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Ações motoras são intencionais e constituídas de significado e embebidas no contexto físico, 

social e cultural onde ocorrem. A educação física escolar constitui-se num espaço para exploração de 

ações nesse sentido e dentre as várias possibilidades que se estabelecem está a das relações entre os 

motivos das ações e suas conseqüências no plano da moral e da ética. O presente estudo consistiu 

numa revisão bibliográfica com o propósito de alinhavar as possibilidades do jogo de regras 

estruturado em ações dentro das aulas de educação física na infância em suporte e associado ao 

desenvolvimento da moral no mesmo período. O desenvolvimento dessa temática teve como 

referencial teórico os pressupostos sobre o desenvolvimento da moral de Jean Piaget. A partir dos 

estágios identificados por Piaget no desenvolvimento pensamento moral da criança, buscou-se simular 

teoricamente as características de desenvolvimento do jogo de bola de gude como ilustrativo do jogo 

de regras que pode ser utilizado em aulas de educação física na educação infantil. A construção do 

pensamento autônomo surge da desigualdade entre o que respeita e aquele que é respeitado. Esse 

pensar provem da reflexão sobre o modo de agir, da reciprocidade e da cooperação. O jogo de regras 

presente em ações corporais pode fazer das aulas de Educação Física um ambiente rico para o 

desenvolvimento do relacionamento mútuo. A experiência em construir regras  cria um espaço para 

que as aulas de Educação Física atendam os objetivos da  UNESCO: (a) aprender a conhecer, (b) 

aprender a ser, (c) aprender a fazer, e principalmente (d) aprender a conviver juntos. 
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