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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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Questão

A falta de espaço para brincar é um problema muito comum nos

grandes centros urbanos. Diversas brincadeiras de rua tal como o pular

corda, o pique pega e outros têm desaparecido do cotidiano das

crianças. As brincadeiras são importantes para o crescimento e

desenvolvimento das crianças, pois desenvolvem tanto habilidades

perceptivo-motoras quanto habilidades sociais.

Considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento

de interação social, pois por meio deles a criança aprende sobre si,

sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, entende-se que:
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a) o jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e 
níveis de habilidade motora.
b) o jogo desenvolve habilidades competitivas centradas na busca 
da excelência na execução de atividades do cotidiano.
c) o jogo gera um espaço para vivenciar situações de exclusão que 
serão negativas para a aprendizagem social.
d) através do jogo é possível entender que as regras são construídas 
socialmente e que não podemos modificá-las.
e) no jogo, a participação está sempre vinculada à necessidade de 
aprender um conteúdo novo e de desenvolver habilidades motoras 
especializadas.
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