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O jogo é uma das atividades 
mais antigas da humanidade. 
Pode ser dividido em diversas 
categorias e cada um tem sua 
peculiaridade. Um mesmo 
jogo pode ter regras diferentes 
de acordo com fatores sociais 
e culturais. 

O jogo é uma das atividades 
mais antigas da humanidade. 
Pode ser dividido em diversas 
categorias e cada um tem sua 
peculiaridade. Um mesmo 
jogo pode ter regras diferentes 
de acordo com fatores sociais 
e culturais. 

2



 “Os jogos são um expoente 
cultural das sociedades 
antigas e modernas”.

 “Os jogos são um expoente 
cultural das sociedades 
antigas e modernas”.

Contudo, a maioria dos jogos possui regras universais, 
seguidas por jogadores de todas as partes do mundo.
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CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOSCLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS

Existem diversos tipos de classificação segundo alguns autores, 
por exemplo, Segundo Melo (1981), os jogos são classificados da 
seguinte forma:

a) Jogos de seleção: esses jogos utilizam a separação das equipes 
ou dos participantes com par ou ímpar, palitinhos.

b) Jogos gráficos: são realizados em cima de algum traçado ou 
desenho como, por exemplo, a amarelinha, xadrez, dama.
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c) Jogos de competição: são disputados por meio do físico entre 
participantes, como os pegas, cabo de guerra, disputa de braço.

d) Jogos de salão: exigem a coordenação motora fina em ambientes 
fechados ou restritos, como o baralho, quebra-cabeça.

e) Jogos com música: são realizados ao som de um ritmo, como o karaokê, 
cantigas de roda.
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ATIVIDADEATIVIDADE

• DESCREVER SEGUNDO A CLASSFICAÇÃO DOIS JOGOS .
• FAZER UM TEXTO SEGUNDO O SEU JOGO PREFERIDO.
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