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“O jogo é uma atividade física e/ou mental que favorece a 
socialização, e é realizado obedecendo a um sistema de 
regras, visando a um determinado objetivo".

Ferreira (2003) 
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Todo jogo tem que ter 
em primeiro lugar, um 
objetivo estabelecido, 
sendo embasado em 

regras gerais que 
possibilitem o jogar.
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• Socialização;

• Integração;

•Obtenção de confiança em 
si mesmo;

• Empatia com os outros;
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Os jogos possuem uma conotação mais competitiva, pois tem
em sua definição que alguém sairá vencedor. Assim eles ensinam a
pessoa a lidar com a derrota e a perda. Já as brincadeiras têm um
lado mais de integração, onde visam entreter de forma lúdica.

São jogos com regras mais simples, mas que estimulam o
desenvolvimento da inteligência motora.
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O Jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico com
normas livremente estabelecidas pelos participantes. O esporte, por sua
vez, tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem
cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou
comitês olímpicos. A busca pela vitória e competitividade também está
presente.
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ALUNO
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Complete a história
Um jogador inicia contando uma história: “Eu fui fazer uma viagem e levei… (aí escolhe-se
um primeiro objeto, exemplo “uma mala”).

O próximo jogador, em sentido horário, precisa repetir a parte do jogador anterior e
acrescentar um item, exemplo: “Eu fui fazer uma viagem e levei uma mala e (acrescenta-se
um novo item) uma mochila…”.

O próximo precisa repetir todos os itens anteriores e adicionar um novo: “Eu fui fazer uma
viagem e levei uma mala, uma mochila e a casinha do cachorro...”.

E assim sucessivamente até algum jogador errar a ordem ou não lembrar dos itens. Ganha
quem for o último a sobrar no jogo.

23



24





26

Introdução aos jogos e brincadeiras 
infantis.

Como surgiram as brincadeiras infantis?

De quais formas podem se apresentar 
as brincadeiras?
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Atividade física ou mental, fundamentado
no sistema de regras que pode definir
perda ou ganho.
Tem como função principal o divertimento,
lazer e entretenimento embora possua
papel educativo
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O Jogo é um ferramenta pedagógica com dimensões
motoras, afetivas e psicológicas envolvidas, trata-se de
uma dinâmica de construção e desenvolvimento da
inteligência através de conexões com o lúdico e saber
fazer.

Segundo Piaget os tipos de jogos podem ser:

Jogo de exercício sensório-motor

Jogo simbólico

Jogo de regras

Jogo de construção
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São ferramentas para a construção da aprendizagem do Esporte;

Formação inicial com uma intencionalidade, mas mantendo a
característica principal do jogo, que é o divertimento e o aprender
fazer.
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• BRINQUEDO- É UM SUPORTE PARA O JOGO. 
NÃO NECESSITA DE REGRAS.

• BRINCADEIRA- É O ATO DE BRINCAR.
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• Esporte é uma atividade física sujeita a determinadas regras e que
geralmente visa a competição entre praticantes.

• As modalidades esportivas podem ser coletivas, duplas ou
individuais, mas sempre com um adversário.
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