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Resumo 

 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  do 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 provém 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. 

Palavras chave: Educação Física, Jogos, Moralidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo teve o objetivo de discutir a importância 

da construção de regras nos jogos de bolinha de 

gude, oferecidos, nas aulas de Educação Física de 

forma a criar um contexto para o desenvolvimento 

da moral infantil. De acordo com Piaget (1994), a 

moralidade autônoma é a capacidade de pensar por 

si mesmo e de construir valores compreensíveis 

sobre determinadas regras sociais existentes. A 

criança, possuidora da moral autônoma é aquela 

que tem convicção interior para desafiar, mudar, ou 

seguir as regras quanto a sua relação de justiça ou 

injustiça. Para tanto, o autor afirma que não é 

possível ensinar valores morais. Um ambiente 

propício para a criança refletir nas suas ações em 

relações com os outros, podendo expressar 

livremente, questionar e racionalizar sobre as 

regras sociais é um meio nobre para criança 



 

vivenciar conflitos e refletir sobre eles. Os conflitos 

geram desequilíbrios, processos importantes para a 

construção do eu no contexto coletivo. 

O jogo, considerado a ferramenta digna para 

expressar e vivenciar os conhecimentos adquiridos, 

quando vivenciados dá a oportunidade para a 

criança colocar em prática todo o seu 

conhecimento, inclusive os seus desejos 

conflitantes com os dos colegas. Nele a criança por 

meio de uma linguagem interna (subjetiva) tem 

oportunidade de aprender “com” os outros e não 

somente “como” os outros. (KAMII; DEVRIES, 

1991). 

O jogo com regra, que é 

característico do período operatório do 

desenvolvimento cognitivo, possibilita a criança 

construir um regimento na forma de jogar e por 

meio das vivencias conflitantes poderá construir 

relações conscientes de convívio mútuo. (KAMII; 

DEVRIES, 1991). 

A autonomia moral para Puig (1998) 

apud Piaget (1994), é o resultado de interações 

cooperativas com os demais membros de uma 

sociedade. Não é um conhecimento adquirido por 

imposição, de fora para dentro, mas sim construído 

pelo sujeito em interação social pautada em valores 

e regras.  

De acordo com Piaget (1994), moral 

é o dever, a submissão à obediência, um ato de 

disciplina, no sentido do “eu” ser justo e igual aos 

“outros” e “consigo mesmo”. Para tanto, a moral 

deve seguir determinadas regras. Regras como 

normas, leis estabelecidas na visão de todos. As 

regras têm a função essencial de conservar os 

valores. Valores são produtos de um sentimento, 

construído a partir da relação com os objetos e com 

outros. Este sentimento ou ato afetivo permite o 

“eu” projetar no objeto ou em outro e atribuí ao 

objeto e a outros valores significativos que podem 

ser positivos ou negativos.  

Justiça para Piaget (1994) se define 

na igualdade, na reciprocidade. Desta forma, 

quando a criança determina ou cria uma regra 

coletiva está organizando seu “eu” situado a um 

todo. A auto-organização dá o poder de se 

autogovernar, de agir corretamente junto com os 

colegas. 

O valor como é originado de uma 

relação afetiva permite a criança na fase de 

descoberta do seu “eu” e do mundo que a cerca, 

construir valores importantes para viver em 

harmonia quando positivo, e viver em constante 

conflito social quando a vivencia destes valores 

forem negativos. Por exemplo, a regra de um 

determinado jogo com bolinhas de gude é 

vivenciada entre crianças da seguinte forma: uma 

bolinha de gude deverá atingir um alvo (toca), se 

não obtiver sucesso, o jogador deverá passar a vez 

para o colega. A criança, após vivenciar estas 

regras, e não tendo conseguido ter sucesso 

imediato no jogo pode lidar com conflitos internos, 

pois a sua vontade era a de tentar novamente 

(jogar a bolinha na toca) e não de passar a vez para 

o colega jogar. Este conflito faz originar o 

desequilíbrio proporcionando o refletir que é o 

pensar consciente, daí o surgimento da 

investigação dos valores (o que acha que é correto) 

perante aos colegas. O de tentar novamente, 

passando na frente da vez do colega jogar? , ou 

ceder o lugar para o colega jogar? .Se ocorrer a 

primeira opção, desrespeitar a regra para fazer a 

satisfação própria, a criança estará vivenciando 

uma contravenção. Esta escolha poderá trazer 

problemas sociais, desarmonia entre os colegas, a 

tal ponto que a criança poderá abandonar o jogo. 

Mas se o jogo torna importante neste momento 

para esta criança, ela sentirá que a escolha não foi 

favorável aos seus objetivos lúdicos. O que poderá 

trazer arrependimentos (conflitos internos). E 

poderá então na segunda oportunidade fazer a 

escolha que lhe acha mais favorável e respeitar a 

regra do jogo para continuar jogando 

prazerosamente. Ao relatar tais conflitos verifica-se 

que a criança teve oportunidades de construir 

valores morais e com eles aprender a viver 

harmoniosamente com os outros e consigo mesmo. 



 

O jogo de bolinha de gude 

considerado um jogo tradicional, passado de 

geração a geração, incluído nos contextos 

educacionais, quando oferecidos nas aulas de 

Educação Física, poderá ser de grande valia para o 

desenvolvimento moral. Pois, por meio dele, a 

criança poderá construir regras coletivas, e com 

elas questionar o valor de viver em harmonia no 

contexto social. Para tanto, ela deverá coordenar 

pontos de vista diferente do seu, cooperar, pensar 

junto, trocar idéias com os colegas, desenvolvendo 

o raciocínio coerente. Portanto a construção das 

regras no jogo de bolinha de gude, ou em outro 

qualquer, contribui para o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social e o que interessa para este 

estudo o desenvolvimento moral. (PIAGET,1994). 

Finalizando é possível disser que estes aspectos 

desenvolvidos por meio das construções de regras, 

aqui, por meio dos jogos de bolinha de gude são 

importantes para atender os objetivos educacionais, 

como sugere a UNESCO, a criança deve aprender 

a conviver em harmonia na coletividade. 

A seguir apresentamos alguns 

conceitos que podem ajudar na compreensão do 

jogo de bolinha de gude como uma estratégia na 

promoção do desenvolvimento da moral infantil. 

 

O pensar autônomo no processo de 

desenvolvimento moral 

 

Os profissionais de educação em 

seus trabalhos diários lidam constantemente com 

conflitos relacionados com o desenvolvimento da 

moralidade. E diante do “mau comportamento” dos 

seus alunos, muitas vezes, representando a falta do 

desenvolvimento qualitativo da moralidade, os 

professores se sentem inseguros na sua forma de 

agir. Se de um lado, tomam a iniciativa de 

disciplinar com autoritarismo, estarão repetindo o 

modelo em que muitos foram submetidos, por 

pedagogos da escola tradicional, e de outro, o 

medo da desordem e da indisciplina dominar a 

classe (VINHA, 2000). 

De acordo com Kamii e Devries 

(1991), a criança deve resolver os seus conflitos por 

meio da compreensão, da convicção do que é certo 

para ela em relação ao outro, e não, por meio da 

obediência “cega”, provinda muitas vezes pelo 

castigo ou por interesses á premiações. 

Piaget (1994), afirma que a criança 

pequena é heterônoma, dependente do adulto. 

Para ela, o adulto é o dono da verdade, só ele é 

que dita as regras de convivência, pois são os 

únicos possuidores do conhecimento. Desta forma, 

a criança quando depara com o meio que valoriza a 

heteronímia desenvolve a submissão. Por outro 

lado, a criança quando lida com situações em que 

ela tem que tomar suas próprias decisões, de sentir 

responsável pelos seus atos, de expressar 

livremente, fazer as suas descobertas e 

questionamentos poderá segundo o autor, 

desenvolver o pensar autônomo. 

Autonomia é um dos objetivos mais 

valorizados pela educação. A criança autônoma 

possui identidade, sabe o que quer, quando e por 

que deve agir.  

O desenvolvimento da autonomia 

moral é uma meta importante para a educação, e 

de acordo com Vinha (2000), o espaço escolar da 

educação infantil é o local ideal para o 

desenvolvimento das relações de colaboração e de 

cooperação. Diz Piaget (1994), que a criança 

quando realiza tarefas escolares por meio de 

trabalhos em grupos, está tendo oportunidade de 

experimentar vidas em comum. Para o autor, a 

moralidade não é ensinada. O professor não pode 

se enganar, achando que a criança aprende 

quando oferece informações verbais do que é bom 

ou mal, certo ou errado. Para a construção da 

moralidade é necessário que a criança reflita nas 

suas ações e reações, nos insucessos e sucessos 

adquiridos. Precisa de um ambiente de respeito 

mútuo, em que o autoritarismo do adulto seja 

minimizado. É necessário que a criança elabore 

regras, podendo discutir, estabelecer relações, 



 

tomar decisões e assumir pequenas 

responsabilidades.  

O educador desta forma possui um 

difícil compromisso na maneira de agir sobre 

questões relacionadas à moralidade. Querendo ou 

não eles, influenciam na formação moral das 

crianças. É preciso ter o cuidado de fazer 

intervenções na direção da autonomia, para que a 

criança que está sendo educada, seja um individuo 

verdadeiro, solitário, saiba decidir e cooperar.  

 

 

                  A importância do jogo de bolinha de 

gude na construção dos quatros pilares da 

educação segundo a UNESCO 

 

De acordo com Nogare (1983) o 

“Homem” é o conjunto de seus atos, o seu projeto 

de vida, o qual existe na medida em que se realiza 

como humano. A escola quando abraça esta 

concepção preocupa-se em passar para os seus 

alunos uma aprendizagem que ultrapasse seu 

próprio muro,e assim valoriza aprendizagens que 

duram ao longo da vida. Para tanto, a educação 

torna-se complexa marcada por um conjunto de 

alterações dinâmicas que acompanham a realidade 

social. Cada individuo deve saber conduzir o seu 

destino, e no mundo onde a rapidez das mudanças 

se confunde com a globalização, deve este 

individuo estar pronto para sempre aprender a 

aprender, ou aprender a conhecer. Isto é a criança 

deve ter oportunidades iguais para aprender a 

investigar os seus conhecimentos já construídos e 

conflitá-los com outros novos. (DIPE, 2004). Tal 

processo segundo Kamii e Devries (1991) provem 

da curiosidade, das observações de suas ações e 

reações, das tomadas de iniciativas e decisões. 

Aqui cabe também, o aprender a pensar, ou seja, 

pensar por si próprio, o qual conduz a autonomia. 

Nesta questão o corpo lúdico é 

valorizado já que a criança aprende brincando. Ao 

brincar os conceitos práticos estão sendo 

vivenciado, o que conduz para as aprendizagens 

abstratas. Os conceitos abstratos vão além da 

percepção direta com o meio, possibilitam o 

conhecer em um tempo e espaço prolongados. O 

conhecimento abstrato permite a criança conhecer 

uma bolinha de gude apenas não mais na sua 

presença, mas por um tempo longo memorizado. 

Esta bolinha de gude pode ser a ferramenta para 

manipular em forma de jogo e aproximar-se do 

outro, conhecendo-o cada vez mais, pode ser 

lançada e rolar em vários locais e levar a crianças 

descobertas de infinitos espaços, longe, perto, em 

cima, em baixo etc, pode a bolinha ser lançada na 

toca direita ou esquerda, problematizando as 

escolhas de sucesso da criança e possibilitando daí 

o seu auto-conhecimento, permitindo testar o 

quanto ela é capaz.  

Estas vivências da criança com a 

bolinha de gude demonstram a construção do 

conhecimento sendo propiciado por meio da 

corporeidade. A criança aprende primeiro por meio 

do “fazer”. “Fazer no sentido”“... de compreender 

em ação uma dada situação em graus suficiente 

para atingir os fins propósitos” (BECKER, 2001). 

Depois sua aprendizagem torna-se mais qualitativa, 

por que ela é capaz de aprender por meio da 

compreensão. Compreensão no sentido “...de 

conseguir dominar, em pensamento, as mesmas 

situações até poder resolver os problemas por elas 

levantadas, em relação ao porquê e ao como das 

ligações constatadas  e, por outro lado, utilizadas 

na ação”. (BECKER, 2001). Desta forma, o fazer 

limita a compreensão em ação (movimento 

inconsciente) e o compreender estende-se para o 

esclarecimento das ações, compreensão em 

pensamento (movimentos conscientes). Resumindo 

“compreender” consiste em isolar a razão para dar 

significado ao fazer e “fazer” é somente conseguir 

realizar as ações. “Compreender” equivale ao “por 

que” e “Fazer” ao “como”. (DIPE, 2004). 

A ação segue o sentido do “saber 

fazer”, pois segundo Freire o homem é um corpo 

consciente. A criança deve utilizar-se do máximo da 

sua inteligência prática para a ocorrência da 



 

evolução qualitativa da inteligência representativa, 

abstrata. Daí a importância da Educação Física no 

período infantil de acordo com Freire (1997) por que 

ela propícia a prática excessiva do fazer no sentido 

da compreensão. 

Por outro lado a compreensão só 

provem dos conflitos, do enfretamento de soluções 

de problemas. A educação problematizadora 

permite a investigação, a racionalização, o dialogo 

interno, o pensar consciente, o qual é denominado 

de reflexão. (BECKER, 2001) 

Ao jogar bolinha de gude a criança 

lida constantemente com situações problemáticas, 

pois precisa tomar decisões, fazer comparações, 

heptoses, e outras mais operações mentais. Por 

exemplo: uma criança brincando com a bolinha de 

gude pode escolher jogá-la utilizando uma força 

maior ou menor. Pode daí comparar analisado os 

resultados da velocidade ocorrida no objeto a partir 

de suas ações. Pode supor que ao jogar a bolinha 

com uma determinada força é provável cair em uma 

das tocas escolhidas, isto é fazer 

hipóteses.(BECKER, 2001) 

O aprender a fazer é indissociável ao 

aprender a conhecer. Aqui cabe para a escola dar 

oportunidade para a criança colocar em prática os 

conhecimentos aprendidos. Mais uma vez, o brincar 

e o jogo são as ferramentas educacionais 

fundamentais, pois neles a criança reforça, alimenta 

os esquemas já aprendidos. Quando uma criança 

lança uma bolinha para uma toca é capaz de 

executar prazerosamente, por que esta 

aprendizagem está sendo neste momento repetida 

para fixar mais a adaptação, o qual não exige mais 

do processo de desequilíbrio, como ocorreu no 

inicio da aprendizagem, quando se iniciavam os 

primeiros lançamentos. Mas, a bolinha ao ser 

lançada na toca pode não ocorrer o sucesso 

imediato exigindo então novos desequilíbrios e 

novas aprendizagens. O brincar, o jogo e o 

brinquedo desta forma passam a ser considerados 

instrumentos nobres por assim desempenharem a 

aprendizagem no sentido de fazer e de oferecer 

oportunidades de construir conhecimentos 

prazerosos. De dar oportunidade para a criança 

aprender por meio do prazer e do raciocínio, que é 

fazer com coerências lógicas e até mais, “saber 

pensar” que para Demo (2000) é reconhecer a 

essência do cenário e tirar conclusões úteis, ver as 

coisas além da aparência, no sentido de ser capaz 

de ler a realidade.  

O aprender a ser, outra questão 

necessária para os objetivos educacionais deve 

proporcionar à criança a descoberta do “eu”. O 

pensamento centrado da criança não permite que 

ela tome consciência, da sua individualidade. Ela 

então fica “presa” no seu “eu”, mas não percebe 

este comportamento. Daí o conceito 

“egocentrismo”. (centrada no eu). Para esta 

descentração Kamii  e Devries (1991) sugere que a 

criança reflita sobre suas relações com o outro, 

objetos e com o seu próprio eu. Torna-se 

importante a criança lançar a bolinha de gude de 

varias formas e falar das reações que sucederam 

jogar com os colegas e criar regras de jogo, 

favorecendo igualdade a todos, e durante os 

conflitos ocorridos no jogo, falar de seus 

sentimentos, das emoções como tristeza, medo, 

ansiedade e alegria. Desta forma, poderá saber 

quem ela é e como deve proceder para os domínios 

de suas emoções. 

 Cabe aqui também, a criança saber 

as diversas formas de jogar o jogo de bolinha de 

gude, diferenciando a aprendizagem de várias 

regiões e a sim discutir sobre a cultura de cada 

bairro, onde elas pertencem, quais são os seus 

costumes regionais, como também, poderá 

favorecer a discussões sobre a cultura de seus 

avos, já que o jogo de bolinha de gude foi também 

vivenciado pelas gerações passadas. São questões 

que podem estimular a criança a indagar sobre a 

sua historia de vida e daí mais tarde, refletir no que 

poderá ser como sujeito participativo e 

transformador. (DEMO, 2000) 

Aprender a conviver juntos é uma 

outra proposta da educação segundo a UNESCO. 



 

Sem duvida esta aprendizagem representa o maior 

desafio para a educação. O mundo atual é muitas 

vezes visto pela violência que limita o homem no 

seu progresso de humanização. Acredita-se que 

quando a educação favorece a afetividade, e 

proporciona a criança um mundo em que possa ser 

significante para ela e ao mesmo tempo, ela tornar-

se significante para ele, poderá a criança 

desenvolvera personalidade moral. 

Personalidade moral, de acordo com 

Puig (1998) apud Piaget (1994) é a conquista do 

“auto-respeito” uma certa representação de si 

mesmo em relação com o meio. Esta representação 

torna-se importante por que sem uma auto-imagem, 

dificilmente a criança poderá elaborar projetos 

pessoais. A construção da identidade, a 

autoconstrução está composta de representação de 

si. 

Quando os valores afetivos são 

construídos de forma positiva para Tognetta (2007) 

poderá esta criança desenvolver uma auto-estíma e 

com ela o poder de compreender a sua 

responsabilidade perante a coletividade em que 

vive. O poder de diferenciar os seus prazeres com 

os dos colegas, o seu ponto de vista e os dos 

outros, vivenciarem o respeito mútuo e a 

cooperação proporciona a criança a construção da 

convivência harmoniosa entre os colegas.  

Desta forma o professor de Educação 

Física quando proporciona o jogo de bolinha de 

gude em sua aula pode mais uma vez afirmar que 

está dando a oportunidade para a criança construir 

juntas o domínio da convivência social. 

 

 

                  A importância do jogo na construção 

do conhecimento 

 

De acordo com Piaget (1994) a 

criança quando manipula pela primeira vez um 

objeto desconhecido para ela, no caso a bolinha de 

gude, procura assimilá-lo a estrutura interna por 

meio dos esquemas que já possui. Se na tentativa 

de incorporá-lo ocorre resistência, isto é, os novos 

esquemas do objeto não são compatíveis com os 

esquemas já existentes, torna-se necessário que a 

estrutura cognitiva da criança seja modificada.  

Para a ocorrência das modificações 

das estruturas cognitivas, o organismo que é auto-

regulador estimula um outro processo, o de 

acomodação. Desta forma, a assimilação mais a 

acomodação são equilibradas para resultar a 

modificação qualitativa da estrutura cognitiva, 

possibilitando um novo conhecimento, portanto um 

novo sujeito e um novo objeto. (PIAGET, 1994) 

Este novo conhecimento precisa ser 

fixado, interiorizado para ser empregado em outras 

varias situações. Daí, a importância do jogo que é o 

processo de exercitar, alimentar o novo 

conhecimento por meio da repetição até absorvê-lo.  

Após a absorção do novo 

conhecimento por meio do jogo, o organismo que 

foi submetido ao estado de desequilibração 

(equilíbrio, desequilíbrio e novamente equilíbrio) é 

capaz de relaxar, e manifestar o comportamento 

adaptável. Só então, depois do processo de 

adaptação é que Piaget (1994) considera a 

evolução do sujeito para etapas posteriores de 

desenvolvimento. 

Piaget (1994) valoriza a 

aprendizagem por meio do processo de 

desequilibração, pois esta ferramenta educacional 

dá origem à investigação, fazendo com que a 

criança utiliza-se de vários conhecimentos para 

poder voltar ao estado de equilíbrio ou adaptação e 

daí estar disponível para novas aprendizagens.  

Assim sendo, os vários esquemas 

utilizados para solucionar os problemas, são 

decorrentes de uma tomada de consciência, 

provocando um repertório de conhecimentos 

amplos e de forma qualitativa. Se o professor 

oferece em sua aula situação problemática para a 

criança solucioná-la, ela terá que testar os seus 

esquemas disponíveis até assimilá-los ou modifica-

los, para poder com sucesso possuir suas 

respostas. Após a meta alcançada o organismo 



 

poderá ter conseguido um aumento na quantidade 

(número) e qualidade (complexidade) de 

conhecimentos. Para tanto, foi necessário à tomada 

de consciência. O processo de tomada de 

consciência para Piaget permite o sujeito prestar 

atenção na situação envolvente e vigiar as suas 

ações, isto é um processo que permite o sujeito 

pensar por si mesmo e tomar suas decisões. 

Procedimento que contribui para o aprender pensar 

autônomo. (FREIRE, 1997) 

O jogo torna-se nobre diante destas 

questões equilibradoras, pois a criança ao praticá-lo 

encontra infinidades de problemas que precisam 

ser solucionados. Mas para tanto, ela precisa 

colocar em prova os meios utilizados. E cada vez 

que estes conhecimentos são repetidos são 

também fixados, mas não de uma forma gratuita e 

sim de forma construtiva. (DEMO,2000) 

De acordo com Piaget (1994) a 

“Construção do conhecimento” significa que os 

esquemas adquiridos não são provindos apenas 

das cadeias genéticas e nem apenas dos estímulos 

do meio. E sim, são esquemas adquiridos de dentro 

para fora do sujeito, surgidos de um pensar 

consciente ou da sabedoria. 

Sabedoria é entendida por Demo 

(2000) como o reconhecimento rápido da situação 

envolvente, é perceber a essência do fenômeno, 

tirar conclusões úteis. Autonomia e sabedoria de 

acordo com o autor caminham juntas, pois o sujeito 

autônomo não faz por fazer, e sim, é capaz de 

saber por que e como faz.  

Piaget (1994) afirma que cada vez 

que o sujeito toma consciência de suas relações 

com o objeto, o objeto e o sujeito modificam na 

mesma proporção. O conhecer surge da 

manipulação e quanto mais o sujeito relaciona com 

o objeto na forma de reflexão (pensar por si próprio) 

mais as estruturas internas do sujeito são 

modificadas, originando um novo sujeito e um novo 

objeto. O mesmo ocorre com a interação com o 

objeto, quanto mais o objeto é manipulado, mais ele 

passa a ter para este sujeito significados variados. 

Por exemplo: A criança da educação infantil, 

quando brinca com a bolinha de gude pode 

experimentar os conhecimentos físicos abstraídos 

do objeto. Daí pode brincar de bater uma bolinha na 

outra para ouvir os tipos de som que produz 

(chamado jogo de exercício). Já a criança do ensino 

fundamental, quando manipula a bolinha de gude 

pode experimentar os seus restringidos esquemas 

sociais e elaborar um jogo com regra. (PIAGET, 

1994) 

Desta forma, a interação 

sujeito/objeto proporcionou a evolução de um jogo 

de exercício para um com regras. A construção da 

estrutura cognitiva tornou cada vez mais complexa 

e a capacidade de dar significados para o objeto 

tornou mais próxima da realidade. A bolinha de 

gude é um objeto propício para ser manipulado no 

jogo de bolinha de gude e não o de provocar sons 

como os instrumentos musicais.(PIAGET, 1994) 

Finalizando o jogo de bolinha de gude 

como outro qualquer tem seu alto valor para a 

educação que acredita na construção do 

conhecimento, pois ele permite a criança pensar 

por si mesma, tomar decisões e refletir sobre elas. 

Meios importantes para atender os objetivos da 

educação como o de propiciar o aprender a pensar 

com sabedoria.(PIAGET,1994) 

 

 

                 O jogo de bolinha de gude 

 

O jogo de bolina de gude é uma 

brincadeira infantil, tradicional, passada de geração 

para geração, como o estilingue e a pipa. São jogos 

de preferência do sexo masculino O local ideal para 

ser realizado é em espaços físicos que possuem 

terra. Hoje é visto criança jogando nas ruas, em 

asfaltos e calçamentos. 

Antigamente estes jogos eram feitos 

de mármore, de cerâmica, madeira e até mesmo de 

ossos de animais. Eram praticados pelas 

civilizações egípcias e romanas. Na Grécia antiga 

as crianças jogavam com castanhas e azeitonas e 



 

em Roma, com nozes e avelãs. O nome de gude é 

derivado de “godê” que significa pedrinha redonda. 

Hoje o material que constitui a bolinha é bem 

accessível e mais barato, o brinquedo é feito de 

vidro. 

Existem inúmeras formas de jogar a 

bolinha de gude, mas as mais comuns são duas, 

vejamos: 

Biroca: são feitos quatro buracos - as 

"birocas" - na terra. Os jogadores (de 2 a 4) jogam 

suas bolinhas até a primeira "biroca". Quem ficar 

mais perto dela, iniciará o jogo. A partir daí, deverá 

percorrer todo o "circuito", ou seja, colocar sua 

bolinha em cada um dos buracos. após isso, poderá 

"matar" a bolinha dos adversários, ou seja, atingirá 

a bolinha do adversário com a sua, eliminando-o do 

jogo. Se errar a "biroca" ou a bolinha do adversário, 

"perde a vez". E assim por diante 

TR I A N GU L O : nesta modalidade, 

risca-se um triangulo na terra. São colocadas no 

interior deste, bolinhas pertencentes aos jogadores. 

A partir daí, os jogadores se revezam "matando" as 

bolinhas no interior do triangulo, até que não 

existam mais bolinhas para serem atingidas.  

O jogo de bolina de gude é típico da 

criança do ensino fundamental, na faixa etária de 7 

a 10 anos. Crianças que segundo Piaget 

encontram-se no período operatório do 

desenvolvimento cognitivo. 

O jogo de bolina de gude é típico da 

criança do ensino fundamental, atendendo a 

criança da faixa etária de 7 a 10 anos. Segundo 

Piaget são crianças do período operatório do 

desenvolvimento cognitivo. 

Piaget (1994) classificou os jogos 

infantis em três níveis de acordo com o 

comportamento infantil: Jogos de exercícios, Jogos 

simbólicos e jogos com regras. 

O jogo de exercício tem na sua 

essência a exploração do conhecimento físico 

originado a partir da relação com o objeto. Ao 

relacionar com o objeto a criança abstrai deste 

vários atributos (cor, forma, textura, peso, cheiro, 

etc). Este jogo demonstra a criança explorando o 

meio, investigando-o, fazendo suas descobertas e 

experiências motoras. Nele há manifestação de 

diversas habilidades manipulativas, como agarrar, 

segurar, empurrar, esticar, amassar etc. O valor 

vivido do objeto neste período infantil é fundamental 

para a qualificação das etapas superiores. Por 

exemplo: ao manipular as bolinhas de gude, a 

criança pode brincar de ouvir os sons, batendo uma 

nas outras, pode experimentar rolar, lançar, para 

ver suas reações. Poderá então a criança brincar 

com  conhecimentos que advém de suas operações 

sobre o objeto, uma forma de conhecimento físico. 

(ASSIS, 1995) 

Na idade pré-escolar a preferência é 

pelo jogo simbólico, a brincadeira já não se origina 

apenas dos objetos e sim da criança. A criança é 

capaz de colocar sobre o objeto a sua imaginação, 

fantasias e por meio deles explora os conceitos 

abstratos, um mundo que esta fora de seu alcance 

de sua manipulação direta. Aparece então as 

brincadeiras de faz de conta, ela brinca como se 

fosse a sua mãe. () Nesta vivencia explora universo 

materno podendo diferenciar o que pertence ao seu 

mundo e o de sua mãe. E conseqüentemente 

brinca como se fossem outros personagens do seu 

meio, interpreta cenas da vida cotidiana, resultando 

o entendimento do seu eu e do universo que lhe 

pertence. Por exemplo: a criança pode manipular a 

bolinha de gude e imaginar que ela seja um 

“carrinho’ e conduzi-la para vários e diferentes 

locais, imitando os sons automóveis”. Tal 

brincadeira demonstra a criança colocando seu 

conhecimento (símbolos ou imagens mentais) no 

objeto. (BECKER, 2000) 

Com o tempo a criança não contenta 

em destorcer a realidade, pois já pode compreendê-

la e viver não só para as descobertas individuais, 

mas sim, para as relações coletivas. A criança pode 

agora passar da compreensão individual para o 

social. Aparece então, suprindo estas novas 

necessidades o jogo com regras. A regra é 

controlada por uma disciplina, há um código de 



 

honra que deve ser obedecido. As regras são as 

leis como devem jogar, elas devem favorecer todos 

que participam do grupo. A criança quando constrói 

regras para o jogo explora situações que podem e 

que não podem ser vividas, experimentam limites 

de sua conduta. Se ocorrer a falta da regra, ela 

poderá ficar fora do jogo, poderá ser excluída do 

grupo. Neste a criança lida com derrotas e vitórias, 

analisa o que deu certo e errado. Aprende a 

escolher e criar estratégias para vencer o 

adversário, toma suas próprias decisão. E ao lidar 

com o outro precisa pensar junto, trocar idéias e 

colocar se no lugar do colega. (KAMII; 

DEVRIES,1991) 

O entendimento de cumprir a regra 

propícia à capacidade de cooperar e de respeitar 

mutuamente. São procedimentos que contribuem 

para os valores morais.  

Como Piaget(1994) listrou os jogos 

em 3 classificações de acordo com o 

comportamento da criança ele também fez o 

mesmo com a compreensão de regras, 

classificando-as em 4 estágios: 

No primeiro estágio, puramente motor 

e individual, a criança brinca com os objetos em 

uma seqüência com rituais. Não se pode disser que 

existem regras coletivas, o que aparece são as 

regras motoras. Com a bolinha de gude a criança 

manipula em função de seus próprios desejos e 

necessidades motoras. Ainda as regras não são 

coercitivas, pois as crianças utilizam-nas 

inconscientemente, por que acham interessantes. 

Exemplo: bate várias vezes uma bolinha na outra 

para ouvir os diferentes sons (barulhos). 

 

No segundo estágio é chamado de 

egocêntrico. A criança constrói as suas próprias 

regras, sem preocupação em ter parceiros. O que 

se vê são crianças brincando sozinhas ou “juntas” e 

não “com” as outras. A preocupação com a vitória 

ainda é inexistente. As regras são consideradas 

como sagradas e intangível de origem adulta e de 

essência eterna; toda modificação proposta é 

considerada pela criança como uma transgressão. 

Exemplo: a criança rola a bolinha de gude para 

acertá-la em uma toca, não tendo sucesso 

imediato, faz novamente, sem preocupar com a vez 

de jogar dos colegas e sem incomodar com os 

acertos ou erros. 

O terceiro estágio denominado de 

cooperação nascente o jogador procura vencer seu 

vizinho. Aqui, a criança necessita de controlar-se 

mutuamente e de unificar seus desejos, construindo 

regras coletivas, que muitas vezes não conseguem 

cumpri-las. A regra é considerada como uma lei 

imposta pelo sentimento mútuo, sendo o respeito 

um ato obrigatório. A regra pode ser transformada 

desde que seja pela vontade e o pelo bom senso de 

todos os participantes. Exemplo: antes de começar 

a partida de um jogo de bolinha de gude as 

crianças estabelecem regas do jogo. Para cada vez 

que acertar a toca marcará um ponto. A criança, no 

inicio do jogo joga a bolinha na toca e não acerta, 

mas assim mesmo marca um ponto, como se 

estivesse acertado. 

No quarto e ultimo estágio o de 

codificação das regras, as regras são construídas 

coletivamente e jogadas com notável concordância. 

A regra vai sendo interiorizada e aparece como 

resultado do consentimento mútuo e da consciência 

autônoma. Aparece neste estágio à obediência a 

regra não por obrigação, mas por convicção. 

Exemplo as crianças antes do começar a jogar 

bolinha de gude, estabeleceram as regras que 

favoreciam igualdades a todos envolvidos e ao 

joga-lo, seguiam passivamente as regras.  

 

 

          Considerações Finais 

 

Este trabalho teve o objetivo de 

ressaltar a importância da construção de regras nos 

jogos de bolinha de gude oferecidos nas aulas de 

Educação Física como uma estratégia para criar um 

contexto para o desenvolvimento moral infantil.  



 

A autonomia moral é construída de 

dentro para fora vista como resultado de uma 

interação cooperativa com os demais membros de 

uma sociedade. Interações que se manifestam por 

meios da construção de valores e de regras de 

convivência. Para tanto a descentração do 

pensamento infantil é necessário. A criança precisa 

colocar-se no lugar do outro, sentir o que o outro 

sente, comparar os seus desejos com os dos 

outros. Tomar decisões do que é certo ou errado 

em uma determinada cultura e um contexto. É 

saber limitar-se.  

A autonomia moral é ainda mais, 

saber fazer "como outro e não “como” o outro. É 

situar-se como sujeito livre e singular que, através 

de relações de reciprocidade mutua, estabelece 

acordos iguais permitindo convivência respeitosa. É 

construir o auto-respeito, que provem da 

representação da imagem mental de si em um 

contexto coletivo. Pode afirmar que ela provem 

também do dialogo interno, da tomada de 

consciência do sujeito em relação consigo mesmo. 

Desta forma, a educação moral é 

essencialmente um processo de construção de si 

mesmo, conscientes de sua historia de vida, de seu 

projeto político e social, da qual as ferramentas 

fundamentais provem das reflexões das ações 

morais vivenciadas.  

O jogo e o brincar possibilitam a fonte 

da construção moral que são o dialogo interno e o 

conflito interno prazeroso e daí o poder de refletir. 

Por esta razão uma educação que 

objetiva desenvolver a autonomia, não deve 

acreditar apenas nos ensinamentos verbais, mas 

sim em ofertas em que a criança tem que vivenciar 

conflitos cognitivos, sociais, afetivos e motores e 

por meio deles escolher, tomar suas iniciativas e 

decisões. A cultura pedagógica sustentada na 

coação, valorizando as posturas autoritárias e o 

respeito unilateral, dificilmente ajudará na 

construção do pensar autônomo, portanto na 

compreensão do que é certo ou errado.  

Os jogos quando são oferecidos para 

a criança vai de encontro com as suas 

necessidades de desenvolvimento. Nele ela tem a 

liberdade de fazer suas escolhas, de rever as ações 

que produzem sucessos e insucessos; e quando 

estes jogos permitem a construção de regra, a 

criança então tem a oportunidade de se colocar no 

lugar do outro, levar em consideração os seus 

desejos e os dos colegas, perceber que seus 

sentimentos e dos outros devem ser respeitados. O 

conceito construção significa que o conhecimento 

não é dado e nem imposto, mas, conquistado pelo 

esforço de adapta-se. Construções provem da 

própria pessoa, de dentro para fora.  

Finalizando a criança quando tem a 

oportunidade de construir as regras do jogo de 

bolinha de gude nas aulas de Educação Física 

estará também construindo o autodomínio, a 

conscientização de respeito mútuo, de 

reciprocidade, cooperação, justiça e igualdade não 

de uma forma imposta, mas convicta do seu agir. 

Capaz de mudar ou seguir as regras quanto a sua 

relação de justiça ou injustiça. Por meio da 

construção de regras a criança também pode 

vivenciar e portanto caminhar para o 

desenvolvimento da capacidade de aprender a ser, 

a aprender a aprender, de aprender a conhecer e 

principalmente aprender sabiamente a conviver 

juntos. Todos estes conhecimentos são dignos para 

viver como sujeito autônomo e livre em uma 

sociedade democrática.
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