor de Ginástica a 

professores de outras disciplinas e aborda a valiosidade da Ginástica para a formação 

do cidadão brasileiro, salientando sobre a importância de se ter um corpo saudável 

para sustentar a atividade intelectual (BRASIL, 1997).  

 

Na intenção de sistematizar a ginástica dentro da escola brasileira, surgem 
os métodos ginásticos (gímnicos). Oriundos das escolas sueca, alemã e 
francesa, esses métodos conferiam à Educação Física uma perspectiva 
eugênica, higienista e militarista, na qual o exercício físico deveria ser 
utilizado para aquisição e manutenção da higiene física e moral (Higienismo), 
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preparando os indivíduos fisicamente para o combate militar (Militarismo). O 
higienismo e o militarismo estavam orientados em princípios anátomo-
fisiológicos, buscando a criação de um homem obediente, submisso e acrítico 
à realidade brasileira. (SOARES, 2012). 

 

Na mesma época em que alguns Estados brasileiros começam a inserir a 

Ginástica nas escolas, surge sobre a educação brasileira uma forte influência do 

movimento da Escola Nova, que evidenciou a importância da Educação Física no 

desenvolvimento integral do ser humano. Esse movimento contribuiu para a 

manutenção e durabilidade da finalidade higiênica da Educação Física no Brasil, pois 

tanto as instituições militares, religiosas como os educadores da Escola Nova 

compartilhavam de muitos dos seus pensamentos sobre a Educação Física (BRASIL, 

1997). 

Ainda na década de 30, foi feita a primeira referência explícita a Educação 

Física em textos constitucionais federais, através da Constituição recém elaborada, 

onde a incluía no currículo como prática educativa obrigatória, e não apenas como 

disciplina curricular (BRASIL, 1997). Ainda segundo os PCNs, também havia na 

mesma Constituição uma citação que falava sobre o adestramento físico como 

maneira de preparar a juventude para defender a nação e cumprir seus deveres com 

a economia, uma vez que o Brasil passava também por um momento de urbanização 

e industrialização, sendo assim a Educação Física além do cunho militarista e 

higienista, adquiria também a atribuição de fortalecer o trabalhador, melhorando sua 

capacidade produtiva. 

Com a tomada do poder brasileiro pelos Militares através do Golpe de 64, 

somada a instauração do regime da ditadura militar no país, a Educação Física volta 

a passar por novas alterações em seus objetivos e incumbências, onde num regime 

pautado sob o caráter nacionalista, o governo militar passou a investir na Educação 

Física em funções pautadas pelo nacionalismo, com objetivo “tanto na formação de 

um exército composto por uma juventude forte e saudável como na tentativa de 

desmobilização das forças políticas oposicionistas” (BRASIL, 1997, p.21).  

Uma vez que as Universidades representavam algumas das principais 

diretrizes de resistência, o governo militar tomou medidas usando a Educação Física 

para favorecer o regime militar no Brasil, entre essas medidas estava a 

obrigatoriedade da Educação Física no 3º grau, onde as atividades eram consideradas 

destituídas de conhecimentos e estavam relacionadas ao fazer pelo fazer, voltada a 
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formação de mão de obra apta para a produção, utilizando-se disso para desapropriar 

as mobilizações estudantis que eram contrárias ao regime (DARIDO E RANGEL, 

2005) 

Aliado a isso o governo passou a investir no esporte, tornando a iniciação 

esportiva obrigatória ainda na escola, buscando obter êxitos em grandes competições 

esportivas internas e externas, pretendendo a partir da Educação Física e do esporte, 

sustentar e transparecer a ideia de prosperidade e desenvolvimento (DARIDO E 

RANGEL, 2005). 

Nesta altura da história, podemos observar a Educação Física voltada para 

o esportivismo, e tecnicismo, onde imperava a busca pelo mais hábil, mais apto e mais 

forte, onde o que importava era apenas quem era o mais qualificado ou que teria o 

maior potencial para conseguir vencer. 

Embora o modelo esportivista e tecnicista ainda sejam presentes na 

Educação Física atual, por volta da década de 80, começaram a aparecer críticas 

acerca do predomínio dos conteúdos esportivos nas aulas de Educação Física 

(SOARES, 2012).  

 

Na década de 80 os efeitos desse modelo começaram a ser sentidos e 
contestados: o Brasil não se tornou uma nação olímpica e a competição 
esportiva da elite não aumentou o número de praticantes de atividades 
físicas. Iniciou-se então uma profunda crise de identidade nos pressupostos 
e no próprio discurso da Educação Física, que originou uma mudança 
significativa nas políticas educacionais: a Educação Física escolar, que 
estava voltada principalmente para a escolaridade de quinta a oitava séries 
do primeiro grau, passou a priorizar o segmento de primeira à quarta e 
também a pré-escola. O enfoque passou a ser o desenvolvimento psicomotor 
do aluno, tirando da escola a função de promover os esportes de alto 
rendimento (BRASIL, 1997. p 21). 

 
  

Devido a aumento de congressos, publicações em livros e revistas e 

promoção de debates na área, começam a surgir diversas abordagens e tendências 

pedagógicas que atualmente coexistem, e que tentam quebrar o modelo tecnicista e 

tradicional que anteriormente fora inserida na Educação Física, entre essas 

tendências e modelos pedagógicos podemos destacar a psicomotricidade; 

desenvolvimentista; saúde renovada; críticas; e mais recentemente os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), essas abordagens embora contenham enfoques 

científicos diferenciados entre si, com pontos muitas vezes divergentes, têm em 
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comum a busca de uma Educação Física que articule as múltiplas dimensões do ser 

humano (BRASIL, 1997). 

No decorrer da minha graduação, e processo de formação pude 

compreender todo o contexto histórico em que a Educação Física estava inserida, e 

hoje, entender a Educação Física como uma disciplina de grande relevância, não 

sendo ligada apenas a pratica esportiva, a pratica alienante, na qual não 

compreendemos por qual motivo a estamos fazendo, mas entendendo que a 

Educação Física no contexto da escola tem um papel fundamental na formação dos 

alunos. 
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5- O JOGO COMO ELEMENTO DA CULTURA CORPORAL 

 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

n° 9.394/96) que regulamenta a educação brasileira, legitimou a Educação Física 

como componente curricular da educação básica, equalizando o valor da Educação 

Física junto a outras áreas de conhecimento do sistema consolidando a Educação 

Física como um componente curricular que deve estar integrado a proposta 

pedagógica da escola. 

 

A LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que 
regulamenta a educação brasileira estabelece a Educação Física como um 
componente curricular da Educação Básica, sendo equivalentes as demais 
áreas de conhecimento do Sistema Educacional, e que deve estar integrada 
a proposta pedagógica da escola (OKAMOTO, 2011,p.10). 

 

Estando a Educação Física uma vez consolidada como um importante 

elemento curricular, obtendo seu espaço legalmente entre as outras disciplinas do 

âmbito escolar, observamos elementos da cultura ligados à área de estudos e 

pesquisa da Educação Física, destacando entre eles a Cultura Corporal do 

Movimento, que atualmente está introduzida legalmente pelos (PCNs) Parâmetros 

Curriculares Nacionais, (2001 p. 26), consolidadas como um dos objetos centrais de 

estudo da disciplina de Educação Física. 

Tendo como base o Coletivo de Autores (1992) passo a considerar Cultura 

Corporal um conjunto de conhecimentos advindo de uma ou várias sociedades acerca 

das possibilidades de movimentar o corpo, dentro da Cultura Corporal do Movimento 

podemos observar diferentes práticas corporais, oriundas de diversas manifestações 

culturais, entre essas práticas destacam-se o esporte, a ginástica, a dança, a luta e o 

jogo, que segundo a mesma obra, são atividades que possibilitam reproduzir através 

do movimento corporal o conhecimento adquirido por aquela determinada sociedade, 

movimentos que após analises, discussões e estudos foram incorporadas pela 

Educação Física em forma de  conteúdo. 

Ao encontro do Coletivo de Autores, Bracht (2011) diz que as vivencias de 

diversas danças, esportes, jogos, lutas, devem ser propiciadas aos alunos nas aulas 

de Educação Física através dos seus docentes, assim havendo a possibilidade de que 

esses estudantes reconheçam essas práticas corporais como elementos culturais.  
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Dentre os elementos da cultura corporal do movimento, neste trabalho 

destacamos o jogo, diversos pesquisadores o tem como objeto de estudo, estudos 

esses que nos ajudam a acessar informações que contribuem para entender melhor 

esse rico fenômeno cultural.  

Entre os principais estudiosos sobre o jogo está Huizinga (2004), o autor 

nos fala sobre o jogo como: "uma atividade voluntária exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente consentidas, 

mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 

um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente de vida 

cotidiana." 

O Jogo é um objeto de estudo bastante complexo e muito difícil de definir, 

Okamoto (2011), apoiada nos estudos de Kishimoto (1999), Friendmann (1996), Freire 

(2003) e Mukhina (1996) nos fala que: 

 

O jogo tem sido assunto de estudo de muitos pesquisadores das diferentes 
áreas de conhecimento entre eles Kishimoto (1999), Friedmann (1996), Freire 
(2003) Mukhina (1996), muitos buscam defini-lo, outros procuram descobrir 
qual a sua função na sociedade, principalmente no que se referem ao 
desenvolvimento infantil, outros recorrem ao jogo para compreender os 
diferentes comportamentos do ser humano. 

 
  

Outro autor que fala sobre a dificuldade de se definir o jogo é Kishimoto 

(1999), que fala sobre os muitos fenômenos culturais que são considerados como 

jogo, por exemplo as brincadeiras e os brinquedos. 

Freire (1994) declara que jogo, brinquedo e brincadeira tem o mesmo 

significado, embora no jogo sempre haja perdedores e ganhadores. 

Embora os Jogos sejam um objeto de estudo difícil de definir, não impede 

que muitos pesquisadores o estudem e nos ajudem a compreende-lo, entre esses 

estudiosos se destaca o Huizinga (2004), que em seu livro intitulado de “Homo  

Ludens: o jogo como elemento da cultura” afirma que o jogo é mais antigo que a  

própria cultura humana, baseando-se na ideia em que antes do homem e das 

sociedades modernas serem consolidadas, os  animais já brincavam e jogavam 

através de algumas regras básicas, o que  constituiria em uma forma mais básica e 

simples de jogo. 

Observando o jogo como importante elemento da Cultura Corporal, 

Tavares e Souza Júnior (2011) ajudam a nos atentar acerca das diversas utilizações 
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e situações onde o jogo pode ser utilizado, segundo o autor, o jogo pode em diversos 

momentos nas aulas de Educação Física, quanto a isso, pude observar o jogo se 

apropriando do conceito de ludicidade, utilizando-o como um elemento importante na 

negociação com os alunos para proporcionar uma maior participação nas aulas de 

Educação Física, usufruindo também para discussões de questões que sejam 

relevantes no momento presente de aula ou até mesmo na sociedade, 

contextualizando isto, trago a partir de uma experiência vivida como bolsista do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), no contexto de uma escola 

pública localizada no entorno de diversas comunidades, onde utilizamos do “racha” 

(que consiste em um tipo de jogo de futebol, porém com as regras criadas e adaptadas 

pelos membros que estão jogando), como o jogo popular advindo da cultura daquela 

comunidade,  estando tão presente na cultura dos alunos, que a Educação Física 

enquanto disciplina, se apropriou desse jogo popular para que os alunos então 

pudessem se motivar mais, participar mais das aulas, e inclusive usando as próprias 

regras do “racha”, no contexto da aula de Educação Física para discutirmos valores, 

preconceitos, questões de gênero, entre outros, pois o “racha” no local onde era 

jogado pelos alunos fora do ambiente da escola, era composto por regras excludentes, 

era visto como um jogo só para os garotos, onde as garotas dificilmente poderiam ter 

a chance de participar, além disso não era possível a todos os garotos jogarem, os 

garotos menos habilidosos eram normalmente excluídos ou sua entrada no jogo era 

dificultada pelos outros jogadores. Através da apropriação feita pela Educação Física 

na escola, foi possível utilizar dessas situações, para debatermos e discutirmos sobre 

conscientização, inclusão social, preconceito e machismo. 

Reforçando essa utilização do jogo como elemento de descontração, 

ludicidade e principalmente conscientização, podemos observar os PCNs (Brasil, 

1998): 

 

entende-se a Educação Física como uma área de conhecimento da cultura 
corporal de movimento e a Educação Física escolar como uma disciplina que 
introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento, formando o 
cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-
o para usufruir dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas e das 
ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da 
qualidade de vida.  

 



  21 

 

Ao longo da minha revisão de literatura, a pesquisa também passou por 

algumas políticas públicas, e trago como destaque para esse trabalho a de 

Pernambuco 

No processo de pesquisa de revisão de literatura e pesquisa bibliográfica, 

entre os documentos que pude ler e pesquisar, faço um destaque para o (PCPE), que 

são os Parâmetros Curriculares de Educação Física para o Ensino Fundamental e 

Médio de Pernambuco, que nos reforça a compreensão do jogo como uma prática 

corporal evoluída de uma ou mais práticas corporais aprimoradas ao longo dos 

tempos, através de conhecimentos historicamente acumulados e socialmente 

transmitidos, sendo assim elemento da cultura corporal humana, logo os jogos 

possuem características importantes para o desenvolvimento dos seus praticantes, 

podendo agregar valores inerentes à vida em sociedade e à diversidade cultural 

(PERNAMBUCO, 2013) 

Ao encontro da ideia de utilizar o jogo como elemento da Cultura Corporal, 

como objetivo de gerar reflexão e autoconhecimento ao ser humano temos Vaz (1999) 

que defendia que a Educação Física Escolar fosse representada como uma área de 

conhecimento que tem como responsabilidade a problematização e a prática da 

cultura corporal de movimento produzida pelos seres humanos. 

O elemento cultural jogo, está em constante atualização, em qualquer lugar 

do mundo alguma criança, adolescente ou adulto pode estar criando um jogo a partir 

de um tempo livre, e qualquer material ou espaço disponível, ou até mesmo 

acrescentando ou retirando regras de jogos já existentes, adaptando-os ao meio em 

que o mesmo está sendo jogado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22 

 

6- O QUE SÃO JOGOS POPULARES 

 

Ao longo do trabalho, nós pudemos ver que assim como outros elementos 

da Cultura Corporal do Movimento, como as danças, a lutas esportes e ginásticas, os 

Jogos são elementos da cultura corporal humana, transmitidos entre diversas 

gerações através do tempo, podendo ser modificados ao longo do tempo, de acordo 

com a necessidade social em que ele está inserido. 

Existem diversas formas de jogos e de se jogar, podendo eles conter 

objetos físicos ou imaginários, espaço físico ou imaginário, com espaços limitados ou 

ilimitados, existem também jogos que podem ser jogados parados apenas com o 

movimentos das mão, as formas dos jogos e de se jogar são diversas. Devido a essas 

diferentes formas em que um jogo pode acontecer, podendo conter múltiplas funções 

ou modos, existem algumas classificações desses jogos, por exemplo jogos de cartas, 

jogos de dados, jogos de rua, jogos educativos, jogos competitivos, jogos 

cooperativos, entre outros, essas classificações surgem como uma forma de 

classificar, explicar e compreender melhor o jogo (OLIVEIRA, 2016, p.329) 

Tavares e Souza Júnior (2006) colocam os jogos em três categorias que 

são interligadas histórica e teoricamente: os jogos de salão, que seriam os jogos de 

tabuleiros e pequenas peças para representação dos jogadores com regras pré-

determinadas; os jogos esportivos, como aqueles que se aproximam dos esportes de 

quadra, onde muitas das vezes podem ser usados como forma de progressão 

pedagógica para se chegar ao próprio esporte, tendo como essência da sua prática a 

ludicidade, e os jogos populares, como aquele em que seus elementos podem ser 

alterados e decididos pelos próprios jogadores e que possuem regras flexíveis. 

Dentre os diversificados tipos e classificações de Jogos, alguns em 

especial podem ser considerados como patrimônio da cultura popular, pois esses 

particularmente têm algumas características únicas, como ser do conhecimento e 

prática de diferentes povos, ter seus criadores desconhecidos, e sua transmissão 

podendo acontecer de forma voluntaria, muitos autores tratam esses jogos como 

Jogos Populares. 

Os Jogos Populares também podem ser conhecido como jogo tradicional 

infantil, de acordo com autores como Friedmann (1994) e Kishimoto (1996) os jogos 

populares e os jogos tradicionais podem ser visto como sinônimos. A respeito disso 

Mello (2006) esclarece que: 
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Os jogos tradicionais são também denominados de jogos populares, sejam 
aqueles praticados por adultos ou pela população infantil, principalmente por 
crianças integrantes de famílias menos privilegiadas. Estes ocorrem com 
frequência em calçadas, ruas, quintais, terrenos baldios e pátios escolares, 
ao passo que aqueles se tornam parte da vida cotidiana de seus praticantes 
em seus momentos de tempo livre e oportunidade de encontro grupal 
(MELLO, 2006, p. 01). 

 

Os Jogos Populares ou tradicionais têm algumas características 

diferenciadas quando comparadas a outras “classificações” de jogos, essas inclusive 

são as mesmas que nos possibilita classificar os jogos populares e tradicionais como 

sinônimos.  

Okamoto (2011, p.16) apoiada nos estudos de Fiedmann (1996) nos ajuda 

a apontar essas características acerca dos jogos populares, segundo ela Fiedmann 

(1996) se refere aos jogos tradicionais como: 

 

Friedmann (1996) refere-se aos jogos tradicionais infantis como uma 
manifestação cultural acumulada ao longo da vida das pessoas, presente no 
meio social do qual a criança faz parte, seja na rua, nos parques, nas praças, 
sendo um conhecimento adquirido de maneira livre, pois são transmitidas 
naturalmente nos grupos com as quais convivem, e as maneiras como 
praticam esses tipos de jogos podem variar quanto as suas regras, modo de 
jogar, número de participantes, mas que a sua tradição permanece. 

 

Uma das principais características do Jogo Popular é bem observada por 

Okamoto (2011), quando o autor fala do Jogo Popular como sendo uma das 

manifestações situadas dentro do folclore, pois tem raiz folclórica, sendo produtor e 

reprodutor de cultura, representando os valores e a cultura de um povo, seja 

conservando suas características ou se transformando dependendo do contexto onde 

se apresenta. 

 Apesar de possuir características únicas, algumas de suas características 

são encontradas também em outras classificações dos jogos, como ser transmitido 

principalmente de forma oral e estar em constante possibilidade de mudança, sendo 

suas regras rígidas, porém não absolutas. Com o passar dos tempos esses jogos 

tendem a se modificar, variando de acordo com a cultura popular do povo onde ele 

está sendo jogado, dentre essas mudanças acarretadas ao jogo algumas vão desde 

uma simples mudança de nomenclatura, até mesmo algumas regras básicas e 

adicionais do jogo original.  
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Em relação a isso podemos usar o exemplo da brincadeira do “esconde-

esconde”, onde de acordo com o estado, cidade, bairro ou até mesmo rua em que 

esse jogo esteja sendo jogado, ele pode ter uma nomenclatura e regras diferentes.                                                                                                                                                        

O jogo do esconde-esconde também pode ser conhecido como pique-esconde, 

escondida, entre outros. Além das variações nos nomes, também pode-se observar 

uma variação nas regras, como por exemplo o próximo indivíduo a ficar com o pique 

na próxima rolada, que em alguns lugares pode ser o primeiro a ser encontrado, e em 

outros lugares pode ser o último, entre outras variações da regra, variações essas que 

não têm necessariamente ligação com a mudança de nomenclatura do jogo. 

Kishimoto (1994), nos fala que além dos jogos populares em que existem 

as variações de regras, há também aqueles que mantém a sua forma original desde 

que foram criados, como exemplo o par ou ímpar, ou empinar pipas. 

Os Jogos Populares também podem ser caracterizados pelo local onde 

geralmente são praticados, essa é outra característica peculiar encontrada nos Jogos 

Populares, pois o local mais comum onde podemos encontrar sua execução e 

transmissão é nas ruas, e praças, locais geralmente públicos e de comum interação 

entre jovens. Quanto a isso Okamoto (2011, p. 17) recorrendo aos estudos de Mello 

(1989) nos fala que “esses jogos são praticados em sua maioria pelas classes 

populares e uma parte da classe média, e podem ser vivenciados em locais de fácil 

acesso, como ruas, quintais, terrenos baldios, pátios escolares, etc”  

Outro estudioso dos Jogos Populares, Cardoso (2004, p. 44), fala que os 

Jogos Populares têm como características principais “Oralidade, transformação, 

espontaneidade, anonimato, conservação”. Destas características citadas pelo autor, 

uma que se destaca é o anonimato, pois outra característica importante e peculiar dos 

Jogos Populares, é a falta de fontes confiáveis e certeiras acerca da origem da maioria 

dos Jogos Populares. 

Mello (1989) fala comenta uma característica do Jogo Popular sob uma 

perspectiva mais social, quando fala que os Jogos Populares são praticados em sua 

maioria pelas classes mais populares, e uma parte da classe média, o autor comenta 

também sobre a facilidade de acesso ao materiais que geralmente são utilizados 

nesse tipo de jogo, a exemplo de sucatas, pedaços de madeira entre outros 

Considerando todas as características apresentadas é razoável afirmar que 

os Jogos Populares são jogos ou brincadeiras de domínio público, contendo raízes 
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folclóricas, que são transmitidos por diferentes gerações, geralmente de criança para 

criança, recriado e resinificado, ao longo do tempo.  

Devido essa riqueza de elementos culturais, e possibilidades de se 

trabalhar o Jogo Popular de acordo com o objetivo de quem está jogando-o, muitos 

autores apontam a importância dessas importantes manifestações culturais para a 

formação do indivíduo no mundo e na sociedade. 

 

 

6.1- A IMPORTANCIA DOS JOGOS POPULARES COMO ARTEFATOS 

CULTURAIS 

 

É importante salientar que neste trabalho, tratamos do termo cultura 

conhecido e cultivado pelo senso comum, sob um conceito de cultura onde exista uma 

hierarquia, considerando uma cultura mais importante do que a outra, onde 

consideraríamos a música clássica um elemento cultural, e não o funk por exemplo. 

Observamos nesse trabalho, a cultura com base em Hall (1997) que nos 

diz que “a cultura é algo central não porque ocupe um centro, uma posição única e 

privilegiada, mas porque perpassa tudo o que acontece nas nossas vidas e todas as 

representações que fazemos desses acontecimentos” (p.7) 

Trabalhamos então sob a perspectiva da cultura como qualquer produção 

do homem, sendo uma questão intrínseca ao homem, pois o homem é produtor e 

reprodutor de cultura, assim podemos observar os Jogos Populares como artefatos 

culturais, produzidos e reproduzidos pelo homem ao longo dos anos, um elemento da 

cultura que tem sua importância nos contexto onde são jogados, criados e 

ressignificados.  

Amarelinha, taco, pique-bandeira, esconde-esconde, telefone sem fio, 

cabra cega e muitos outros, esses são alguns exemplos de Jogos Populares que são 

criados, aprendidos e ensinados através de gerações, geralmente passados entre os 

jovens, sendo organizados e praticados pelos mesmos, em sua maioria de casos 

praticados em locais públicos e de fácil acesso, tendo a rua como principal lugar, além 

de serem praticados e reinventados de geração a geração até os dias de hoje.  

De acordo com o que foi falado no capítulo anterior, os jogos foram e ainda 

podem ser criados por diferentes grupos sociais, em diferentes momentos históricos, 
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transformados e adequados de acordo com a necessidade dos indivíduos que estão 

jogando.  

Ao falarmos de jogos, na maioria das vezes o associamos a crianças ou a 

adolescentes, porém os adultos também jogam, como vimos existem diversas 

classificações de jogos, entre essas classificações estão algumas quase que 

exclusivas de uso adulto, como jogos com bebidas, ou jogos eróticos, que embora 

tenham seu uso idealmente limitado ao indivíduo adulto, foram criados e adaptados 

no mesmo sentido dos jogos populares, inclusive sendo repassados historicamente 

da mesma forma. 

Sobre isso Oliveira (2016) fala: 

 
...que Jogo não pode ser relacionado apenas à infância ou a socialização de 
crianças ao crianças ao redor do mundo adulto, visto que, nas mais diferentes 
idades jogamos. O que mudam são as formas e os seus significados, a 
exemplo os jogos eróticos. 

 

Porém assim como algumas classificações de jogos são diretamente 

ligadas ao adulto, outras podem ser diretamente associadas a criança, são os casos 

do Jogos Populares, isso porque na maioria dos casos os adultos não têm tempo para 

dispor aos Jogos Populares devido ao trabalho diário, além de em diversas situações 

o amadurecimento traz consigo o desinteresse em atividades que eram feitas quando 

criança, entre elas o Jogo Popular. 

Huizinga (1971) fala sobre esse assunto, quando nos diz que para o 

indivíduo adulto e responsável, o jogo pode ser algo facilmente dispensável, algo 

supérfluo. Podemos então afirmar que o Jogo Popular na sociedade, observando de 

uma maneira geral, é visto como uma prática menos ligada ao adulto, e mais ligada 

aos mais jovens, geralmente sendo usada como forma de diversão. 

Os Jogos  Populares quando não são praticados no espaço escolar, 

principalmente no espaço fora das salas de aula, como ruas, praças, praia, terrenos 

baldios, ou até mesmo o pátio da escola, normalmente são organizados, ensinados e 

praticados entre os seus jogadores, que ao mesmo tempo são também mediadores e 

professores, em sua maioria sendo crianças e adolescentes, nessa relação, quem já 

é mais experiente, quem mais conhece o jogo, toma a frente pra ensinar e exemplificar 

como o mesmo funciona aos outros, iniciando assim uma rica transmissão cultural, 

sem a necessidade de um planejamento adulto, possibilitando na criança a autonomia, 

a apropriação e transmissões de práticas culturais.  
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Sobre a transmissão cultural proporcionada pelos Jogos Populares em 

seus locais de origem, acentuamos Pontes & Magalhães (2003), eles nos falam que 

nos Jogos Populares: 

 

Aprendem-se as formas, o vocabulário típico, as regras e o seu momento de 
enunciá-las, as habilidades específicas requeridas para cada brinquedo, os 
tipos de interações condizentes etc. Acredita-se que a investigação dessas e 
de outras categorias de eventos seja importante não só para uma melhor 
descrição da brincadeira e da ocorrência de aprendizagem em situação 
natural, mas também para a compreensão dos processos de transmissão da 
cultura da brincadeira, assim como das relações entre os membros do grupo 
e do desenvolvimento infantil. (p.23) 

  
 

A coletividade organizacional necessária para a transmissão e execução 

dos Jogos Populares, pode proporcionar aos seus jogadores diversos fatores de 

integração social e socialização importantes para o convívio em sociedade, sobre isso 

Gomes-da-Silva (2011, p.238-239) fala que através do jogo, o brincante reflete, 

ordena, desordena, destrói e reconstrói o mundo a sua maneira. 

Ainda sobre o desenvolvimento social que os Jogos Populares enquanto 

artefatos culturais podem proporcionar, volto a trazer os Parâmetros Curriculares de 

Educação Física de Pernambuco (PCPE), no qual volto a frisar, dentre os estudados 

na fase de pesquisa bibliográfica, me chamou mais atenção para a produção desse 

trabalho, por conta da combinação de ideias que traduzem bem o que imaginamos 

para esse trabalho, os PCPEs comentam que: 

 

Os jogos, graças ao seu valor formativo e educativo, contribuem para a 
formação da personalidade, para a tomada de decisão coletiva como fator de 
integração social e socialização, bem como para compreensão das 
possibilidades e necessidades. (PERNAMBUCO, 2013, p. 50) 

 

Quando falamos sobre o a socialização das crianças através dos jogos 

populares, um autor que se também se destaca é Bernardes (2008), o autor nos fala 

que: 

 

Pesquisas atuais mostram a importância de resgatar os jogos tradicionais na 
educação e socialização da infância, pois brincando e jogando a criança 
estabelece vínculos sociais, ajusta-se ao grupo e aceita a participação de 
outras crianças com os mesmo direitos, Obedece às regras traçadas pelo 
grupo, como também propõe suas modificações. Aprende a ganhar, mas 
também a perder. (BERNARDES, 2008, p. 542) 
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Como já vimos os Jogos Populares fazem parte da cultura popular, sendo 

assim um artefato cultural que expressa a produção cultural de um povo em uma 

determinada época histórica, sendo inventados e reinventados ao longo dos anos, 

aproximando-se cada vez mais a cultura do local ou época onde é praticado. 

Os Jogos Populares, por consistirem em um importante artefato cultural da 

sociedade, está intrinsecamente ligado ao meio onde ele é jogado, ou seja, a forma 

como ele é criado, adaptado, reinventado ou até mesmo nomeado, está muito ligado 

ao meio em que está localizado, como exemplo disso, podemos voltar anos na história 

do Brasil, através do trabalho de Bernardes (2008), que conta um pouco em seu 

trabalho, como os Jogos Populares funcionavam na época da escravidão: 

 

Na época da escravidão era costume do menino branco receber um ou mais 
moleques negros como companheiros de brincadeira que lhe serviam como 
cavalo de montaria, burros de liteira, de carro de cavalo, em que um barbante 
serve de rédea, um galho de goiabeira de chicote. Os sinhozinhos 
reproduziam nas brincadeiras as relações de dominação. As meninas, ao 
brincarem os jogos de faz-de-conta, reproduziam a vida do engenho, onde as 
meninas negras eram tratadas como servas pela sinhazinha. (p.5) 

 

Podemos observar que em dias mais atuais, as brincadeiras de cavalos de 

montaria, foram adaptadas com o fim da escravidão, para diversos objetos, como por 

exemplo vassouras, pedaços de galhos de árvores, etc, dependendo da imaginação 

do brincante.  

Podemos fazer outra relação a isso, também com as brincadeiras da 

sinhazinha, que foram substituídas pelas brincadeiras de “casinha” onde as meninas 

seriam as “donas de casa”, e os meninos que estivessem jogando, seriam os 

“maridos” que chegam cansados do trabalho, interpretando muitas vezes o que podem 

observar de seus pais. 

Oliveira (2016) nos fala que é totalmente possível compreender que, 

durante o ato de jogar, os jogadores são influenciados e modelados pela cultura, 

quanto a isso o autor afirma também que por isso pode ocorrer situações de gênero 

nos Jogos Populares, com os meninos sendo estimulados a praticar jogos que exijam 

mais força e agilidade, e as meninas jogos que exijam mais flexibilidade e delicadeza, 

reforçando estereótipos impostos pela sociedade. 

Observamos então, que os Jogos Populares foram criados e reinventados 

ao longo dos tempos, sendo sempre transformado e ressignificado, atualizando-se e 
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adaptando-se ao meio em que o mesmo está intrínseco, sendo considerado assim um 

importante artefato cultural da nossa sociedade. 
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7- ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Os Jogos Populares são importantes artefatos culturais produzidos pelo 

homem ao longo da sua história, esses Jogos foram produzidos, reproduzidos, 

reinventados, e ainda hoje, estão presentes em nossa vida cotidiana, muitas vezes 

sendo vivenciados através do seu objetivo mais lúdico, sendo praticados para 

diversão normalmente em locais públicos e de fácil acesso, como ruas, praças praias, 

pátios etc. 

Hoje os Jogos Populares são um importante conteúdo da Educação Física 

escolar, atualmente sendo uma das manifestações culturais propostas pelos PCNs, 

além de serem considerados um importante elemento da cultura corporal. 

 Através de suas características singulares, os Jogos Populares adquirem 

um papel importantíssimo na transmissão das diversidades culturais e na formação 

de sujeitos com possibilidades de compreenderem que vivemos em uma sociedade 

multicultural.  

Porém nem sempre isso foi uma realidade na Educação Física no Brasil, 

pois a Educação Física no Brasil passou por inúmeras transformações influenciadas 

por correntes de pensamento filosóficas, tendências políticas, científicas e 

pedagógicas, sofrendo influência direta de médicos e militares, sendo foco de diversos 

debates consensos e conflitos, até chegar à Educação Física que acreditamos, ou 

seja, como uma disciplina de relevância que no contexto da escola e que tem um papel 

fundamental na formação dos alunos.  

Os Jogos Populares hoje, além de serem elementos da cultura presentes 

na nossa vida cotidiana, nos momentos de brincar e de lazer, também estão presentes 

na escola com foco nas aulas de Educação Física como conteúdos e meios de 

construção de conhecimentos relevantes para o processo de formação dos alunos. 

Uma vez que a Educação Física passa em sua história por inúmeros 

debates, e sofre influências de diversos correntes de pensamento, surgem então 

algumas obras mais críticas a respeito sobre o papel da Educação Física na Escola, 

entre elas o Coletivo de Autores, que nos ajuda a compreender os Jogos Populares, 

como importante elemento da Cultura Corporal do Movimento. 

Vivenciar e experimentar uma diversidade de jogos populares cria 

possibilidades de dar relevância as aulas de Educação Física, trabalhando de forma 

crítica contribuindo para o exercício da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. 
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Observamos ao longo do trabalho, que os Jogos Populares, que também 

são conhecidos como Jogos Tradicionais fazem parte de uma das classificações do 

Jogo, que contém algumas características únicas, estando entre essas características 

a raiz folclórica, os locais onde geralmente são aprendidos e praticados, o fato de 

serem jogados em grupo, a oralidade e o anonimato. Todas essas características 

singulares podem ter algumas influências positivas sobre seus jogadores, entre elas 

influenciar nos aspectos da personalidade, como a cognição, o discurso, as emoções 

e o comportamento social. 

Constatamos também que os Jogos Populares tem grande importância, 

pois se trata de um artefato cultural significativo da nossa sociedade, onde a forma 

com que ele é jogado, nomeado e transformado, está diretamente ligado a cultura 

popular e momento histórico do local onde o mesmo se encontra inserido, 

possibilitando assim reflexões acerca da sociedade em que vivemos. Ao longo do 

processo de construção deste trabalho, e amparado pelos autores aqui citados, 

entendo os Jogos Populares como um conteúdo da Educação Física escolar, que 

oferece ao estudante importantes oportunidades de aprendizagem, acentuado pelo 

fato dos Jogos Populares consistirem em um importante artefato cultural do nosso 

povo. 

Entendo também, que o professor ao sugerir os Jogos Populares como 

conteúdo de suas aulas, pode proporcionar a seus alunos a oportunidade de 

compreender melhor este fenômeno cultural como um todo, e não apenas o fazer pelo 

fazer, ou o fazer pelo simples divertimento, pois através dos Jogos Populares os 

alunos podem vivenciar a sua prática de forma consciente a sua transformação e 

adaptação, conscientizando os educandos que os Jogos Populares podem ser 

transformados e adaptados a sua realidade. 

Essa pesquisa abre caminhos para dizer com o apoiado em tudo que foi 

estudado, que é importante o resgate e a apropriação dos Jogos Populares como um 

dos elementos significativos da cultura corporal do movimento no contexto da 

Educação Física na escola, garantindo ao aluno uma aprendizagem consciente de 

todos os conhecimentos acerca desse importante artefato cultural que faz parte e está 

carregado pela nossa história, pois partindo dessa aprendizagem e entendimento 

geral sobre o assunto, o educando se torna capaz de gerar de forma consciente novas 

transformações, adaptações e significados sobre os Jogos Populares.      

. 
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