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AS DIFERENÇAS ENTRE O JOGO E O 
ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR COM CRIANÇAS DE 7 
A 10 ANOS 

alunos. O jogo e o esporte po-
dem contribuir para o desenvol-
vimento nos aspectos cognitivos, 
físicos e motores dos alunos nas 
aulas de Educação Física.

Palavras-chave: Jogo. Es-
porte. Crianças. Educação 
Física Escolar.

Abstract: The present paper 

between games and sports in 
School Physical Education clas-
ses and its implications for cor-
poral development of children. 
The material selection was done 
through a bibliographical review 
of the area. The School Physi-
cal Education classes applied 
by teacher should provide seve-
ral experiences in the approach 
of game, making the appropria-
te transition to the sport through 
the learning process. In Physical 
Education classes, there are cur-
rently inadequate interventions 
of some teachers on the con-
tent of game and sport, becau-

as one. However, when studying 
game and sport, it is noticed that 
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Resumo: O presente tra-
balho tem como objetivo ana-
lisar as diferenças entre o jogo 
e o esporte nas aulas de Educa-
ção Física e suas implicações pa-
ra o desenvolvimento corporal 
das crianças. A seleção do ma-
terial foi feita através de revisão 

de Educação Física aplicadas pe-
lo professor devem proporcionar 
diversas experiências na abor-
dagem do jogo, fazendo a tran-
sição adequada para o esporte 
por meio do processo de apren-
dizagem. Atualmente, nas aulas 
de Educação Física, existem in-
tervenções inadequadas de al-
guns professores na transição 
jogo para o esporte, pois acar-
retam uma especialização pre-
coce, causando alguns prejuízos 
no desenvolvimento das crian-
ças. Todavia, quando se estuda 
o jogo e o esporte, nota-se que 
existem diferenças, e essas de-
vem estar claras para o profes-
sor que for trabalhar com seus 
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must be clear to the teacher who 
works in it with his students. Ga-
me and sport can contribute to 
the development in the cogniti-
ve, physical and motor aspects 
of students in classes of Phy-
sical Education.

Keywords: Game. Sport. Chil-
dren. School. Physical Education.

Introdução

Nos dias de hoje, nas aulas de 
Educação Física escolar, quando 
pesquisamos o jogo e o esporte, 

-
ças, e elas devem estar claras 
para o professor que for traba-
lhar com seus alunos.

O jogo e o esporte podem 
contribuir muito para o desen-
volvimento das crianças nos as-
pectos cognitivos, afetivos, físi-
cos e motores. Entretanto, se a 
transição do jogo para o esporte 
não for adequada pelo professor 
de Educação Física, pode ocor-
rer uma especialização precoce, 
ou seja, acarretar algumas con-
sequências negativas, tais co-
mo: aumento da incidência de 
lesões, redução do repertório 
motor, prejuízos gerais no de-
senvolvimento do sujeito, efeitos 
psicológicos negativos (estres-

-
dequados, desmotivação, baixa 
autoestima e prejuízos à forma-
ção escolar (NUNOMURA et al., 
2010). Ou seja, a especialização 

precoce nas fases do processo 
de formação do aluno é anteci-
pada em decorrência da transi-
ção inadequada do jogo para o 
esporte, com o propósito de re-
querer o desenvolvimento rápido 
nas fases iniciais das modalida-
des esportivas, podendo causar 
barreiras no desenvolvimento do 
sujeito e não levando em conta a 
idade dos participantes.

Segundo Paes e Balbino 
(2009), existem os facilitado-
res pedagógicos disponíveis, co-
mo exercícios analíticos, sincro-
nizados e de transição, além das 
brincadeiras e dos jogos, que 
são utilizados como facilitado-
res nesse processo. Esses mes-
mos autores consideram que a 
origem do esporte está no jogo. 
Assim, o jogo é uma ferramen-
ta importante no processo de 
aprendizagem do esporte, tor-
nando-se um facilitador na edu-
cação de crianças e jovens.

O jogo atua no desenvolvi-
mento infantil das crianças, pois 
trabalha diversas habilidades e 
se relaciona ao ato de brincar. 
Já o esporte é fundamental pa-
ra o desenvolvimento social do 
indivíduo, seja pela prática co-

ser apresentado de diversas for-
mas na sociedade, com normas 
e regras universais. A competi-
ção surge de forma natural, se-
leciona os melhores ou aqueles 
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que tiveram um bom preparo 
nas suas iniciações.

Nas aulas de Educação Físi-
ca escolar, ao iniciar a transição 
do jogo para as etapas da inicia-
ção esportiva, o professor de-
ve respeitar as fases de desen-
volvimento motor das crianças, 
bem como sua idade. Segundo 
Oliveira e Paes (2004), as fases 
de iniciação podem ser organiza-
das em três grupos, respeitando 
a idade biológica da criança para 
adequar a metodologia: inicia-
ção I, de 7 a 10 anos; iniciação 
II, de 11 a12 anos; e iniciação 
III, de 13 a 14 anos. O profes-
sor, nas aulas de Educação Físi-
ca escolar, ao trabalhar o jogo e 
o esporte com as crianças, pode 
desenvolver as capacidades físi-
cas e motoras, como velocidade, 

-
xibilidade, coordenação motora, 
equilíbrio, entre outras.

De acordo com Oliveira e Pa-
es (2004), na fase de iniciação 
I (séries iniciais do ensino fun-
damental), com crianças de 7 
a 10 anos, são propostas ativi-
dades lúdicas com o objetivo do 
ensino da técnica e do incentivo 
ao pensamento tático. A fase de 
iniciação II, com crianças e ado-
lescentes de 11 a 12 anos, é or-
ganizada pela aprendizagem das 
modalidades esportivas coletivas 
(futebol, voleibol, basquetebol e 
handebol). Já a iniciação III, fa-
se que corresponde à faixa etária 

de 13 a 14 anos, visa ao desen-
volvimento da especialização 
da modalidade esportiva coleti-
va escolhida pelo aluno, ou seja, 

movimentos inerentes à moda-
lidade que foram aprendidos na 
fase anterior.

A Educação Física escolar tem 

etapas da iniciação esportiva do 
aluno, tanto no aprendizado do 
jogo, que ocorre nas séries ini-
ciais do ensino fundamental, 
quanto na apresentação das vá-
rias modalidades esportivas, que 
ocorre na segunda fase, desen-

-
no fundamental. A terceira etapa 
conta com uma especialização 
da modalidade escolhida pelo in-
divíduo, que impõe cobrança de 
resultados e treinamentos inten-
sivos, físicos, táticos e técnicos.

É importante que, nas aulas 
de Educação Física escolar, no 
processo de aprendizagem, o jo-
go e a transição para o esporte 
sejam realizados de forma corre-
ta, adequando as metodologias, 
fazendo com que o aluno se so-
cialize com outras pessoas e de-
senvolva novos movimentos, e 
que essas atividades não preju-
diquem o crescimento corporal 
das crianças de 7 a 10 anos, evi-
tando-se a especialização preco-
ce. Além disso, é relevante que 
o educador possibilite também 
ao educando, no decorrer de sua 
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vida escolar, as diversas vivên-
cias da cultura de movimento na 
participação de atividades como 
brincadeiras, danças, lutas, gi-
nástica, atividades rítmicas e cir-
censes, dentre outras. Assim, na 
prática da Educação Física esco-
lar, em uma visão ampla da re-
alidade pelo professor, o aluno é 
visto e se percebe como sujeito 
histórico-social, capaz de produ-
zir cultura e de desenvolver sua 
autonomia, criatividade e critici-
dade, não priorizando apenas o 
jogo ou esporte, mas potencia-
lizando-se diversas experiências 
pelas manifestações da cultura de 
movimento (CAVALLARI, 2013).

Para Daolio (1997), a Educa-
ção Física escolar numa pers-
pectiva cultural é fundamentada 
como parte da cultura humana, 
isto é, constitui-se numa área 
de conhecimento que atua sobre 
um conjunto de práticas ligadas 
ao corpo e ao movimento cria-
das pelo ser humano no decorrer 
da sua história, por meio de jo-
gos, ginásticas, lutas, danças e 
esportes. Esse mesmo autor co-
menta que a Educação Física es-
colar deve partir do conhecimen-
to corporal popular e das suas 
variadas formas de expressão 
cultural, almejando que o sujeito 
obtenha um conhecimento autô-
nomo, organizado e crítico a res-
peito da cultura de movimento.

Os Parâmetros Curricula-
res Nacionais “PCNs” (BRASIL, 

2001) também destacam que os 
objetivos gerais para a Educação 
Física escolar no ensino funda-
mental são que o educando seja 
capaz de: vivenciar as diferen-
tes atividades corporais, respei-
tar as diferenças físicas e moto-
ras entre os sujeitos, reconhecer 
os diversos aspectos culturais, 
ser solidário com os colegas, va-
lorizar as diferentes manifesta-
ções culturais, conhecer ambien-
tes saudáveis, entre outros.

Este trabalho tem como ob-
jetivo analisar as diferenças en-
tre o jogo e o esporte nas aulas 
de Educação Física escolar e su-
as implicações para o desenvol-
vimento corporal das crianças.

Metodologia

Este artigo é provenien-
te de uma pesquisa qualita-
tiva. A investigação desse ti-
po, segundo Minayo (1994, p. 
21) tem características:

[...] muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais 
com o nível de realidade que não 

ela trabalha com o universo de 

crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos pro-
cessos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacio-
nalização de variáveis.
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O presente trabalho foi desen-
volvido por meio de revisão bi-

ideias de Severino (2007), a par-
tir de buscas realizadas nos siste-
mas de bibliotecas da UNESP, da 
UNICAMP e em ferramentas dis-
poníveis na internet, utilizando-
-se as palavras-chave como: jo-
go, esporte, crianças e educação 
física escolar. Foram encontrados 

abrangendo o período de 1991 a 
2018 da área de Educação Física 
publicados na língua portuguesa. 
A busca em bibliotecas do mate-
rial se deu no período de 01 a 30 
de julho de 2018. Após esse pro-
cedimento, selecionamos ape-
nas o material que tratavam so-
bre os jogos, esportes, crianças 
no cotidiano das aulas de Educa-
ção Física escolar. Como se trata 

necessária apreciação de Comitê 
de Ética em Pesquisa.

Segundo Rampazzo (2002), a 
pesquisa de natureza bibliográ-

-
ma por meio de referenciais te-
óricos publicados. Ou seja, na 
realização desta investigação fo-
ram consultadas obras tais co-
mo: artigos, dissertações, li-
vros e periódicos eletrônicos, 
alinhando-se as ideias à temáti-
ca desenvolvida e que se articu-
lassem no cumprimento do obje-
tivo da pesquisa.

Esse tipo de pesquisa é carac- 
terizado como:

Aquela que se realiza a partir do 
registro disponível, decorren-
te de pesquisas anteriores, em 
documentos impressos, como li-
vros, artigos, teses e etc. Uti-
liza-se de dados ou de catego-
rias teóricas já trabalhados por 
outros pesquisadores e devida-
mente registradas. Os textos 
tornam-se fontes dos temas a 
serem pesquisados. O pesquisa-
dor trabalha a partir das contri-
buições dos autores dos estudos 
analíticos constantes dos textos 
(SEVERINO, 2007, p. 122).

Este mesmo autor nos apon-
ta quatro procedimentos de aná-
lise necessário a compreensão 
dos textos selecionados para es-
te estudo, a saber:

I – Análise textual: momento que 
se constitui em buscar informa-

o vocabulário dos textos;
II – Análise temática: procura-se 
ouvir os autores, aprender sem 
intervir no conteúdo revelado e 
interpretar no texto o problema 
que os autores estão abordando;
III – Análise interpretativa: com-
preende-se nas ideias dos au-
tores, por meio de uma leitura 
analítica, que facilita o amadure-
cimento intelectual;
IV – Análise crítica: inicia-se por 
meio da problematização dos 
textos e de questionamentos às 
mensagens dos autores.

A relevância da pesquisa de 
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trabalho consiste na interpre-
tação para maior entendimento 
dos temas estudados, sendo im-
portante para o problema a ser 
pesquisado. Desse modo, justi-

-
são desse tipo de pesquisa pa-
ra a temática abordada neste 
estudo, na tentativa de investi-
gar as diferenças entre o jogo e 
o esporte nas aulas de Educação 
Física escolar.

As diferenças entre 
jogo e esporte

O esporte está presente no 
dia a dia, através dos mais va-
riados veículos de comunicação: 
internet, rádio, jornais, revis-
tas e televisão. A mídia promo-
ve a aproximação do indivíduo 
dos eventos esportivos, ou seja, 
o esporte tem muita importân-
cia não só para quem acompa-
nha ou assiste, mas para quem 
é praticante, e pode ser conside-
rado como proposta de alto ren-
dimento e também como for-
ma de lazer no tempo disponível 
do sujeito. De acordo com Bet-
ti (1991, p. 24), o esporte po-
de ser conceituado como:

[...] uma ação social instituciona-
lizada, convencionalmente regra-
da, que se desenvolve com base 
lúdica, em forma de competição 
entre duas ou mais partes opo-
nentes ou contra a natureza, cujo 
objetivo é, através de uma com-
paração de desempenhos, de-
signar o vencedor ou registrar o 
recorde; seu resultado é deter-
minado pela habilidade e estra-
tégia do participante, e é para 

como extrinsecamente.

No esporte, existem algu-
mas características básicas, co-
mo, por exemplo: a competição, 
o recorde, o alto rendimento, en-
tre outros. O lúdico está presente 
no esporte, mas encontra-se re-
duzido em razão da competição, 

vitória. Ou seja, o jogador deve 
ser produtivo na dinâmica do jo-
go, já que suas ações são essen-
ciais para o desenvolvimento e o 
resultado da partida. Além dis-
so, o esporte possui federações, 
é organizado por entidades, ligas 

órgãos que possuem o poder nas 
modalidades esportivas.

Para Matos (2001), o espor-
te tem como propósito promover 
a experiência de diversas mo-
dalidades esportivas (basquete-
bol, voleibol, futebol, handebol 
etc.), por meio de um processo 
pedagógico, em que o aluno te-
nha a oportunidade de conhecer 
o seu corpo a partir de ativida-

-
tos e possa realizar essas ações 
dinâmicas no seu tempo dispo-
nível (lazer). Isto é, as modali-
dades esportivas coletivas, em 
uma visão ampla da realida-
de, devem ser trabalhadas atra-
vés dos processos históricos, dos 
fundamentos, dos esquemas tá-
ticos e técnicos, articulando-se 
com os temas e acontecimentos 
pedagógicos e esportivos do co-
tidiano. Essa mesma autora co-
menta que tais acontecimentos 
são desenvolvidos num processo 
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de aprendizagem que respeita as 
diferenças de habilidades no rit-
mo de cada educando, utilizando 
uma metodologia que viabiliza 
as ações didáticas que são cons-
truídas através de um processo 
prazeroso, crítico e criativo.

De acordo com Tubino (2001), 

em três dimensões sociais: es-
porte-educação (contexto edu-
cacional), esporte-participação 
ou popular (participação ou la-
zer) e esporte-performance ou 
de rendimento (competição e al-
to rendimento). O esporte-edu-
cação, praticado no ambien-
te escolar, tem como propósito 
a produção cultural através das 
expressões dos movimentos re-
alizados pelos alunos, manifes-
tação social, exercício crítico da 
cidadania, evitando a competi-
ção exacerbada e favorecendo a 
inclusão. Já o esporte-participa-
ção está relacionado a ativida-
des praticadas no tempo dispo-
nível ou nos momentos de lazer, 
que tem como objetivo promo-
ver o bem-estar social dos pra-
ticantes. E o esporte-performan-
ce, que é também conhecido 
como esporte de alto rendimen-
to, é desenvolvido por meio de 
regras universais elaboradas por 
instituições que organizam as 
competições (comitês, confede-
rações, ligas, entidades, fede-
rações) e são responsáveis pe-
lo cumprimento dos códigos de 
ética e de regras. Tem como ob-
jetivo conquistar êxitos esporti-
vos, recordes e a vitória sobre 
os adversários; é praticado ape-
nas pelos talentos esportivos, 

não comprometido com os prin-
cípios democráticos.

Embora sejam atividades di-
ferentes, o jogo e o esporte fa-
zem parte da cultura humana 
lúdica, seja global ou local. Se-
gundo Huizinga (2010, p. 33), o 

[...] uma atividade ou ocupa-
ção voluntária, exercida den-
tro de certos determinados limi-
tes de tempo e espaço, segundo 
regras livremente consentidas, 
mas absolutamente obrigatórias, 

-
mo, acompanhado de um senti-
mento de tensão e alegria e de 
uma consciência de ser diferente 
da vida cotidiana.

Nota-se que os diversos as-
pectos do jogo, como esponta-

-
ciadas entre os participantes), 
adaptação do espaço, tempo não 

-
-

pedem a sua realização. Assim 
sendo, o prazer e a alegria, ou a 

-
tá sempre presente no jogo, co-
mo também a questão da com-
petição, porém, a ludicidade e 
a competitividade encontram-se 
equilibradas nas ações dinâmi-
cas dos participantes.

Kishimoto (2010, p. 30) des-
taca os aspectos do jogo como:

Liberdade de ação do jogador 
ou caráter voluntário, de mo-
tivação interna e episódica da 
ação lúdica; prazer (ou despra-
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zer), futilidade, “o não sério” ou 
efeito positivo; regras (implí-
citas ou explícitas); relevância 
do processo de brincar (o cará-
ter improdutivo), incerteza de 
resultados; a não literalidade, 

-
presentação da realidade, ima-
ginação e a contextualização no 
tempo e no espaço.

Nesse sentido, o jogo é ca-
racterizado pela maior liberda-
de das ações de seus jogadores, 
entretanto as ações dos sujeitos 
estão articuladas ao lazer, à ale-
gria, à diversão, à prática e à in-
teração. O jogo também pode 

-
vo, isto é, algo que não propicia 
lucro. Porém, o jogo produz pra-
zer, alegria, bem-estar e vivên-
cias enriquecedoras para seus 
participantes, considerando-se 
que ele é produtivo.

A relevância pedagógica que 
se fundamenta na aprendizagem 
dos jogos, nas séries iniciais do 
ensino fundamental, possibili-
ta a compreensão de que o jo-
go e as brincadeiras permitem 
aos alunos vivenciarem as dife-
rentes atividades corporais, bus-
cando-se respeitar as regras e, 
além disso, adotar uma atitude 
positiva, solidária e cooperativa, 
sem discriminar qualquer pes-
soa pela sua performance ou por 
razões culturais, sexuais, físicas 
ou sociais. Os educandos tam-
bém devem ser estimulados a 
organizar e explorar a sua cria-
tividade, de maneira autônoma, 
a partir dos diferentes tipos de 
jogos e brincadeiras, ampliando 

suas habilidades físicas e mo-
toras (BRASIL, 2001).

O jogo tem mais semelhanças 
e características e está mais pró-
ximo do caráter lúdico do que o 
esporte, que, por sua vez, pro-
cura uma especialização, tem 
como objetivo sempre vencer e 
apresenta uma proposta de trei-
namentos intensivos e obrigató-
rios para adquirir conceitos téc-
nicos e táticos. Observa-se que 
aspectos como a liberdade de 
ação, a produtividade, a ludici-

regras, o tempo e o espaço são 
fatores fundamentais para com-
preender os conceitos e as dife-
renças entre o jogo e o esporte.

Segundo Bruhns (1996), o jo-
go não deve ser usado e nem 
confundido com o esporte. Não 
se deve traçar semelhanças en-
tre os dois, mas, se o jogo pode 
se tornar um esporte, o espor-
te pode vir a se tornar um jo-

pouca organização e diminuição 
da busca por vitórias. Essa mes-
ma autora comenta que a carac-
terística do esporte que busca 
o rendimento, recordes, meda-
lhas, entre outros, acaba desca-
racterizando o jogo, que está re-
lacionado à espontaneidade, ao 

-
de, à criatividade, à socialização, 
ou seja, tem características cul-
turais próprias.

meio do quadro abaixo, qual jo-
go está associado a determinada 
modalidade esportiva:
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Quadro 1 – Características do jogo e do esporte

Jogo Esporte

Bola ao capitão (torrebol): duas equipes; um 
jogador de cada equipe sobre uma superfície mais 
alta (plinto, mesa, carteira ou cadeira) no campo do 
adversário. A bola deve chegar às mãos do jogador 
através de um passe convertendo o ponto. As equipes 
tentam impedir que a bola chegue às mãos do jogador 
adversário.

Basquetebol: é uma modalidade esportiva praticada 
por duas equipes de cinco jogadores, tendo a bola 
como elemento principal, é regido por normas e regras 
determinadas pela federação desta modalidade coletiva. 
O objetivo principal é dominar a bola batendo a mesma 
no chão (quicando) e progredir para o campo adversário 
com o propósito de passar a bola por dentro de uma 
cesta colocada nas extremidades da quadra. 

Caixabol: duas metas (caixa, plinto ou caixote vazado) 
e duas equipes. Os jogadores devem tocar a bola com 
os pés, procurando passá-la no vão do caixote ou outro. 
Cada equipe deve impedir que o time oponente passe a 
bola no seu próprio caixote.

Futebol de salão (futsal): é uma modalidade 
esportiva que é praticada em uma quadra por duas 
equipes de cinco jogadores (um goleiro e quatro jogadores 
de campo), com duas balizas (gols) uma em cada lado 
do espaço, tendo a bola como implemento principal e 
a composição das normas e regras determinadas pela 
federação desta modalidade coletiva. O objetivo principal 
é conduzir a bola com os pés até acertar o gol (alvo) da 
equipe adversária.

Queimada: duas equipes; uma área retangular 
dividida ao meio é usada como quadra. Jogadores 
dispostos nas duas meias quadras, e apenas um 
jogador na linha de fundo da meia quadra oposta. Um 
jogador de uma equipe inicia o jogo arremessando 
uma bola ao campo contrário com o propósito de 
acertar (queimar) em algum adversário. Se o jogador 
for queimado passa para o fundo da quadra, e o 
colega que estava lá se junta aos demais membros 
da equipe. A partir do segundo jogador “queimado”, 
não haverá mais troca entre os jogadores que estão 
no fundo da quadra e os que estão na meia quadra. 
Se a bola for pega pelo adversário, esse jogador 
tentará “queimar” alguém da outra equipe, e assim 
sucessivamente. As demais regras são acordadas 
pelos participantes (exemplo: qual região do corpo é 
fria, ou seja, não vale queimar). Vence a equipe que 
conseguir “queimar” todos os jogadores da equipe 
adversária primeiro.

Handebol: é uma modalidade esportiva realizada 
em uma quadra com marcações, normas e regras 

modalidade coletiva. Exigindo-se uma bola, duas balizas 
e sete jogadores por equipe (um goleiro e seis jogadores 
de linha). O objetivo desta modalidade esportiva é 
passar a bola com as mãos entre os componentes da 
equipe, adentrando no campo do adversário com intuito 
de acertar o gol (alvo).

Peteca: duas equipes; um retângulo dividido ao meio 
com uma rede ou corda elástica é usado como quadra. 
Um dos dois times começa sacando a peteca, e esta 
deve cair dentro de um limite da quadra do adversário, 
que precisará rebatê-la, passando-a até três vezes 
entre seus colegas de equipe e devolvendo-a para 
a equipe que a sacou ou rebatendo-a de volta 
diretamente. Se a equipe que receber o saque deixar 
a peteca cair, será ponto para a equipe adversária. Se 
a equipe que sacou errar a rebatida da peteca, haverá 
rodízio da equipe que recebeu o saque. As demais 
regras podem ser negociadas pelo grupo, definindo-
se o que é permitido ou não.

Voleibol: é uma modalidade esportiva que utiliza 
uma quadra com as marcações e regras padronizadas 

no meio da quadra, na qual o espaço é dividido em 
dois campos, cada campo só pode ser ocupado pela 
sua respectiva equipe e é utilizada uma bola como 
implemento principal na prática do voleibol. O objetivo 
principal desta modalidade coletiva é jogar a bola com as 
mãos e marcar pontos ao mandar a bola para o campo 
do adversário e fazer com que ela toque o chão. Cada 
equipe só pode realizar no máximo três toques com as 
mãos ao passar a bola para o campo do adversário.

Fonte: São Paulo (2014, p. 20-21). Adaptado.
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Para sintetizar as diferenças entre o jogo e o esporte, segue logo 
abaixo o quadro-síntese:

Quadro 2 – Diferenças entre o jogo e o esporte

Elementos analisados Jogo Esporte

Regras Negociadas pelos jogadores, Determinadas pelas federações 
internacionais (rígidas).

Espaço Adaptado ou Livre. Medidas estabelecidas 
e predeterminadas.

Tempo/duração Flexível ou variado, ajustado 
pelos praticantes.

Determinados pelas 

Vestimentas /roupas Variadas ou diversas. Uniformes padronizados e 
determinados pelas regras.

Arbitragem Não é obrigatória. Obrigatória.

Fonte: São Paulo (2014, p. 22). Adaptado.

É importante que o profes-
sor, em suas intervenções di-
dáticas nas aulas de Educação 
Física escolar, favoreça a iden-

jogos e os esportes com objeti-
vidade e clareza, para que não 
ocorra a exclusão nas aulas ou a 
especialização precoce na apren-
dizagem dos alunos. Nesse sen-
tido, Daolio (1997, p. 94) pro-
põe uma Educação Física plural, 
“cuja condição mínima e primei-
ra é que as aulas atinjam todos 
os alunos, sem discriminação 
dos menos hábeis, ou das me-
ninas ou dos gordinhos, dos bai-
xinhos, dos mais lentos”. Esse 
mesmo autor relata que:

A Educação Física plural parte da 
consideração de que os alunos 
são diferentes e que a aula, para 
alcançar todos os alunos, deve 
levar em conta essas diferenças. 
A pluralidade de ações implica 
aceitar que o que torna os alunos 

iguais é justamente sua capaci-
dade de se expressarem diferen-
temente (DAOLIO, 1997, p. 95).

Assim, a Educação Física plu-
ral deverá abranger todas as for-
mas da cultura de movimento, 
como o jogo, os esportes coleti-
vos e individuais, a dança, a gi-
nástica, a luta, entre outras, in-
cluindo todos os educandos. Os 
jogos não são manifestações de 
menor relevância que os espor-
tes, mas são constituídos como 

-
cam-se nos variados contextos, 
promovendo a socialização dos 
sujeitos e a interação entre as 
culturas. Existem as brincadeiras 
ou jogos populares (pega-pega, 
amarelinha, peteca etc.), que 
trabalham, por meio do lúdico, 
a destreza corporal das crianças 
e são atividades lúdicas transmi-
tidas oralmente de geração em 
geração, preservando-se os as-
pectos culturais (KISHIMOTO, 



REBESCOLAR 103

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano IV, V. 3 – Mar. 2019

2010). Há também os jogos pré-
-desportivos (bola queimada, 
bobinho, passa dez etc.), que 
são considerados como a junção 
dos jogos populares com a orga-
nização das modalidades espor-
tivas (FREIRE; SCAGLIA, 2009). 

-
operativos (corrente humana, 
escravos de jó etc.), que valo-
rizam a cooperação entre os su-
jeitos e os objetivos são iguais 
para todos os participantes, ou 
seja, jogar com, e não jogar con-
tra (BROTTO, 1997). Já o espor-
te apresenta-se com suas ca-
racterísticas estruturais, como 
modalidades coletivas (basque-
tebol, futebol, voleibol e hande-
bol), sistemas de ataque e defe-
sa, vestimenta adequada, tendo 
a bola como implemento princi-
pal, regras padronizadas e uni-
versais regulamentadas pelas 
federações, ligas, dentre outras 
(BETTI, 1991). Assim, o jogo é à 
base das modalidades esportivas 
coletivas, contudo o esporte não 
está restrito ao jogo, ele pode ir 
além, a outros aspectos, como 
planejamento, organização, es-
quemas táticos e técnicos.

Portanto, é essencial que o 
professor de Educação Física, 
por meio de novos arranjos pe-
dagógicos, estimule os alunos a 
vivenciarem os variados tipos de 
jogos e realize a transição ade-
quada para os esportes coletivos, 
respeitando as fases maturacio-
nais do crescimento corporal, de 
acordo com a idade dos sujeitos, 
o ritmo de aprendizagem dos 
educandos, permitindo-lhes a 
capacidade de praticá-los não só 

nas aulas de Educação Física es-
colar, mas também nos momen-
tos de lazer ao longo de toda a 
vida. Além disso, a Educação Fí-
sica na escola deverá não só dar 
conta da pluralidade das formas 
da cultura de movimento (jogos, 
esportes coletivos e individuais, 
danças, ginásticas, lutas), mas 
também da expressão diferen-
cial dessa cultura nas suas au-
las. Desse modo, pode-se via-
bilizar uma prática escolar sem 
preconceitos ou discriminação 
em relação ao comportamen-
to corporal dos sujeitos, promo-
vendo, a todos, o acesso a uma 
Educação Física escolar signi-

-
-

dendo (DAOLIO, 1994).

A abordagem do jogo e 
do esporte nas aulas de 
educação física escolar

O professor, na abordagem 
do jogo e do esporte nas aulas 
de Educação Física escolar, deve 
elaborar atividades para que os 
alunos tenham acesso a uma di-
versidade de experiências (saltar, 
correr, pular etc.), desenvolven-
do também os aspectos cogniti-
vos, sociais, afetivos e motores.

Segundo Kishimoto (1994), o 
jogo possui duas funções na uti-
lização pedagógica: uma função 
lúdica, proporcionando diver-
são e bem-estar, e uma função 
educativa, em que o jogo com-
plementa o raciocínio e o co-
nhecimento do indivíduo. O jo-
go abordado na Educação Física 
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escolar é uma ferramenta impor-
tante, por ter uma característi-
ca lúdica, sendo uma atividade 
com espaço adaptado, no qual 
as regras podem ser ajustadas. 
Já o esporte pode ser trabalha-
do da seguinte forma:

[...] o professor de Educação Fí-
sica na escola, no trato com o 
fenômeno Esporte no ambien-
te escolar, não deve ater-se ape-
nas aos conteúdos relacionados 
à técnica e/ou tática de diferen-
tes modalidades; mais que isso, 
cabe a ele contribuir para a for-
mação do cidadão e sua inserção 
social, tendo o esporte também 
um conteúdo de fortes possibi-
lidades educacionais (GALATTI; 
PAES, 2006, p. 18).

Os autores comentam que o 
professor de Educação Física na 
escola tem um papel fundamen-
tal na formação pessoal e social 
do cidadão, ou seja, deve moti-
var os alunos para as atividades 
práticas, promovendo a curiosi-
dade e fazendo com que o alu-
no adquira interesse e participe 
cada vez mais das aulas, propi-
ciando não só uma educação de 
qualidade, mas uma educação 
de qualidade social. O intuito é o 
desenvolvimento da autonomia 
e do pensamento crítico e que 
esse aprendizado seja estendido 
além da escola, com o propósi-
to de transformar a realidade do 
sujeito. Na elaboração do jogo e 
do esporte, o professor deve es-
tar atento para que não ocorra 
a especialização precoce com as 
crianças, principalmente nesta 

faixa etária de 7 a 10 anos, que 
pode atrapalhar o crescimento e 
trazer prejuízos para o desenvol-
vimento integral dos alunos.

De acordo com Gregório e Sil-
va (2014, p. 53), a especializa-
ção precoce é uma “triste re-
alidade em que crianças são 
submetidas e inseridas prematu-
ramente no mundo dos adultos, 
onde o lúdico cede lugar à per-
formance e a recreação trans-
forma-se em competição”. Pode-
mos destacar que as atividades e 
trabalhos que têm como objeti-
vo o resultado em curto prazo, a 
especialização precoce e as car-
gas intensivas de treinamento 
estão diretamente ligadas, ofe-
recendo riscos para os indivídu-
os e alterando o sucesso na evo-
lução esportiva.

Nota-se que a importância de 

precoce está nas ações inade-
quadas às quais as crianças es-
tão sendo estimuladas, ou seja, 
essas atividades descontextu-
alizadas que visam à competi-
tividade, propiciando um com-
portamento inapropriado ao 
desenvolvimento infantil. Se-
gundo Paes e Balbino (2005), 
esses valores não ajudam para 
uma formação integral do sujei-
to; o excesso de exigências e es-
tímulos propicia o desinteresse e 
a evasão das crianças.

A especialização precoce 
consiste na exigência prema-
tura solicitada às crianças pa-
ra realizarem gestos técnicos 
de determinadas modalidades 
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coletivas (basquetebol, futebol, 
voleibol e handebol), que de-
senvolvem ações como repeti-

situações táticas complexas que 
atendam ao nível de exigência 
da competição, antecipando as 
fases do processo de aprendiza-
gem do esporte. Não respeita o 
processo de aprendizagem, em 
que o aluno pode vivenciar o es-
porte em sua pluralidade, e nem 
proporciona o prazer no educan-
do em praticar tal prática espor-
tiva (BALBINO et al., 2005).

É importante que os educa-
dores estejam preparados e ca-
pacitados para a aplicabilidade 
da iniciação esportiva nas séries 
iniciais do ensino fundamental, 
promovendo um ambiente har-
monioso e equilibrado para os 
alunos, com respeito a caracte-
rísticas individuais e o conheci-
mento da modalidade, elemen-
tos fundamentais que ajudam 
e são indispensáveis para o de-
senvolvimento global dos alunos 
e, consequentemente, promove 
talentos esportivos. Ou seja, as 
ações pedagógicas do professor 
devem ser estruturadas de uma 
maneira adequada e coerente ao 
contexto escolar articulando-se 
com o nível maturacional e psi-
cológico do educando. Conforme 
Menezes et al. (2014, p. 366), 
sobre o ensino-aprendizagem-
-treinamento, deve-se:

Respeitar a fase de maturação e 
a capacidade de interação cog-
nitiva e social da criança, de 
modo a não tratá-la como um 

adulto em miniatura, mas como 
um aprendiz que lida com o es-
porte principalmente pela via da 
ludicidade e da formação moral 
e motora.

Portanto, cabe ao profes-
sor, nas aulas de Educação Físi-
ca escolar, abordar os jogos de 
uma forma contextualizada, por 
meio do lúdico, e as atividades 
esportivas em uma perspecti-
va educativa, e também proble-
matizar, relacionar e interpretar 
com seus alunos as diversas cul-
turas de movimento, de forma 
que os sujeitos compreendam os 

-
ticas corporais.

Estratégias didáticas 
do professor no 
processo de ensino e 
aprendizagem por meio 
do jogo e do esporte

Freire (1991), quando fala da 
educação para crianças, apon-
ta que a escola deveria conside-
rar e usar as experiências que a 
criança já possui. Assim, destaca 
a importância de uma pedagogia 
do esporte, que seja pensada de 
forma que se usem as habilida-
des que o aluno adquiriu fora da 
escola. O professor deve apre-
sentar conhecimentos referentes 
ao jogo e ao esporte, em suas 
aulas de Educação Física esco-
lar, de forma que tenha plane-
jamento e coerência, que tenha 
como objetivo incentivar o alu-
no na participação das ativida-

aceitando as regras, tornando-se 
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capazes de ter uma prática res-
ponsável. Galatti e Paes (2006, 
p. 23) destacam:

A importância em valorizar o indi-
víduo em sua totalidade, propor-
cionando estímulos físicos, cogniti-
vos, afetivos e sociais, estimulando 
as inteligências múltiplas com des-
taque para estimulo a autoestima, 

-
-

buir para a formação de cidadãos 
mais conscientes de sua importân-
cia para seu grupo e capaz de in-
tervir de forma crítica e transfor-
madora na sociedade.

Os autores, através dessas 
considerações, tiveram diver-
sas buscas sobre metodologias 
e procedimentos didáticos pa-
ra que fossem abordados e ensi-
nados o jogo e o esporte na es-
cola. Faz-se relacionar e pensar 
também a pedagogia do espor-
te, as necessidades dos alunos 
e a prática pedagógica do pro-
fessor, fatores importantes pa-
ra um bom desenvolvimento nas 
aulas. Dentre as vantagens ad-
vindas da pedagogia do esporte, 
Daolio (2002) cita a formação de 
sujeitos autônomos, inteligentes 
e cooperativos, que irão saber 
escolher a prática esportiva em 
seus momentos de lazer ou no 
seu tempo disponível no decor-
rer de suas vidas. “A pedagogia 
do esporte tem o papel de res-

dos alunos, compreendidos en-
quanto seres corpóreos situados 
em um espaço e em um tem-
po, buscando a todo momento 
a transcendência” (MOREIRA et 

al., 2017, p. 47). Esses autores 
comentam sobre a pedagogia do 
esporte, para além de movimen-
tos padronizados, ou seja, os su-
jeitos se movimentando com in-
tencionalidade em busca de sua 
própria transcendência, atribuin-

do esporte ou do jogo, no trans-
correr de suas vidas.

Observa-se que as aulas de 
Educação Física escolar não po-
dem ser desenvolvidas somente 
do ponto de vista do alto rendi-
mento, valorizando o treinamen-
to esportivo e a busca de atletas, 
e também não se deve suprimir 
o jogo ou o esporte das aulas, 
pois ambos são fenômenos his-
tóricos, culturais e sociais, e po-
dem ser desenvolvidos no am-
biente escolar de forma ampla, 

Também cabe ao professor, nas 
aulas de Educação Física esco-
lar, não apenas trabalhar o jogo 
e o esporte; é relevante desen-
volver outras práticas corporais, 
como as lutas, as danças, as ati-
vidades rítmicas, as atividades 
circenses, as ginásticas, entre 
outras. Desse modo, irá propor-
cionar o conhecimento de ou-
tras atividades, com o intuito de 
mobilizar os saberes dos alunos 
para uma visão ampla das di-
versas práticas corporais da cul-
tura de movimento.

É relevante que a Educação 
Física escolar desenvolva um 
trabalho numa perspectiva plural 
e considere o aspecto cultural na 
sua prática, em que o educador 
deverá levar em conta as dife-
renças culturais existentes entre 
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os educandos, que possa viabi-
lizar adequadamente os ensina-
mentos e os importantes avan-
ços da aprendizagem motora e, 

por meio de uma atuação com-
petente (DAOLIO, 1997).

De acordo com Vago (2009), 
a Educação Física escolar tem 
potência para ser um tempo de 
fruir, de usufruir, de viver e de 
produzir cultura. Isto é, constitui 
um espaço de enriquecimento da 
experiência humana, possibili-
tando práticas afetivas, lúdicas e 
estéticas de aprender e de com-
preender o mundo e de nele agir.

Física escolar, além de propiciar 
aos seus sujeitos atividades di-

-
mento, não irá se restringir aos 
seus conteúdos, mas contextu-
alizá-los, assim, consequente-
mente, possibilitará um aumento 
do número de variações de ativi-
dades que podem ser apropria-
das no tempo disponível (lazer) 
pelo aluno, formando um indiví-
duo crítico, criativo e autônomo.

O interesse dos alunos na prá-
tica das modalidades esportivas 
durante as aulas de Educação Fí-
sica escolar transforma o espor-
te numa ferramenta pedagógi-
ca de grande valor educativo. 
Quando praticado de forma cor-
reta, além de uma boa forma físi-
ca, o aluno vai adquirir conheci-
mento do próprio corpo, valores 
éticos e desenvolver certa evo-
lução na sua personalidade. É 
preciso fundamentar a organi-
zação do trabalho pedagógico, 
estruturada no que os alunos já 

aprenderam em termos de mo-
vimentos, jogos e atividades es-
portivas fora da escola, transfe-
rindo todo esse conteúdo para o 
ambiente escolar.

Para desenvolver suas ações 
didáticas na prática do jogo ou 
do esporte, o professor, nas aulas 
de Educação Física escolar, deve 
trabalhar através das dimensões 
de conteúdos conceituais, proce-
dimentais e atitudinais (ZABALA, 
1998). Os conteúdos conceituais 
estão relacionados ao processo 
histórico, conceitos e fatos; já os 
conteúdos procedimentais estão 
ligados ao fazer, ou seja, contex-
tualizando as ações práticas, es-
timulando a participação do alu-
no na construção e a elaboração 

processo de aprendizagem. E os 
conteúdos atitudinais estão pau-

diálogo e na compreensão dos 
conteúdos sobre as normas, os 
valores e as regras desenvolvi-
das nas atividades.

A escola é o lugar mais impor-
tante para uma educação formal, 
onde se adquirem novos conhe-
cimentos, vivem-se novas expe-
riências, e o educador pode ava-
liar evoluções na aprendizagem 
do aluno com o objetivo de uma 
educação de qualidade. Sobre a 
avaliação na aplicabilidade dos 
jogos e dos esportes para o de-
senvolvimento integral dos alu-
nos nas aulas de Educação Física 
escolar, segundo Leonardi et al. 
(2017), é importante uma ava-
liação inicial, em um primeiro 
momento, com o intuito de valo-
rizar o conhecimento prévio que 
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os educandos trazem para as au-
las de Educação Física escolar e, 
em seguida, o professor irá fa-
zer um planejamento inicial das 
atividades. Em um segundo mo-
mento, uma avaliação formativa 
no decorrer de todo o processo 
de aprendizagem, isto é, permi-

sua aprendizagem e verbalize 
para o professor, assim, servi-
rá de indicativo para todos quais 

conforme o planejamento inicial, 
visando atender às necessida-
des e aos interesses dos alunos. 

voltada para um olhar formativo 
no momento da análise dos re-

acertos, possibilitando um feed-
back para os educandos em rela-
ção aos resultados atingidos.

Para que o esporte seja de-
senvolvido, o jogo é uma das 
primeiras abordagens apresen-
tadas na Educação Física escolar. 
Com princípios lúdicos, o jogo 
oferece condições necessárias 
para que o esporte seja desen-
volvido futuramente, pois tem 

-
gras, o espaço utilizado, o núme-
ro de participantes e o improvi-
so no material usado.

O jogo, de forma lúdica, apre-
senta transformações na apren-
dizagem, criando um ambiente 
extremamente produtivo que es-
timula a criatividade do aluno e o 
torna independente. O professor 
que usa o jogo como ponte para 
o aprendizado do esporte deve 
saber como e quando abordar, e 
principalmente quais atividades 

serão desenvolvidas. O jogo é 
considerado uma brincadeira que 
possui regras, entre outros fato-
res a serem cumpridos, e quan-
to ao esporte, quando for feita a 
transição do jogo para ele, não 
pode ser valorizado apenas o de-
sempenho, mas também os as-
pectos motores, cognitivos, físi-
cos, culturais e sociais.

Segundo Freire (1991), o jogo 
e o esporte abordados na esco-
la devem ser incluídos e prepa-
rados sob um projeto que tenha 
objetivo educacional, visando à 
formação do aluno. É nesse am-
biente lúdico que o aluno apre-
senta seus melhores resultados.

Portanto, é essencial o pro-
fessor de Educação Física siste-
matizar e viabilizar os conteú-
dos sobre os jogos e os esportes 
nas suas aulas no ambiente es-
colar, diferenciando-os, respei-
tando as fases de aprendizagens 
dos alunos de acordo com as su-
as respectivas faixas etárias de 
idade, promovendo o desenvol-
vimento integral dos educandos. 
Considerando as ideias de Paes 
(2008), o importante não é o jo-
go ou esporte, mas aquele que 
participa, ou seja, que vivencia.

O presente estudo nos possi-
bilitou uma análise sobre as di-
ferenças entre os jogos e os es-
portes nas aulas de Educação 
Física escolar. Como componen-
te curricular, a disciplina de Edu-
cação Física em uma perspec-
tiva plural assume a tarefa de 
inserção do aluno nas diversas 
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manifestações de cultura corpo-
ral e de movimento humano. Pa-
ra Daolio (1997), uma Educação 
Física plural reconhece e valori-
za o conhecimento prévio da cul-
tura de movimento do aluno. Ou 
seja, esse conhecimento engloba 
os aspectos afetivos, cognitivos, 
motores e socioculturais. Respei-
tar a cultura de movimento do 
educando possibilita o acesso a 
vários tipos de vivências e favo-
rece a abertura para a diversida-
de de outras culturas.

O jogo, que tem objetivos lú-
dicos no ensino fundamental (sé-
ries iniciais), na faixa etária de 7 
a 10 anos, estimula o aprendiza-
do do aluno, proporciona vários 
sentimentos, emoções, a euforia 
de participar dessa atividade e a 
alegria de aprender com os co-
legas outros tipos de jogos. De 
acordo com Souza et al. (2017, 
p. 4), “por meio do lúdico, do jo-
gar e do brincar, supõe-se que 
o aluno possa ter condições de 

ação em situações coletivas”. 
Para Nascimento et al. (2012), 
a intenção lúdica possibilita aos 
alunos a descoberta de si e do 
mundo ao seu entorno, propi-
ciando aprender com o acerto, 
com o erro ou também com o 
colega, aumentando a possibili-
dade de tomada de decisão, se-
ja em uma ação pedagógica ou 
outra, dentro do ambiente esco-
lar ou fora dele.

As diversas características 
apresentadas neste trabalho 
conceituam o jogo como uma 
ferramenta fundamental no pro-
cesso de aprendizagem para o 

aluno de 7 a 10 anos, fazendo 
com que a criança sinta o espaço 
em que ela vive e se desenvolva 
por meio da brincadeira.

Já o esporte não é só alto ren-
dimento. Segundo o Coletivo de 
Autores (2012), a sistematização 
do conteúdo esportivo no am-
biente escolar não deve deixar 
de lado o domínio dos elemen-
tos técnicos e táticos, desde que 
não sejam os únicos conteúdos 
do processo de aprendizagem. O 
esporte pode estar voltado para 
o âmbito educativo, que atua na 
formação do cidadão, e também 
como conscientização para o la-
zer no tempo disponível do sujei-
to, proporcionando o desenvolvi-
mento dos aspectos cognitivos, 
físicos, sociais, dentre outros. O 
professor, nas aulas de Educação 
Física escolar, no planejamento 
das atividades, deve alinhar o jo-
go de acordo com a faixa etária, 
realizando a transição adequada 
para o esporte com seus alunos, 
para que não ocorra a especiali-
zação precoce, causando sérios 
prejuízos para a sua turma.

Portanto, é fundamental que 
o professor, nas aulas de Edu-
cação Física escolar, utilize o jo-
go e o esporte como conteúdos 
e, além destes, outras manifes-
tações da cultura de movimento, 
como lutas, danças, atividades 
rítmicas e circenses, no proces-
so de aprendizagem, e cons-
cientize seus alunos sobre os 
diversos tipos de cultura e ativi-
dades corporais, para que ele te-
nha a opção de escolha no seu 
tempo disponível e desenvolva 
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autonomia e senso crítico sobre 
aquilo que é praticado.

Entendemos que, pelas limi-
tações desta pesquisa, é rele-
vante que outros trabalhos pos-
sam aprofundar as diferenças 
entre jogo e esporte nas aulas 
de Educação Física escolar. En-
tretanto, acreditamos que os ar-
gumentos apresentados neste 
artigo possam contribuir para a 
ampliação da compreensão das 
aulas de Educação Física esco-
lar na abordagem sobre os jo-
gos e esportes, e também para 
a continuação de outros estu-
dos, possibilitando as discussões 

ambientes escolares.
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