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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho monográfico tem como objetivo destacar as contribuições dos jogos populares na 

formação de alunos reflexivos e críticos as determinações sociais e as relações que 

estabelecemos com o nosso semelhante, assim como levá-los a pensar em sua relação com a 

nossa cultura. A relevância deste trabalho está no mesmo fazer um resgate da cultura lúdica 

infantil que está sendo esquecida por questões relacionadas ao atual contexto social. A 

perspectiva pedagógica defendida no trabalho se aproxima da proposta apresentada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), e toma como base os princípios de 

Inclusão, cooperação e criatividade, como elementos importantes para a formação de sujeitos 

capazes de exercer sua cidadania. 

Palavras-chave: Educação Física, Jogos Populares, Educação Crítica. 
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ABSTRACT 

 

 

This monographic aim to emphasize the contributions of popular games in the formation of 

reflexive and critical students the social determinations and the relations that we establish with 

our fellow men, as well as to cause them to think about their relation with our culture. The 

relevance of this work is in the same make a rescue of the childish play culture that is being 

forgotten by questions related to the current social context. The pedagogical perspective 

defended in the work, approximates the proposal presented in the National Curricular 

Parameters (BRASIL, 1998), and is based on the principles of Inclusion, cooperation and 

creativity, as important elements for the formation of subjects capable of exercising their 

citizenship. 

Keywords: Physical Education, Popular Games, Critical Education. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
 

Ariès (1978) em seu livro História social da infância e da família aponta que o 

homem se relaciona com o jogo desde a antiguidade. A história tem mostrado que o jogo é uma 

prática corporal que tem se adaptado aos valores sociais e espaços físicos de cada época. Nesse 

contexto assumiu e assume o caráter de divertimento, de meio de ascensão social e até mesmo 

de vício. 

Acreditamos que no processo educativo essa prática corporal não pode se restringir 

a uma mera atividade. A formação de sujeitos reflexivos e críticos deve ser o caminho assumido 

pelos professores na socialização dos conhecimentos na escola e no caso desse estudo dos 

conhecimentos relacionados à disciplina Educação Física. 

Nesse sentido o trabalho nas aulas de Educação Física com os Jogos Populares deve 

se constituir em momento desencadeador de reflexões acerca do contexto que tem levado a 

diminuição de sua prática, além de proporcionar o resgate cultural para a geração que tem os 

jogos eletrônicos como forma de diversão segura. 

Na busca de entender a respeito do processo de transmissão dos jogos populares 

Kishimoto nos chama atenção de que os mesmos não são inatos ao homem, mas uma aquisição 

social que é passada de geração para geração, ou seja, dos mais experientes para os mais jovens. 

A autora acredita que esse processo de aquisição dos Jogos Populares 

[...] é interrompido quando a criança entra na escola, pois ela entra num 

processo de homogeneização que não permite ter contato com crianças 

mais velhas, mais experientes, o que as impede de aprender novos 

jogos. (KISHIMOTO, 1992, p. 27). 

 

 
Nesse trabalho acreditamos no jogo como fator motivador, como elemento 

recreativo e possuidor de uma perspectiva lúdica, que estimula fatores psicológicos (autoestima, 

confiança, relações, etc.), além de contribuir no desenvolvimento social. 

No processo educacional o Jogo assume uma intencionalidade pedagógica, e como 

Brougére (1998) acreditamos que o jogo, ao mesmo tempo em que exercita a inteligência, 

promove o crescimento, boas condições físicas e acrescentamos a construção de relações sociais 

de respeito à diversidade. 
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É visível que muitos jogos populares que constituem a cultura lúdica de nossas vidas 

estão sendo deixados de lado em função de diversos fatores, entre eles destacamos: a restrição 

dos espaços de brincar (devido ao contexto de violência que toma conta de nossa sociedade) e 

a influência dos jogos eletrônicos. Por isso esse trabalho tem como objetivo destacar as 

contribuições dos jogos populares na formação de alunos reflexivos e críticos as determinações 

sociais e as relações que estabelecemos com o nosso semelhante, assim como levá-los a pensar 

em sua relação com a nossa cultura. 

Muitos autores como Kishimoto (1996), Piaget (1990), Vygotsky (2000), Freire 

(1974), Huizinga (1971) têm abordado em seus estudos diferentes aspectos relacionados ao 

entendimento da importância do jogo como elemento cultural e formador do sujeito; a nosso 

ver a mais importante no processo educativo em relação a esses estudos é o entendimento de 

sua contribuição ligada ao exercício de ouvir o outro, no fortalecimento da autoestima, no 

desenvolvimento da criatividade, da cooperação e de atitudes de respeito as individualidades 

garantindo situações significativas de aprendizagem e contribuindo para o desenvolvimento 

social e cognitivo do ser humano. 

Diante do exposto este trabalho vale-se de uma pesquisa bibliográfica a fim de 

aborda num primeiro momento o entendimento de Escola, a Educação e a Educação Física 

defendidos por seu autor. Em seguida, faz uma aproximação com as teorias de Huizinga, Piaget, 

Vygotsky e Kishimoto para compreensão da importância do jogo no processo educacional. Em 

sequência apresenta uma leitura de como o elemento da cultura corporal jogo deve ser tratado 

na ação pedagógica da disciplina Educação Física, destacando os princípios que devem nortear 

seu desenvolvimento. Já finalizando o trabalho é apresentado uma possibilidade de trabalho nas 

aulas de Educação Física escolar com o Jogo Popular apresentando sua contribuição para o 

resgate da cultura popular e na formação de sujeitos crítico. 
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2- A ESCOLA, A EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 
 

2.1 – A ESCOLA E A EDUCAÇÃO 

 

 

 
Para Althusser (1985) a escola é um Aparelho Ideológico do Estado, pois se 

constitui em uma instituição social que está a serviço do Estado reproduzindo a ideologia 

dominante. Com base nessa perspectiva pode-se elaborar uma reflexão sobre a escola como 

ferramenta reprodutora dos ideais capitalistas, mascarando as determinações sociais que 

favorecem aos interesses daqueles que ditam as normas. Nesse contexto podemos dizer que a 

escola reproduz princípios excludentes encontrados na sociedade, contudo essa instituição 

também pode ser um espaço de sensibilização dos sujeitos para reflexão acerca das máscaras 

que encobrem as relações de dominação e poder presentes nas pequenas coisas vivenciadas em 

nosso cotidiano. 

No âmbito das propostas pedagógicas da educação, surge no Brasil no fim da 

década 50 início da década de 60, um pedagogo chamado Paulo Freire que considera função da 

educação promover o desenvolvimento da consciência crítica dos sujeitos, a fim de que o 

mesmo possa realizar uma leitura crítica da realidade social. Em seus estudos prevalece à visão 

da escola como espaço onde o aluno tem a possibilidade de refletir sobre o seu papel na 

sociedade frente às exigências do contexto social no qual está inserido, e ciente dessas questões 

possa agir no sentido de delas se libertar. 

Para Freire (1974) a formação integral do sujeito depende da autonomia que a escola 

ajuda a construir e que leva a emancipação deste indivíduo na sociedade, para que assim ele 

possa questionar e criticar os problemas que o oprimem, buscando formas que contribuam para 

que as oportunidades cheguem de maneiras igualitárias para todos. A vertente de formação de 

sujeito crítico e atuante no contexto social que começa com a ideia de elevação dos níveis de 

consciência presente na teoria desse mesmo autor, vai ganhando novos contornos no transcorrer 

dos anos e se torna um princípio fundante para as atuais propostas críticas na educação 

brasileira. 
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Hoje uma proposta cuja perspectiva é a formação crítica dos cidadãos, se constitui 

em uma política pública que é referência para a educação básica no Brasil, são os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997). Ela tem como objetivo a formação para o 

exercício da cidadania, que por um lado tem como perspectiva a construção de referenciais 

comuns para o processo educacional brasileiro e por outro o respeito às diversidades. 

A intenção da proposta pedagógica contida nesse documento é servir de norte para 

o processo ensino-aprendizagem nas diferentes áreas de conhecimento do currículo na educação 

básica. Seu conteúdo destaca a importância da escola e da sala de aula promover a reflexão, de 

forma transversal, a cerca de questões emergentes na sociedade brasileira; como aquelas ligadas 

à ética, a orientação sexual, ao meio ambiente, a pluralidade cultural, a saúde e ao trabalho e 

consumo, questões que a proposta denominou de temas transversais. 

Assim podemos entender que o encaminhamento educacional privilegiado nas 

escolas brasileiras atualmente, pelo menos no que se refere aos parâmetros governamentais, 

entende que há um mínimo de conteúdos/conhecimentos culturais que o cidadão deve ter acesso 

para exercer sua cidadania. 

A escola tem então a responsabilidade social de ser um espaço/tempo de aquisição 

e reflexão do conhecimento produzido historicamente pela humanidade para as novas gerações. 

Mas, por não dar conta de abordar todo esse saber a instituição escolar trabalha com uma seleção 

do que considera mais importante para o processo de formação deste cidadão. (BRASIL, 1997) 

Quando se examina a prática pedagógica presente na escola, o que parece é que a 

formação do cidadão fica em segundo plano, e ainda conduz a escolarização no caminho de 

priorizar a formação do trabalhador. Nesse caso, a expectativa da construção de sujeitos críticos 

é substituída pela formação de um sujeito instrumentalizado para o mercado de trabalho, 

visando o emprego imediato. Nessa situação, a formação para a cidadania é deixada de lado, 

levando a reafirmação, consciente ou não, dos valores individualistas e excludentes do sistema 

capitalista. 

A Proposta do PCN (BRASIL, 1997) entende o conhecimento como uma 

construção histórica e social, portanto, a interação do sujeito com a realidade permite ao mesmo 

a interpretação e construção de significados sobre essa realidade. Segundo essa proposta a 

aprendizagem se dá num processo de assimilação e interpretação dos conteúdos socializados 

durante as aulas. Nessa situação, me aproximando da teoria de Vygotsky (1998), 
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entendo que a participação do professor, dos textos, dos companheiros de classe tem grande 

importância, mas não mais do que a ação do próprio aluno na significação, ou resignificação, 

dos conteúdos aprendidos nas aulas; o que torna a aprendizagem significativa para esse sujeito. 

Considerando essa concepção de ensino, os objetivos de ensino devem auxiliar o 

desenvolvimento das capacidades: cognitiva, afetiva, física, ética, estética e social; deve 

expandir a faculdade de resolução de problemas do aluno, que deve assumir atitudes de acordo 

com as significações e resignificações construídas durante de seu processo de aprendizagem, 

considerando o conhecimento socializado (BRASIL, 1997). 

Para que realmente ocorra uma aprendizagem significativa para o aluno, o ensino 

não pode prescindir de garantir ao mesmo, diversas possibilidades que lhes permita exprimir 

suas emoções, proporcionando um maior conhecimento de si e dos outros. No processo de 

aproximação das relações que estabelece com seus semelhantes, o aluno deve compreender 

conviver e produzir com o outro; pois como pretende a proposta, essa forma de interação se 

coloca na busca de formar alunos que se percebam como parte de um ou vários grupos sociais 

e assumam compromissos no que se refere a sua própria vida e a vida do grupo no qual está 

inserido (BRASIL, 1997). 

No que diz respeito aos conteúdos a serem socializados, os PCNs (BRASIL, 1997) 

os considera como meios que iram permitir ao aluno estabelecer relações sociais e produzir 

cultura. Em relação à escolha dos conteúdos a serem trabalhados, a proposta diz que a mesma 

deve ser feita de forma a permitir o estabelecimento de uma rede de significados entre os 

conhecimentos, pois: 

...se a premissa de que compreender é apreender o significado, e de que para apreender 

o significado de um objeto ou de um acontecimento é preciso vê-lo em suas relações 

com outros objetos ou acontecimentos, é possível dizer que a ideia de conhecer 

assemelha-se à de tecer uma teia (Brasil, 1997, p. 75). 

O documento ainda destaca que nessa seleção os critérios a serem adotados são “sua 

relevância social e sua contribuição para o desenvolvimento intelectual do aluno” (Brasil, 1997, 

p. 75); contudo, não só os critérios devem ser direcionadores do processo educacional, mas 

também a natureza conceitual, procedimental e atitudinal dos conteúdos deve ser considerada 

(COLL et al, 2000). 
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CONTEÚDOS DE NATUREZA CONCEITUAL – O que devemos saber? 

 
 

Segundo Coll et al. (2000) esses conteúdos estão ligados à compreensão dos 

conceitos, fatos e princípios referentes a símbolos, ideias, imagens e etc. que nos ajuda a 

representar a realidade; relacionam-se com os conhecimentos dos fatos, acontecimentos, dados, 

nomes e códigos e demandam sua compreensão, reflexão, analise e comparação. No processo 

pedagógico a aprendizagem dessa dimensão deve buscar a ampliação da compreensão do 

significado dos conhecimentos, a partir de aproximações sucessivas. 

Ainda segundo Coll et al. (2000) para seu desenvolvimento o professor deve utilizar 

atividades que leve o aluno a um processo de construção pessoal, e que privilegie 

experimentações que acionem os seus conhecimentos prévios proporcionando ao mesmo 

desenvolver seu raciocínio. A dimensão conceitual dos conteúdos tem como compromisso 

transmitir o conhecimento socialmente produzido. 

 

 

CONTEÚDOS DE NATUREZA PROCEDIMENTAL – O que devemos fazer? 

 
 

A dimensão de natureza procedimental dos conteúdos tem relação com um saber 

fazer, ou seja, está ligado a uma tomada de decisão que envolve experimentação levando a ações 

ordenadas visando um objetivo. Ela está ligada a regras, técnicas, métodos, destrezas ou 

habilidades. Segundo o PCN (BRASIL, 1997) “Ao ensinar procedimentos também se ensina 

um certo modo de agir, de pensar e produzir conhecimento” (p. 77). 

Para Coll et al (2000) a natureza procedimental dos conteúdos tem compromisso 

com os objetivos, resultados e meios usados para alcançar a aprendizagem dos conhecimentos, 

articulados por ações e passos ou procedimentos a serem adotados e aprendidos. 

A natureza procedimental se caracteriza então, por visar o avanço do conhecimento 

a partir da experiência do fazer, que não ocorre de forma individual, mas conjunta. 
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CONTEÚDOS DE NATUREZA ATITUDINAL – Como devemos ser? 

 
 

Conteúdos de natureza atitudinal estão relacionados a normas, valores e atitudes 

que se fazem presente nos conhecimentos socializados nas aulas e na sociedade na qual 

vivemos; dentre esses conteúdos, podendo destacar: a cooperação, solidariedade, respeito e 

ética. Vale ainda salientar que essa dimensão dos conteúdos está diretamente lidada as relações 

afetivas e de socialização. 

O PCN (BRASIL, 1997) alerta para o fato de a escola proporcionar a reflexão crítica 

dos valores que direta ou indiretamente reforçamos a partir dos conteúdos que trabalhamos em 

nossas aulas, que se fazem presentes em nosso cotidiano e que não julgamos corretos. “As 

atitudes são bastante complexas, pois envolvem tanto a cognição (conhecimentos e crenças), 

quanto os afetos (sentimentos e preferências) e as condutas (ações e declarações de intenção)” 

(Brasil, 1997, p. 75). 

Corresponde ao compromisso de promover aspectos que contemplem o ser humano, 

que amplia este conceito a uma maior dimensão, que dão razão e sentido para o conhecimento 

cientifico. (COLL ET Al, 2000). 

Em síntese, como afirma o PCN (1997) a atitude está relacionada às normas e 

valores que estabelecemos para nosso convívio na sociedade, por isso sua relação pedagógica 

está no aprender a viver coletivamente. Esse aprender a viver tem como princípio não ferir as 

normas e valores estabelecidos como normais, e buscar o respeito mútuo. 

 
2.2 – A EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

O processo educativo dos sujeitos em sociedade tem a escola como espaço formal. 

No Brasil o direito a educação é ratificado no artigo 205 da Constituição Federal de 1988 que 

diz ser a educação direito de todos e dever do estado e da família. A partir dessa legislação foi 

constituída a Lei 9394 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB (BRASIL, 1996), que 

teve por referência o projeto educacional apresentado pelo sociólogo Darcy Ribeiro no ano de 

1992. 

Acreditamos ser importante lembrar que esse período é marcado pela abertura 

política, onde as ideias de libertação e formação de consciência crítica defendida por Paulo 

Freire ganharam força, influenciando em mudanças primeiramente no processo de alfabetização 
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de adultos e posteriormente na educação de todo país. 

Nos últimos tempos, entretanto, muito tem se falado na baixa qualidade do ensino 

nas escolas públicas em todos os níveis. Isso apresenta aos educadores grandes desafios, pois 

como diz Freire (1996) “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para 

sua própria produção ou a sua construção” (p. 47). 

Não nos foge ao conhecimento que os avanços tecnológicos ligados a diversas áreas 

da sociedade e as transformações em nível das relações sociais modificaram a forma como as 

práticas tradicionais de ensino ocorrem nos dias atuais. Nos últimos anos as escolas têm 

adotado, pelo menos no discurso, privilegiar ações educativas que possibilitem ao aluno realizar 

uma leitura reflexiva da realidade. 

Nesse contexto, cabe ao professor se apresentar como um facilitador no processo 

ensino-aprendizagem, levando seu aluno a ser um sujeito pensante e protagonista no processo 

de transformação social. Para isso, deve se basear em práticas docentes que tornem o 

aprendizado significativo para o aluno. 

Acreditamos como Mel ET al (2015) que 

O educador se torna mediador de dimensões cognitivas, afetivas e sociais em suas 

práticas pedagógicas e os elementos dessa mediação se constituem nos resultados 

significativos, assim, ao transmitir, elaborar e reelaborar os conceitos, o educador 

reformula a cultura de modo a inserir os educandos na sociedade fazendo com que os 

elementos mediadores permitam a significação de situações reais (p. 129). 
 

No que diz respeito à Educação Física podemos dizer que, como no processo de 

educação mais ampla, o contexto provocou mudanças nos princípios orientadores da ação 

pedagógica dessa hoje disciplina curricular. 

Para melhor entender os elementos que consideramos influenciadores dessas 

mudanças realizaremos um breve passeio pela história dessa área de conhecimento. 

No início do século XX ao entrar na escola a Educação Física assume um caráter 

Higienista, e torna-se um mecanismo de doutrinação valorizando tanto o desenvolvimento 

físico quanto o moral. Esta concepção de Educação Física se manteve forte no final do Brasil 

Império e início do Brasil Republica (1889 – 1930). A prática corporal utilizada então era a 

ginástica, que tinha como objetivo principal a busca pela saúde numa relação direta. Caberia 

então a Educação Física formar homens e mulheres sadios, fortes, dispostos à ação, 

preocupados com o saneamento público e buscando uma sociedade livre de doenças infecciosas. 

(DARIDO E RANGEL, 2005) 
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Em 1930 torna-se hegemônica, a Educação Física que Ghiraldelli Jr (1997) chama 

Militarista e que tinha como característica a Educação Física que buscava homogeneização dos 

alunos (DAOLIO 1994). Em 1921, através de um decreto, impôs-se ao país o viés Francês que 

a partir do regulamento nº 7, elaborado por militares, trazia em seu discurso a melhoraria da 

aptidão física dos alunos, e consequentemente melhoraria a saúde, a força, a resistência e a 

destreza dos mesmos. 

Já em 1933 a fundação da Escola de Educação Física do Exército, que coordenou o 

pensamento Militarista, deu um novo caráter a disciplina. Com foco no “aperfeiçoamento da 

raça”, a aula tinha como característica marcante a formação de um homem adestrado e 

obediente. Assim, a Educação Física passa a atuar com a filosofia da militarização. (GUEDES, 

1999). 

A Educação Física pedagogicista (GHIRALDELLI JR, 1997) surge após a segunda 

guerra mundial, por volta de 1945. Nessa perspectiva, a Educação Física passa a sofrer a 

influência do liberalismo americano, que reclama da sociedade a necessidade de encarar a aulas 

não somente como prática capaz de promover a saúde, ou disciplinar a juventude, mas ser um 

pratica eminente educativa. Os conteúdos não apenas instruem como também educam, por ser 

um instrumento capaz de ajudar a juventude a aceitar as regras de convívio social. Nos Estados 

Unidos a Educação Física recorria a jogos e brincadeiras, ginástica, lutas, basquetebol e 

voleibol, esses dois últimos conteúdos principalmente, logo assimilados pela disciplina no 

Brasil. 

Em 1964 quando os militares tomam o poder e instala um governo onde as pessoas 

com ideias contrárias ao mesmo, eram rigorosamente punidas com perseguições, cadeia, exílio 

ou até mesmo a morte ganha espaço na Educação Física brasileira a chamada Educação Física 

Esportivista (FERREIRA, 2009). Suas características se baseiam na distração do povo com os 

resultados expressivos do Brasil via esporte e mantendo assim, a atenção voltada para o esporte 

e distante de discussões políticas. 

Em 1970 o Brasil consegue resultados expressivos no campo esportivo, como o 

tricampeonato da seleção brasileira de futebol, no México. Este momento em que o esporte 

ganha destaque como conteúdo a ser trabalhado nas escolas, e o método desportivo generalizado 

passa a direcionar o ensinamento de seus fundamentos na perspectiva do desenvolvimento da 

aptidão física. 
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Durante os anos 80, com o final da Ditadura Militar no Brasil ampliam-se os 

movimentos populares, a preocupação com as questões educacionais faz interlocução com as 

reivindicações populares. Na área da Educação Física escolar surge em grande questionamento 

aos pressupostos que serviam de base a educação física escolar; e no início dos anos 90, mais 

especificamente em 1992, a produção acadêmica conhecida como  “Coletivo de Autores” 

apresenta uma proposta para ser desenvolvida nas aulas de educação física nas escolas públicas, 

que marca o surgimento de um ‘novo’ paradigma para essa então atividade do currículo escolar 

– A reflexão sobre a Cultura Corporal. 

Essa proposta busca determinar novos padrões a serem adotados por esse elemento 

curricular que têm na Cultura sua referência. Segundo a proposta, a Educação Física deve 

realizar importantes mudanças em sua estrutura organizacional, a partir de uma reformulação 

curricular. 

Desta forma a Educação Física que até então tinha suas aulas quase que restritas a 

exercitação do chamado “quarteto mágico” (Futebol, Voleibol, Basquetebol e handebol) inicia 

a valorização de outras práticas corporais e esportivas relacionadas à “cultura corporal de 

movimentos” (BRACHT, 1996; COLETIVO DE AUTORES 1992) 

Ainda no meado dos anos 90, após a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), baseando-se no modelo educacional 

espanhol são criados os Parâmetros Curriculares Nacionais, conhecidos como PCNs (BRASIL, 

1997). A proposta dos PCNs para a disciplina Educação Física foi construída por um grupo de 

especialistas da educação física, e apresenta o princípio da inclusão como elemento que junto 

com os temas transversais e as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal de seus 

conteúdos, deve direcionar a ação pedagógica do professor de Educação Física que atua na 

escola. 

Embora todas essas mudanças tenham sido propostas para o trabalho da educação 

física na escola, a ação pedagógica muitas vezes ainda restringe o aprendizado de seus 

conteúdos à aquisição do gesto técnico pelo aluno, e o ensino de habilidades motoras. Esse, 

entretanto, não é o entendimento da proposta dos PCNs – Educação Física (BRASIL, 1998) 

para quem a educação física deve organizar seu trabalho a partir de três blocos que mantêm 

estreita relação entre si. Estes blocos se dividem em: Jogos, Ginástica, Esporte e Lutas; 

Atividades Rítmicas e expressivas e Conhecimentos sobre o Corpo que tem como objetivo 

introduzir o aluno na cultura corporal do movimento. 
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No desenvolvimento das aulas a proposta chama atenção para o fato da relação 

estreita entre os três blocos só dependerem do interesse do professor em selecionar os aspectos 

que mais tem relação com os conteúdos 

A Escola passará a desenvolver com o aluno o caráter crítico, no intuito de 

reconhecer, produzir e transformar problemáticas sociais. Portanto a ideia deste modelo é tornar 

a aula de Educação Física espaço de formação de cidadãos que, seguindo os preceitos morais 

vigentes, possam cumprir seus deveres e reivindicar seus direitos; a partir dos conhecimentos 

presentes nas práticas corporais supracitadas. 

Nesse contexto, a aula de Educação Física na escola tem o objetivo de garantir que 

os alunos possam vivenciar experiências ligadas aos conteúdos da cultura corporal, sem 

reproduzi-las de modo mecânico e sim construindo um estilo pessoal de praticá-las, fornecendo 

instrumentos que possibilitem apreciar criticamente cada experiência; além de tomarem 

consciência das problemáticas sociais emergentes que perpassam essas práticas, buscando a 

melhoria da sociedade em que está inserido. 
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3 – A IMPORTÂNCIA DO JOGO COMO ELEMENTO EDUCACIONAL 

 

 

 
Na perspectiva de realizar um trabalho onde a aprendizagem de conceitos, atitudes 

e procedimentos proporcione a construção e reconstrução de sentidos e significados ao 

educando, o jogo surge como um importante elemento educacional no processo de estimulação 

do desenvolvimento criativo, cognitivo e afetivo-social dos alunos. 

A importância do jogo para a educação está presente nos estudos de importantes 

teóricos, tais como Huizinga, Piaget, Vygotsky e Kishimoto. Esses estudos possuem como um 

ponto em comum a existência de diversas possibilidades de se chegar a uma definição para o 

termo. 

Com o avanço do regime capitalista após a revolução industrial, o jogo passa a 

assumir funções ligadas a lógica da sociedade do consumo. Ao longo do tempo sua utilização 

como ferramenta pedagógica ganha diferentes contornos e na atualidade, diante das pedagogias 

críticas da educação, os jogos são lembrados como alternativas interessantes para solucionar 

desafios que se apresentam a prática pedagógica. 

Para melhor compreender o papel do jogo no contexto educacional, estabelecemos 

breve diálogo com os quatro autores mencionados no início desse capítulo. 

Um dos mais conhecidos é Joham Huizinga (1971) para quem o jogo 

é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida num certo nível de tempo e espaço, 

segundo regras livremente consentidas e absolutamente obrigatórias, dotado de um 
fim em si mesmo, atividade acompanhada de um sentimento de tensão e alegria, e de 

uma consciência de ser que é diferente daquela da vida cotidiana (p. 33). 

Segundo ele o jogo é anterior a cultura, pois entende que a cultura pressupõe a 

existência da sociedade humana, mas para o autor os jogos são praticados pelos animais antes 

do surgimento da humanidade. Em sua percepção: “A existência do jogo não está ligada a 

qualquer grau determinado de civilização ou a qualquer concepção do universo” 

(Huizinga,2007, p.32). 

Em seus estudos faz um paralelo entre o jogo e a ludicidade; essa sim entendida 

como elemento da cultura humana e se manifesta nas diversas atividades na sociedade cuja 

noção de lúdico está ligada ao prazer, a diversão. Huizinga (2007) destaca que o jogo, que num 

primeiro nível não era visto como exclusivamente humano, aos poucos foi dando espaço aos 

chamados jogos culturais, esses sim propriamente humanos. Sua teoria defende que o jogo, 
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visto em sua dimensão lúdica – “Homo Ludens”, é tão essencial para vida quanto o pensamento, 

valorizado no que denominou de “Homo Sapiens”, e na fabricação de objetos ideia marcada na 

concepção do “Homo Faber”. 

Ao abordar o jogo como elemento cultural o autor reconhece o significado social 

do mesmo. Assim, o jogo pode adquirir, por exemplo, um significado relacionado ao prazer 

físico, tendo como intensão descarregar tensões, ou a questões psicológicas, estando ligadas a 

observação e análise do comportamento humano. 

Em síntese, Huizinga (2007) Considera o jogo como elemento cultural cujos 

significados podem estar ligados a questões físicas ou psicológicas. Sua teoria considera que a 

participação dos sujeitos no jogo se dá de forma voluntária seguindo regras que são obrigatórias, 

mas acordadas por todos os participantes. Ele destaca o caráter lúdico do jogo como uma 

categoria primaria da vida e vê na dimensão lúdica uma forma de sua aproximação como 

conteúdo educacional, considerando o mesmo como elemento de preparação para os problemas 

que surgirão na sociedade, acostumando crianças a lidar com os problemas que terão de ser 

superados durante a vida. 

Piaget é outro autor que aborda o jogo em seus estudos sobre o desenvolvimento 

humano. No aprofundamento de seus conhecimentos tendo como foco o desenvolvimento 

cognitivo buscou conhecer como o ser humano cria seu raciocínio, que em seu entendimento 

gerará um conhecimento futuramente. Acredita que o conhecimento não está no ser humano e 

nem no objeto de estudo, e sim na interação entre um e outro, e que o desenvolvimento acontece 

independentemente de seu contexto social. Cunha (2002) ressalta que na teoria piagetiana o 

processo de construção do conhecimento depende do desequilíbrio entre o sujeito e o objeto 

dando origem a dois segmentos simultâneos, assimilação e acomodação. 

Segundo Mussen (1977) o processo de assimilação é a capacidade que tem o 

indivíduo de incorporar uma ideia ou objeto a um esquema, que se constitui em uma estrutura 

já consolidada para o mesmo. A acomodação é entendida como a tendência do organismo de se 

ajustar a uma nova ideia ou novo objeto e modificar os esquemas de ação pré-estabelecidos, 

visando adequar-se a ideia ou objeto recém-assimilado. 

Nesse processo, no entender de Cunha (2002), com o passar do tempo, o sujeito 

passa a dominar a nova ideia ou o novo objeto assimilado e acomodado, chegando a um ponto 

de equilíbrio; ao atingir este equilíbrio, o sujeito não é mais o mesmo, pois o conhecimento 
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adquirido amplia o seu entendimento sobre o mundo. 

Em seus apontamentos Piaget ainda destaca que o ser humano passa por estágios de 

desenvolvimento que se caracterizam a partir da forma como seus conhecimentos se organizam, 

com vistas a sua adaptação, que ocorre considerando mudanças progressivas nos processos de 

assimilação e acomodação. Para esse estudioso o jogo consiste, em geral, na assimilação que 

leva a acomodação, na medida em que no processo de socialização as regras adquiridas no jogo 

ou a imaginação simbólica se adaptam de acordo com a necessidade da realidade. 

Na concepção de Piaget as fases de desenvolvimento cognitivo são: sensório Motor 

(0 a 2 anos); pré-operatório (2 a 7 anos); operatória concreto (7 a 12 anos) e operatório- formal 

(a partir dos 12 anos). 

O período sensório motor é aquele no qual a resolução de problemas ocorre a partir 

de percepções sensoriais e esquemas motores, onde a ação se dá por intermédio de ações 

reflexas. Nessa fase a criança adquire noções de tempo, espaço e causalidade na ligação que 

estabelece com o ambiente. 

O período pré-operatório é o estágio que tem como característica o aparecimento 

da linguagem oral e a formação de esquemas simbólicos. Nessa fase o pensamento egocêntrico 

é percebido na ação das crianças, além disso, elas não percebem a possibilidade de 

reversibilidade de suas ações. 

Durante o estágio operatório-concreto ocorre a diminuição do egocentrismo e se 

exacerba a aquisição do pensamento lógico e objetivo, são observadas ações reversíveis e mais 

próximas do mundo vivido pela criança. 

O último estágio, o operatório-formal se destaca pelo desenvolvimento do 

pensamento que extrapola os limites da realidade concreta, o ser humano realiza deduções 

lógicas sem que seja necessária a presença do objeto concreto. A hipótese é utilizada para 

explicar e solucionar problemas. A vida em grupo e o planejamento conjunto também são 

características presentes nessa fase de desenvolvimento cognitivo. 

Na concepção da teoria piagetiana o jogo é elemento fundamental no processo de 

desenvolvimento da criança, ele afirma que o jogo possui uma estreita relação com a construção 

da inteligência, reforçando que o jogo, trabalhado em uma perspectiva lúdica e o prazer dele 

resultante traduz-se em um caráter educativo, auxiliando na formação e efetivação de valores 

sociais. 
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Para Piaget as manifestações lúdicas, e dentre elas o jogo, está ligado aos estágios 

de desenvolvimento cognitivo, ele classifica os jogos em três tipos: jogos de exercício, jogos 

simbólicos e jogos de regras que, na evolução do brincar infantil, estão relacionados as 

estruturas mentais. 

Os jogos de exercício estão relacionados ao estágio Sensório-motor e seguem o 

homem durante toda a vida, e têm como característica a repetição de movimentos de ação, como 

por exemplo, correr, saltar, equilibrar pelo puro prazer e também por dar significado a ação. 

No estágio pré-operatório a caraterística ligada ao prazer presente na fase anterior 

permanece e a função simbólica aparece estabelecendo a diferença entre o símbolo e o que ele 

representa. Surge então a presença do jogo simbólico ou o faz-de-conta, onde a criança recria a 

realidade usando sua imaginação, a fantasia e os sistemas simbólicos, expressando seus 

sentimentos, dificuldades, facilidades e o que observa na vida em família e em outros espaços 

sociais. Nessa fase a criança estabelece uma conversa entre o mundo interior e o mundo real, 

assim todas as experiências vividas nesse jogo sofrem um processo de acomodação gerando um 

desenvolvimento cognitivo. 

No estágio operatório concreto a criança adquire a capacidade de analisar os 

problemas de maneira crítica e propor novas formas de estruturação. Trabalha, com 

propriedade, o jogo de regras que exige atenção, concentração e raciocínio. Chegando neste 

estágio, o indivíduo alcança o auge do desenvolvimento cognitivo de acordo com o pensamento 

de Piaget, chegando ao padrão intelectual da fase adulta. 

Vygotsky é outro estudioso do desenvolvimento humano que dá enfoque ao jogo 

em sua teoria. Na busca de entender, em seus estudos, como o meio social age sobre o indivíduo, 

faz uma leitura do desenvolvimento humano a partir do social para o individual. Baseado em 

uma perspectiva sócio histórica, entende que o que torna o homem humano tem origem nas 

relações que estabelece em sociedade. Essa sua visão muda o enfoque biológico dado ao 

desenvolvimento humano para uma dimensão social e cultural. 

Seus estudos, na área da psicologia, focam o jogo como elemento que auxilia o 

desenvolvimento dos processos superiores da criança. Nesse sentido, ressalta “a importância de 

se investigar as necessidades, motivações e tendências que as crianças manifestam e como se 

satisfazem nos jogos, a fim de compreendermos os avanços nos diferentes estágios de seu 

desenvolvimento” (MIRANDA E ALVES, 2001). Ainda destaca que não devemos esquecer 
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que esse elemento da cultura corporal – o jogo supre as necessidades, que são diferentes das 

crianças mais novas para as outras mais velhas. 

Seus estudos sobre o comportamento da criança pequena apontam que ela possui 

desejos que muitas das vezes não podem ser atendidos de imediato, e com vistas a resolução 

desses conflitos se utiliza da imaginação para torná-los concretos. Vygotsky (2000) chama essa 

forma de resolução de brincadeira; e entende esse brincar como sendo a imaginação em ação. 

O estudioso considera a imaginação como elemento essencial da brincadeira e do jogo. Assim 

podemos entender que ele considera a imaginação como ponto de partida da criança para o 

brincar. 

Ele afirma que assim como o brinquedo comporta uma ação imaginaria, também 

comporta uma regra relacionada com o que está sendo representado. Para exemplificar a 

questão usa o brincar de medico, e destaca que nessa brincadeira a criança tenta se comportar 

de maneira mais próxima do que ela observou de um médico de suas relações. Criando e 

submetendo as regras do jogo de acordo os papeis determinados. (VYGOTSKY, 1978) 

Para Vygotsky (1978), através da brincadeira a criança começa a compreender a 

sociedade na qual está inserida, e começa a representá-la nas demandas criadas pela brincadeira. 

A imitação da criança na brincadeira, na teoria desse estudioso, não se restringe apenas ao 

aspecto mecânico, mas tem um papel importante no processo de mediação que ocorre na zona 

de desenvolvimento proximal. 

Diante desses fatos, o ato de brincar se apresenta como mediador do processo de 

aprendizagem da criança, além de proporcionar a construção de uma consciência da realidade 

junto com a possibilidade de transformá-la. 

Ainda merece destaque nos estudos sobre o jogo, uma conceituada estudiosa que 

tratar de questões relacionadas ao jogo na educação infantil; trata-se de Kishimoto. De acordo 

com estudos que realiza sobre o jogo na infância, não existe diferença estrutural significativa 

entre brincadeira e jogo infantil (KISHIMOTO 1996). 

Essa autora contesta a ideia de recreação atribuída ao jogo e a brincadeira, desde o 

período greco-romano, e vincula o Jogo à imaginação, ao sonho, ao pensamento e ao simbólico. 

Para ela o homem é um ser carregado de simbolismos que constrói as coisas coletivamente e 

que tem ligado o pensamento a capacidade de sonhar, imaginar e jogar com a realidade. Assim, 

segundo a mesma o jogo no processo educacional da criança não pode ser entendido como um 

mero momento de distração, pois a diversidade cultural presente nos jogos pode promover 
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formas de convivência social e democrática, tanto quanto o exercício crítico de nossas atitudes 

e ações. 

Ainda segundo Kishimoto (1996) o jogo possui três sentidos pelo qual podem ser 

percebidos: o primeiro sentido é o de ser compreendido como fato social, nesse caso assumindo 

o sentido e a imagem que cada sociedade lhe atribui; o segundo de ser distinto por um sistema 

de regras que o caracteriza e o terceiro e último está ligado ao objeto que alguns jogos 

necessitam para sua prática. 

Dentro desse contexto, poderia parecer simples definir jogo, mas essa acaba não 

sendo tarefa fácil, pois, quando se diz a palavra jogo, cabem múltiplas interpretações, e cada 

sujeito pode lhe atribuir um sentido e um significado diferente. Podendo então estar falando de 

jogos políticos, de jogos adultos, de crianças, de brincar, entre outras interpretações. 

No entender de Kishimoto (1996), embora a maioria dos estudos sobre o jogo na 

educação faça menção a sua importância no desenvolvimento e aprendizagem infantil, podemos 

entender que o mesmo possibilita a todos que delem participam a possibilidade de satisfazer 

suas necessidades internas e externas, ao estimular o movimentar-se, a interação social, a 

comunicação verbal e corporal, o pensamento, a afetividade; compartilhando valores, 

significados, ideias, emoções, tomadas de decisão e cooperação. 

A autora destaca a ambiguidade das concepções que dá alicerce para a estruturação 

de jogo educativo, que mistura a ação lúdica com a orientação do professor a fim de cumprir 

determinados objetivos como: aquisição de conteúdos, desenvolvimento de habilidades e o 

desenvolvimento da criança de forma integral. Assim visualiza o jogo também como conduta 

livre que propicia o desenvolvimento e auxilia o estudo, se constituindo em um facilitador para 

a aprendizagem dos conteúdos escolares (KISHIMOTO, 1996). 

Diante do exposto e na perspectiva de realizar um trabalho onde a aprendizagem de 

conceitos, atitudes e procedimentos proporcione a construção e reconstrução de sentidos e 

significados ao educando, a partir de um exercício reflexivo dos conhecimentos; destacamos o 

Jogo como sendo um importante elemento educacional no processo estimulação do 

desenvolvimento criativo, cognitivo e afetivo e social dos alunos. 

Além disso, o Jogo deve ser entendido como fator de desenvolvimento, pois 

estimula o pensamento a agir desvinculado do que vemos, apresentando-se como elemento que 

pode levar a mudança de necessidades e a consciência de suas escolhas e decisões. 

Assim, cabe ao professor apropriar-se do jogo e utiliza-lo em suas aulas como 

desencadeador de questionamentos e soluções, proporcionando experiências que enriqueceram o 
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repertorio motor da criança e os estimule a superar determinados desafios impostos durante e após 

o jogo. Ainda é importante ressaltar a importância de um trabalho baseado na perspectiva lúdica do 

jogo, na medida em que estimula sua aprendizagem e estabelece relações sociais harmônicas. 
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4 - PRINCÍPIOS NORTEADORES DE UM TRABALHO COM OS JOGOS 

POPULARES NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Na sociedade contemporânea o Jogo se constitui em um elemento cultural que 

sempre esteve presente nas brincadeiras do dia a dia das crianças, e que vem ganhado novos 

contornos. Assim podemos dizer que o ritmo acelerado em que surgem os avanços tecnológicos 

e o corre-corre vivenciado na sociedade pós-moderna são fatores de forte influência na mudança 

da cultura de jogos infantil nos dias atuais; em especial no abandono dos chamados Jogos 

Populares ou tradicionais. Esse tipo de jogo vem perdendo espaço na vida das crianças em 

função dos problemas sociais que se fazem presente, principalmente, nas grandes cidades. 

Diante do atual momento social marcado pela competição exacerbada e o 

individualismo, que prevalecem sobre o bem comum e onde os desenvolvimentos científicos  e 

tecnológicos ditam as exigências curriculares para os jovens que buscam se inserirem no 

mercado de trabalho a proposta pedagógica defendida nesse trabalho destaca três princípios 

norteadores das aulas de Educação Física escolar no trabalho com os Jogos populares: a 

Inclusão, a Criatividade e a Cooperação. 

Para melhor esclarecer a base valorativa desse trabalho será apresentado um breve 

relato do sentido e significado dos princípios norteadores supracitados. 

 
PRINCÍPIO DA INCLUSÃO 

 
 

O sentido e significado dado à inclusão nesse trabalho é aquele que é atribuído pelo 

PCN da Educação Física (BRASIL, 1997). Dando oportunidade para que todos possam ter 

acesso às práticas da cultura corporal de movimento, sem que haja nenhuma forma de 

valorização pela habilidade. Sendo assim, no âmbito do desenvolvimento das práticas corporais 

relacionadas a cultura corporal é preciso romper com a valorização dada aos alunos que 

demonstrem maior habilidade, a partir da participação de todos os alunos de forma reflexiva. 

Segundo essa proposta pedagógica 

A sistematização de objetivos, conteúdos, processos de ensino e aprendizagem e avaliação 

tem como meta a inclusão do aluno na cultura corporal de movimento, por meio da 

participação e reflexão concretas e efetivas. Busca-se reverter o quadro histórico da área 

de seleção entre indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante da 

valorização exacerbada do desempenho e da eficiência (BRASIL,1997, p 19). 
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PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO 

 
 

Ao pensar em conviver em uma sociedade harmoniosa, é preciso atentar para os 

princípios que tem balizado a forma de competição das práticas corporais institucionalizadas. 

Esses princípios não contribuem para que se estabeleçam relações de respeito às 

individualidades e reciprocidade entre os sujeitos que delas participam. Isso ocorre, muito em 

função de uma visão de competição que vê no outro um inimigo, e nesse contexto, se torna uma 

lutar contra o outro para obter vantagens. 

Nesse trabalho, vemos que os princípios ligados a Cooperação podem ser mais 

efetivos para uma vida em sociedade, pois prioriza o jogar com e não o jogar contra. Nesse 

sentido, mostra que a participação de todos em busca de um objetivo e a valorização da 

contribuição de cada um para o sucesso de todos leva ao bem comum. 

Promover a reflexão crítica sobre os valores presentes na competição que deixa de 

lado os princípios da cooperação dão novo sentido e significado a participação no jogo. Fazendo 

com que tenham atitudes não discriminatórias em sua convivência social. 

 

 

PRINCÍPIO DA CRIATIVIDADE 

 

 

O sentido e o significado dado a Criatividade na proposta de trabalho aqui defendida 

têm relação com a possibilidade de oportunizar aos alunos sua participação na criação do 

‘novo’; ou na transformação aquilo que já foi criado, a partir da introdução de novos elementos, 

dando um novo sentido ao que está sendo criado. Esse entendimento vai ao encontro da 

definição presente no dicionário Aurélio onde criatividade está ligada a: “inventividade, 

inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, 

quer no científico, esportivo etc.” 
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A adoção deste princípio como caminho norteador para formação crítica do aluno, 

busca despertar a compreensão da importância que a contribuição de cada um tem para a busca 

de caminhos que levem a mudança, a renovação, a significação e ressignificação das coisas 

tanto no contexto da aula como da vida em sociedade. 
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5 – O JOGO POPULAR COMO CONTEÚDO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

 

 

Segundo Penha (2011) o processo de industrialização, que se expande no Brasil a 

partir de 1930, trouxe vantagens e benefícios à vida das pessoas, proporcionando o acesso do 

que podemos considerar como sendo uma inclusão tecnológica em suas casas; mas também, 

“trouxe resultados negativos em relação aos jogos populares” (PENHA, 2011, p.02); que nesse 

contexto perde espaço para equipamentos de alta tecnologia como videogames, computadores, 

televisão, brinquedos de controle remoto e etc. 

Possivelmente esse fato e o contexto social de insegurança vivenciada no país nos 

grandes centros urbanos contribuam para que os jogos populares estejam sendo deixados de 

lado a cada nova geração. 

Mas o que estamos considerando como Jogos populares ou tradicionais? 

Okatomo (2011), com base nos trabalhos de Kishimoto (1996) e Friemann (1994), 

afirma que os Jogos Populares ou tradicionais são jogos ou brincadeiras de domínio popular, 

que são passados de geração em geração criando laços culturais de acordo com a região e suas 

especificidades, sendo reconstruídos e recriados pelas crianças ao longo do tempo. Para eles 

esse tipo de jogo apresenta variações de regras de acordo com a herança cultural, e passa a fazer 

parte da cultura popular. 

Estudos acerca dos Jogos populares têm apontado dificuldades em relatar a origem 

dos mesmos, no entanto, todos são categóricos em afirmar que sua transmissão ocorre pela 

oralidade. É como destacam Pontes e Magalhães em seu artigo “A Transmissão da Cultura de 

Brincadeira: Algumas possibilidades de Intervenção” (2002), “... pouco se sabe sobre a real 

origem de diversos jogos, entretanto, sua transmissão de criança para criança se dá de forma 

essencialmente oral” (p. 214). 

De acordo com Penha (2011) os Jogos Populares recebem nomes diferentes, de 

acordo com a diversidade cultural do local onde é praticado. Assim muitos desses jogos têm 

preservado sua estrutura original, no entanto, alguns se modificam recebendo novos conteúdos 

de acordo com os critérios de quem dele participa. 

Normalmente não se faz necessário o uso de materiais industrializados para que eles 

aconteçam e sua prática é realizada em um ambiente harmonioso com a participação de 
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jogadores de forma livre, espontânea e prazerosa. Desde sempre, estes jogos foram vivenciados 

nas ruas e praças, ou até mesmo nos playgrounds dos prédios, contudo a uma preocupação por 

parte dos educadores e pedagogos brasileiros, que tais jogos possam estar desaparecendo da 

convivência de muitas crianças; frente ao contexto de violência vivenciado em nossa sociedade 

no atual momento histórico. Diante desse quadro, o espaço escolar emerge como uma 

possibilidade para o resgate e vivência do Jogo Popular ou tradicional. 

Segundo os PCNs (1997), na abordagem do conteúdo ‘Jogo’ a aula de Educação 

Física escolar deve ir além da repetição de gestos motores, pois pode oferecer muitos desafios 

para os alunos. Assim, os Jogos Populares oferecem ao aluno uma boa oportunidade de 

aprendizagem tanto no que se refere aos desafios motores como também aqueles ligados aos 

aspectos cognitivo, afetivo, ético e social, oportunizando a reflexão acerca das relações desse 

conteúdo com o meio histórico-cultural no qual está inserido. 

Enquanto conteúdo da Educação Física o Jogo Popular auxilia no desenvolvimento 

de um caráter organizativo e regulador, com atitudes necessariamente grupais; que exigem 

cooperação, criatividade e a descoberta de formas de convivência social. Além disso desenvolve 

habilidades corporais como velocidade, força, equilíbrio entre outros. 

A seguir serão apresentadas possibilidades para um trabalho com os jogos populares 

que consideramos possam trabalhar os princípios defendidos em nossa proposta. 

 
POSSIBILIDADE 1 – RESGATANDO E CRIANDO 

 
 

Considerando a perda de espaço na sociedade do jogo popular, e dentro do 

entendimento que isso contribui para o empobrecimento da cultura popular, este será o primeiro 

ponto a ser abordado na proposta de trabalho aqui defendida. 

Nesse resgate o professor poderá se valer de uma dinâmica intergeracional, 

convidando pessoas idosas da comunidade para socializarem com as crianças os jogos que 

praticavam na juventude. Os alunos deveram experimentar na aula os jogos trazidos pelos 

idosos. 

Numa segunda aula, o professor pedirá aos alunos que organizem um quadro com 

a descrição dos jogos socializados, destacando sua organização, seus elementos constitutivos e 

seu desenvolvimento. Esse material fará parte de um livro de Jogos Populares criados pelos 

alunos. 



32  

Em outra aula, de posse do quadro organizado pelos alunos, o professor deverá 

desafiá-los a criar um outro jogo usando os componentes de um ou mais desses jogos e 

procurando incluir a todos na sua prática. 

Finalizando esse trabalho, o professor utilizará um dia de aula para reflexão com os 

alunos sobre os espaços sociais que podem possibilitar a prática desses jogos. 

A partir do procedimento de ensino utilizado dessa proposição serão destacados 

conceitos ligados ao entendimento da cultura e de sua preservação; considerando esses 

conceitos serão realizados os procedimentos na vivência dos jogos resgatados e com relação as 

atitudes serão estimuladas a preservação da cultura popular a partir da produção e divulgação 

dos jogos populares no livro elaborado pelos alunos. 

 

 

POSSIBILIDADE 2 – TRABALHANDO A INCLUSÃO 

 
 

Para o trabalho da inclusão vamos usar o Jogo Popular “Pular corda”. Esse jogo é 

desenvolvimento da seguinte forma: 

Existem diversas maneiras de pular corda, destacamos aqui a maneira mais 

conhecida que é: duas crianças, uma em cada extremidade da corda batendo a corda e uma ou 

mais crianças pulando a Corda. 

Na primeira aula, o professor pedirá que os alunos listem as diferentes maneiras que 

conhecem de pular corda. Após esse momento realizará a brincadeira de pular corda que 

excluem os que errarem. Poderá iniciar fazendo brincadeiras onde os alunos experimentem 

formas de passar sobre ou sob a corda; depois batendo a corda. 

Na segunda aula será apresentado aos alunos variações de pular corda presentes na 

cultura de nosso país (desde a forma mais simples até o uso de duas cordas; seja a forma 

individual ou conjunta). Será então realizada uma oficina para que os alunos possam 

experenciar as diferentes formas de pular corda, fazendo com que todos possam conhecer novas 

maneiras de pular corda e vivenciar cada experiência corporal, passando por todas elas, seja 

batendo a corda, cantando ou pulando. 

No terceiro encontro, o professor pedirá aos alunos que proponham maneiras de 

pular corda que possa agrupar o maior número possível de participantes sem que haja a 

exclusão dos menos habilidosos, propiciando uma participação agradável e satisfatória para 
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todos. 

Na quarta aula abrirá uma conversação onde os alunos deverão expor suas opiniões 

sobre questões como: Alguém se beneficiou por ter mais habilidade? Como se sentiu vencendo 

os desafios propostos? Como se sentiu em não ter que competir com o colega, mas compartilhar 

o sucesso com ele no jogo? A aula foi divertida para todos? Que aula é mais divertida: aquela 

que todos participam sem serem excluídos ou aquela que vai eliminando aqueles que não 

mostram habilidade? Depois dessa conversa o professor deverá reforçar questões ligadas a 

como cooperar com o outro pode nos levar a conseguir coisas boas para todos e não somente 

para alguns poucos. 

Nessa possibilidade um dos momentos em que a dimensão conceitual está sendo 

contemplada é a conversação realizada na quarta aula, por exemplo, ao pedir ao aluno que 

apresente sua opinião sobre o que vivenciou durante as atividades desenvolvidas na aula 

(dimensão procedimental) é mobilizado o sentido e significado que possuem sobre os conceitos 

de inclusão e exclusão. Ao pedir que os alunos possam pensar em formas de pular corda onde 

todos sejam incluídos será mobilizada a construção de atitudes que não excluem a participação 

daqueles menos habilidosos, com sobrepeso e etc. que muitas vezes o pré-conceito excluí. 

 

 

POSSIBILIDADE 3 – COOPERAR PARA NÃO EXCLUIR 

 

 

 
Pensando em um trabalho de cooperação usaremos o Jogo Popular “Jogo das 

cadeiras” que será desenvolvida da seguinte forma: 

Na primeira aula, no primeiro momento o professor irá explicar o procedimento do 

jogo, que é: formar uma roda com cadeiras com uma cadeira a menos que o número de alunos, 

que ficarão rodeando até o momento que a música pare ou for dado o comando do professor 

para que sentem. A cada rodada uma cadeira é retirada a saída do participante que continuar de 

pé, até que reste um vencedor. No final desta aula, o professor abrirá um debate sobre o fato de 

ter que excluir um companheiro a cada rodada, e como isso pode influenciar no 

desenvolvimento da baixa estima dos excluídos. 
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A segunda aula, o professor desenvolvera o mesmo jogo, mas com uma alteração 

na regra que exclui um participante. A brincadeira ocorrerá da mesma forma, até o momento da 

exclusão do participante, ninguém sai do jogo e todos devem buscar uma forma para que 

ninguém fique sem estar ligado a uma cadeira, até que reste apenas uma cadeira e todos estejam 

ligados a essa cadeira. 

Na terceira aula, o professor abrirá uma discussão com os alunos trazendo a reflexão 

sobre a diferença entre jogar excluindo e sem esta exclusão, de como construir junto, pode 

beneficiar a todos, sem que haja uma segregação. 

Verifica-se nessa possibilidade a reflexão sobre os sentidos e significados atribuídos 

aos conceitos relacionados à atitude dos alunos diante do processo de exclusão presente nos 

jogos onde a visão de competição está ligado ao jogar contra e não ao jogar com. Durante a 

realização das formas de realizar o jogo (dimensão procedimental) o professor poderá verificar 

a atitude dos alunos quando o jogo é balizado pela competição excludente e pela cooperação, 

elaborando métodos que possibilite a cooperação para superar os  obstáculos, estimulando a 

solidariedade e o afeto com o outro, recriando um novo sentido que possibilite a participação 

de todos; buscando levar os mesmos a adotarem a cooperação como uma forma de relação que 

torna o mundo um lugar melhor para de viver. 

Não foge a nosso entendimento que as possibilidades aqui expostas e os princípios 

nelas defendidos precisam ser uma constante nas aulas dos professores que buscam a formação 

de alunos capazes de refletir e agir na busca de exercer sua cidadania na busca do bem comum. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
Durante a construção deste trabalho pode ser feita uma reflexão sobre o trabalho do 

Jogo Popular como conteúdo presente nas aulas de Educação Física com o intuito de 

compreender sua importância no desenvolvimento físico, moral e social dos alunos. 

Como educadores desenvolver nos alunos a capacidade de refletir sobre questões 

sociais a partir dos conteúdos trabalhados em nossas aulas, nos faz acreditar em podermos 

contribuir para formação de indivíduos que possam agir na sociedade buscando garantir 

condições dignas de vida sem que para isso os outros seres humanos sejam desconsiderados em 

qualquer aspecto. 

A partir da realização desse trabalho pudemos verificar que a escola, e em especial 

a aula de educação física, pode ser um espaço que venha a contribuir para o questionamento 

crítico de valores cumprindo com sua função social. 

A escolha pelos Jogos Populares como elemento cultural desencadeador das 

reflexões dos alunos coloca em discussão o resgate da cultura popular e a importância da busca 

do caráter lúdico dos jogos como uma perspectiva prazerosa de envolvimento do aluno em 

situações de movimento que contribuem para sua formação humana. 

Portanto, defendemos o Jogo Popular como elemento da cultura corporal que pode 

contribuir de forma significativa para a formação do educando. 

Não podemos deixar de ressaltar a importância de o professor ter os princípios de 

cooperação, inclusão e criatividade como balizadores de sua ação pedagógica e em especial 

quando primar pelo desenvolvimento do resgate das práticas corporais ligadas a cultura popular. 

Antes de finalizar este trabalho, é importante ressaltar que todo o trabalho a ser 

desenvolvido com os Jogos Populares nas escolas deve conter uma intenção pedagógica, para 

que não seja reproduzido apenas a prática pela prática, pois ela por si só, não garante ao 

praticante uma aprendizagem significativa sobre os valores nela presentes. 

Analisando o trabalho pode se perceber que existem outras questões que foram 

tocadas durante o seu desenvolvimento e não foi devidamente aprofundada e que da mesma 
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forma outras questões surgiram criando uma boa oportunidade para serem problematizadas no 

avanço com o trabalho dos Jogos Populares como conteúdo nas aulas de Educação Física. 
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