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RESUMO 

 
A presente pesquisa possui o objetivo de apresentar através de revisão bibliográfica as diversas 

possibilidades de aprendizagem que podem ser exploradas em uma aula de Educação Física escolar, 

tendo o jogo como principal ferramenta pedagógica de ensino. Ressaltaremos que o jogo possui 

diversas interpretações, mas para obter uma interpretação que possa ser utilizada como ferramenta de 

aprendizagem é de soberana importância o entendimento de sua funcionalidade. O jogo não pode ser 

compreendido apenas pela sua função de divertimento, outras possibilidades e perspectivas devem ser 

exploradas, na perspectiva da aprendizagem o jogo no contexto educacional, além de ser um recurso 

pedagógico, é um mediador de vivências prazerosas, tornando-se um facilitador do entendimento dos 

conceitos como os da moral e da ética, pontos que se unem para na formação do individuo como um 

ser pensante e virtuoso. Relacionando o jogo com o brincar, podemos visualizar características 

diferentes, mas ambos fazem parte do mesmo universo, eles se completam de acordo com as intenções 

e objetivos, podem se combinar em grandes e pequenas proporções, tudo depende da interpretação do 

individuo, bem como do estado de espírito e da cultura lúdica envolvida. Especificamente defendemos 

a idéia que educadores e alunos precisam obter uma melhor compreensão do fenômeno definido como 

jogar, a partir desta compreensão os conteúdos de ensino da Educação Física escolar serão menos 

defasados. Por tanto, acreditamos que com a intervenção e compreensão do fenômeno jogar, as 

crianças assimilarão os conteúdos das aulas com mais eficácia. 
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