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IV. RESUMO 

 

 

 

 O estudo teve como objetivo realizar uma coleta de Jogos Pós-Modernos que 

vêm sendo utilizados em algumas escolas e acampamentos. 

 Foram visitadas as Escolas Vera Cruz e Escola da Vila e os Acampamentos 

República Lago e Acamerê. 

 Verificou-se que todas as instituições pesquisadas trabalham com Jogos Pós-

Modernos possibilitando uma coleta de vinte e cinco atividades. 
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É possível negar, se se quiser, quase todas as abstrações: a justiça, 

a beleza, a verdade, o bem, Deus. É possível negar-se a seriedade, 

mas não o jogo..
1
 

 

 Esta publicação tem por objetivo realizar uma coleta de Jogos Pós Modernos 

que vêm sendo ministrados em algumas escolas e acampamentos. 

 Tudo começou em meus anos escolares. As aulas de Educação Física Escolar 

eram divididas em temporadas de esportes coletivos com bolas. Quem se identificava 

com determinado esporte participava sem nenhuma restrição, porém quem não 

apresentava habilidade para entrar no jogo era excluído e privado daquelas 

experiências. 

 Acreditava que só deveriam participar das aulas as pessoas que realmente 

queriam, para quem ficava de fora aquele momento era de pura contemplação ou 

descanso. Nunca me inquietou saber qual era o real motivo daquela grande evasão 

das aulas.  

 O tempo foi passando e entrei na faculdade de Educação Física. Logo me 

interessei em trabalhar em escolas. Algo muito claro estava dentro de mim, quando 

assumisse uma turma não ministraria aulas como as que eu tive. Comecei a pensar 

porque muitos de meus colegas não participavam das aulas e não obtinha uma 

resposta convincente. Sabia que não acreditava em algo, porém não sabia em que 

acreditar. 

 Fui fazer estágio na Escola da Vila e lá conheci uma das minhas grandes 

fontes de inspiração o Professor José Plácido. Logo no primeiro encontro ele me 

falou: “Só trabalho porque tenho memória, quando perdê-la paro de trabalhar”. 

Estava se referindo à sua memória lúdica, pois ensinava para as crianças muitas 

brincadeiras de que ele participou quando era criança. 

 

                                                 
1
 Johan HUIZINGA, Homo Ludens, p 06. 



 

 

Além dessas atividades tradicionais, tive contato com inúmeros jogos que até 

aquele momento eu desconhecia. A abordagem lúdica em suas aulas era 

fundamental. Aquele professor realmente acreditava no poder educacional do jogo. 

 A partir desse momento encontrei o caminho a trilhar e onde deveria me 

aprofundar. Pela grande abertura e confiança que tive em meu outro estágio, no 

Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, realizei um intercâmbio de 

atividades. Logo percebi que determinados jogos eram conhecidos apenas por um 

grupo seleto de estudantes. Quando aqueles que não os conheciam tinham contato 

com os mesmos o envolvimento era marcante. 

 Já na Pós Graduação em Educação Lúdica vivenciei muitos outros novos 

jogos, e a inquietação ia aumentando. A transmissão oral ainda não era suficiente 

para ampliar as atividades para um grande público e a transmissão escrita ainda não 

abordava esse tema.  

 Foi quando realmente decidi escrever sobre os Jogos Pós Modernos. Pensei 

em fugir daquele modelo onde o jogo é inventado pelo autor e levado para o público. 

Faria o inverso, coletando as atividades consagradas dentro dos acampamentos e 

escolas, reunindo-as e depois as transformando-as em um documento. 

 Esse foi meu caminho, com a intenção de produzir uma publicação onde os 

jogos não são teóricos e sim práticos, além de serem uma fonte de possíveis 

consultas para ampliar as experiências dentro das aulas de Educação Física Escolar e 

torná-las cada vez mais efetivas e lúdicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

Dentro de uma abordagem lúdica o jogo torna-se o ator principal dessa 

concepção. E não é por menos, assim como diz a literatura: 

 

O jogo não é apenas um jogo infantil, jogar para a criança e para o 

adulto...,é uma forma de utilizar a mente, melhor, uma atividade de 

como utilizar a mente. É um marco onde se coloca as coisas 

aprova, um verdadeiro poder onde combinamos pensamentos, 

linguagem e fantasias
2
 . 

 

Autores renomados nacionalmente e internacionalmente já descreveram em 

inúmeros livros e artigos a respeito das funções, características e classificações dos 

jogos. Outros foram além, realizando um levantamento dos jogos tradicionais de 

determinadas regiões, pois tão importante como e porque se joga é o que se joga. 

Respeitando a tradição, elementos básicos foram preservados. Em 

compensação novas características foram implantadas, dessa forma inventando as 

novas tradições. 

Deve-se entender que a Pós-Modernidade de acordo com MAFFESOLI 

contempla o século XXI e se define pela sinergia do arcaico com o desenvolvimento 

moderno
3
. 

Acreditar que os jogos estão alheios a essas mudanças é ignorar a realidade e 

se acomodar com velhas práticas. Em uma sociedade que sofre mutações 

constantemente, observar que alterações vêm acontecendo com os jogos torna-se 

fundamental e necessário. 

Os jogos aqui pesquisados são os de regras, que se caracterizam por serem 

organizados por regras aceitas de forma coletiva pelos jogadores. 

Sabe-se que ao longo dos anos escolares um dos motivos da evasão dos 

estudantes das aulas de Educação Física Escolar é a falta de conteúdos novos. Isso 

                                                 
2
 Jerome BRUNER, Acción, pensamiento y lenguaje. p 219. 

3
 Michel MAFFESOLI, O Instante pós-moderno: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas, p 

10. 
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tem levado os educandos a se desinteressarem pela prática, deixando lacunas que 

deveriam ser preenchidas com momentos produtivos. 

 Existem casos onde o educador massifica os Jogos Tradicionais e os Esportes 

Coletivos com Bola. No início as crianças aderem às práticas, porém, com o tempo, 

vão se afastando. Alguns privilegiados contam com a presença de um educador 

criativo e inovador, que além de trabalhar com essas atividades consagradas 

proporcionam momentos diferenciados buscando uma inovação constante. 

 Essa inovação gera um desequilíbrio nas crianças, algo que já estava estável 

deve ser reelaborado e aplicado de uma outra maneira. Discussões são levantadas, 

pontos de vista são expostos, estratégias infalíveis não funcionam mais. Os jogadores 

partem para a elaboração de novas estratégias, e a aprendizagem vai aumentando. 

 

 Coletar para depois aplicar irá ampliar tanto os recursos do educador como as 

vivências dos estudantes. Não que os Jogos Tradicionais e os Esportes Coletivos com 

Bola tenham caído em desuso. Pelo contrário, eles devem ser utilizados e 

valorizados, porém a presente proposta é uma forma de catalogar um novo repertório 

de atividades. 

 Com isso acredito que a evasão das aulas de Educação Física Escolar possa 

vir a diminuir. A partir de conteúdos atualizados e dinâmicas diversificadas a 

possibilidade de contemplar todos os gostos é maior.  

 Podem ocorrer casos onde os Jogos Pós-Modernos não agradem a 

determinado público, e isso é esperado. Deve-se ter em mente que essa característica 

permeia todas as atividades. 

 Possuindo um amplo repertório de atividades, com características e dinâmicas 

completamente diferentes o educador poderá modelar e remodelar suas aulas com o 

intuito de realizar ajustes tanto no início quanto ao longo de percurso. Foge-se do 

modelo onde o mais hábil fica em evidência, pois em cada atividade uma habilidade 

diferente pode ser trabalhada. O foco se dispersa e tantas outras crianças podem 

mostrar o que têm de melhor. 

 Sentindo-se valorizada e competente a auto-estima da criança cresce. Os 

objetivos da educação vão sendo atingidos, assim como a capacidade de desenvolver 

habilidades e proporcionar momentos onde as crianças se sintam confiantes e alertas. 
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 O material, pronto e publicado, servirá para embasar e acrescentar na prática 

de profissionais que acreditam que o jogo tem um papel indispensável em suas aulas. 

Em um momento onde diversas abordagens vêm sendo estudadas, buscando o 

aprimoramento das aulas de Educação Física Escolar, acredito que o papel desta 

pesquisa é fortalecer a abordagem Lúdica.  

 Mas não se deve enganar-se, acreditando que trabalhar com jogos trará a 

resolução de problemas das mais distintas naturezas. Sabe-se que o processo de 

ensino-aprendizagem muitas vezes não está diretamente ligado às atividades 

propostas, e sim à conotação que se dá a esta atividade e ao ambiente sócio-afetivo 

que se cria dentro das aulas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

2.1 Objetivos Educacionais 

 

 

De acordo com KAMII (1991: 15), três grandes objetivos a longo prazo 

devem ser delineados na Educação Infantil, embora esses objetivos possam ser 

estendidos a outros anos escolares. 

A autora inicia dizendo que, em relação aos adultos, a criança deve 

desenvolver sua autonomia, através dos relacionamentos seguros, nos quais o poder 

do adulto seja reduzido o máximo possível. 

Esse fato não isenta a responsabilidade do educador dentro da escola, e tão 

pouco dá o aval para as crianças realizarem suas atividades apenas de acordo com 

suas vontades. Para alcançar a autonomia é necessário ter um repertório de 

possibilidades para escolher com sabedoria qual atitude tomar. Não se alcança essa 

característica deixando a criança livre a todo momento, pois ela deve ser orientada 

com espaço para criar e experimentar. 

Essa autonomia extrapola a independência, na visão da autora, que acredita 

que o indivíduo autônomo vai além das convenções, vendo-as como um conjunto de 

regras entre muitas outras possibilidades. E a criança somente adotará essas regras 

convencionais em certas circunstâncias, quando elas tiverem sentido para ela. 

Kamii continua descrevendo, que em relação aos companheiros, as crianças 

devem desenvolver sua habilidade de descentrar e coordenar diferentes pontos de 

vista. 

Para as mais novas, com cerca de dois a cinco anos, essa habilidade é de 

difícil acesso, pois muitos ainda estão na fase egocêntrica. Passando pela 

descentração que é conseguir ver situações do ponto de vista do outro, caminha-se 

para a coordenação de forma veemente por volta dos sete anos. Não basta ver, é 

preciso entender o ponto de vista do outro e tomar atitudes que compreendam as 

necessidades coletivas.  
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Tal situação demonstra que descentrar é apenas o primeiro passo para buscar 

a coordenação, que visa a resolução de problemas buscando soluções onde a 

coordenação torna-se fundamental. Inúmeros problemas da vida moderna seriam 

resolvidos se grande parte da população possuísse essas habilidades bem 

desenvolvidas. 

Neste instante, faço uma reflexão sobre a maneira de lidar com o trânsito 

caótico que desbravamos todos os dias. Além do problema do excessivo número de 

carros nas ruas, geralmente cada motorista encara essa situação como um problema 

que está apenas lhe afetando. Desta forma, o descumprimento de leis e regras de boa 

convivência é constante, promovendo vantagens apenas para o infrator. 

Se realmente essa situação fosse encarada do ponto de vista de todos os 

envolvidos, e as atitudes tomadas contemplassem a demanda coletiva, a problemática 

poderia não ser resolvida, mas com certeza seria amenizada.  

Para completar, Kamii descreve que em relação ao aprendizado, as crianças 

devem ser alertas, curiosas, críticas e confiantes na sua capacidade de imaginar 

coisas e dizer o que realmente pensam. Enfatiza também que elas tenham iniciativa 

para elaborar idéias, perguntas e problemas interessantes, relacionando as coisas 

umas às outras. 

Concluo que para alcançar esse aprendizado é necessária interação social, 

onde aspectos morais e intelectuais sejam desenvolvidos. Tão importante quanto 

integarir com o educador, é relacionar-se com pessoas de faixas etárias bem 

próximas da sua, pois deste modo os interesses e pontos de vista são mais 

semelhantes aos seus. 

Aspectos fundamentais foram abordados nesses objetivos: a relação com o 

educador, a interação com os colegas e a necessidade do aprendizado. Isso demonstra 

que o papel da escola vai além dos conteúdos selecionados para cada ano escolar.  

É importante registrar que os objetivos não estão pautados em conteúdos, e 

sim em habilidades e postura que as crianças devem desenvolver. Por causa dessa 

característica eles podem ser ampliados para toda a vida escolar do estudante. 
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2.2 Jogos de Regras: definições e sua abordagem educacional. 

 Piaget criou sua própria classificação de jogos, baseado nas três fases 

sucessivas do ponto de vista das estruturas mentais que o jogo alcança. 

Segundo PIAGET (1990: 148) a classificação desses jogos compreende: o 

exercício, o símbolo e a regra, porém existe uma transição entre as condutas, o jogo 

de construção. 

O presente estudo irá se ater aos jogos de regras, pois além de serem os mais 

trabalhados dentro das escolas por proporcionarem necessariamente relações sociais, 

são aqueles onde a formação moral, intelectual e corporal estão presentes em quase 

todos os momentos. 

O jogo de regras se caracteriza por fazer parte do repertório das crianças entre 

os quatro e sete anos, e se instalarem dos sete aos onze anos. Após esse período, eles 

desenvolvem-se e ganham força pelo resto da vida. Mas não se devem criar 

limitações por faixas etárias aqui expostas, e sim utilizá-las como parâmetros de 

trabalho. 

Do ponto de vista das crianças, as regras são encaradas de três formas 

diferentes e complementares na fase que compreende o jogo de regras. 

No estágio egocêntrico, entre os dois e cinco anos, as regras não são 

codificadas pelo grupo, gerando jogos individuais, onde as crianças não tentam 

vencer seus parceiros. 

No estágio da cooperação, que vai dos sete aos dez anos, as crianças passam a 

se interessar pelas regras, porém as interpretações das mesmas são diferentes. Inicia-

se a fase da competição, onde uma criança tenta vencer a outra, embora as regras 

ainda não sejam conhecidas de forma detalhada. 

No estágio da codificação, dos onze aos doze anos, as regras são conhecidas 

de forma minuciosa, gerando uma auto-regulação da atividade. Todos conhecem as 

regras, as disputas se intensificam e os laços de cooperação aumentam. 

A regra do jogo deve ser aceita coletivamente por todo o grupo, onde a 

infração da mesma gera uma violação passível de falta. Fica claro que essa situação 

só pode acontecer com o indivíduo socializado. 

PIAGET (1990: 184) definiu o jogo de regras como um jogo onde ocorrem 

combinações sensório motoras ou intelectuais, com competição dos indivíduos. Deve 

ser regulamentado por um código transmitido de geração em geração. 
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Isso demonstra que para o jogo de regras acontecer é indispensável que 

ocorra uma competição, porém essa competição não precisa extrapolar os limites da 

ética e das possibilidades individuais. 

Para KAMII (1991) o jogo de regras é: 

...uma competição física ou mental conduzida de acordo com 

regras na qual cada participante joga em direta oposição aos outros 

participantes, cada um tentando ganhar ou impedir que o 

adversário ganhe.
4
 

 

Essa proposta não acredita que proporcionar jogos para os estudantes seja 

apenas uma maneira de recrear e ampliar os repertórios dessas atividades, e sim que 

esses momentos sejam realmente educacionais evocando valores, motivando 

atividades mentais e conduzindo à cooperação. 

Trabalhando com regras desenvolvidas e inspiradas no jogo, acredita-se que 

os valores incorporados ultrapassem os limites da atividade proposta e sejam 

utilizados no cotidiano do jogador. 

De acordo com FRIEDMANN (1996: 57), observa-se desenvolvimento em 

diversos domínios trabalhando com jogos. Fica claro que nenhum desenvolvimento é 

dissociado do outro, porém cada área é explicada separadamente apenas para uma 

maior compreensão. 

O desenvolvimento cognitivo acontece quando existe relação do sujeito com 

o meio onde vive. Agindo sobre ele, e modificando-o, o sujeito caminha para o 

conhecimento baseado em experiências. Pode-se dizer que a relação é baseada no 

jogo, objeto único que carece de intervenção. 

O desenvolvimento da linguagem torna-se fundamental, pois é o meio através 

do qual os indivíduos se comunicam socialmente. Para a criança o jogo é essa forma 

de linguagem onde ele pode expressar todos os seus pensamentos e emoções 

O desenvolvimento afetivo é indispensável: quando uma criança possui 

alguma dificuldade nesse processo, todos os outros desenvolvimentos são afetados. 

Toda sua energia estará voltada para resolver esses problemas. No jogo a relação 

social acontece a todo o momento permeada pelas experiências afetivas, dando 

espaço para a criança compreender o que vem acontecendo com ela. 

                                                 
4
 Constance KAMII, Rheta DEVRIES, Jogos em grupo na educação infantil: implicações da teoria de 

Piaget, p 3. 
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O desenvolvimento motor acontece de forma explícita no jogo, já que ele 

requer uma exploração do espaço por parte da criança. Essa exploração corporal faz 

com que a criança amplie seu repertório de movimentos assim como sua noção 

espacial. 

O desenvolvimento da moral é beneficiado quando a criança tem que abrir 

mão de certas regalias para ficar em plena harmonia com o grupo. Isso irá despertar o 

respeito e a confiança do grupo. No jogo, a criança é obrigada a ceder em diversos 

momentos, pois ele só acontece quando as regras são aceitas por todo o grupo, e não 

por apenas um jogador que pretende se beneficiar de algo. 

Tendo uma perspectiva geral do que o jogo de regras pode promover sendo 

utilizado de uma forma educacional, realizo um paralelo entre objetivos educacionais 

e benefícios alcançados através dos jogos. 

Em relação à autonomia, acredito que o jogo seja o instrumento onde a 

criança alcance as relações seguras tão necessárias para o seu desenvolvimento. 

Fica claro que o educador não pode ter o papel de “árbitro” a todo o 

momento, pois desta forma sua atuação punitiva não abrirá espaço para as crianças 

resolverem seus problemas de forma harmoniosa. Conseqüentemente essa 

característica levará a dependência permanente de alguém vigiando o grupo para 

intermediar seus conflitos. Não que isso não faça parte do papel do educador, porém 

as crianças devem ter espaços para resolver seus impasses. E isso sim levara à 

autonomia. 

A regra do jogo é um elemento onde a criança deve exercitar sua habilidade 

de descentração e coordenação. Se a descentração não acontecer, a regra do jogo será 

burlada em alguns momentos, isso resultará em uma penalidade. Essa penalidade 

deve ter o caráter de mostrar para a criança que não são apenas os seus interesses que 

estão em jogo naquele momento, e sim os interesses de todo um grupo. 

A coordenação será estimulada para resolver esses impasses, onde as opiniões 

de todos devem ser consideradas já que os interesses são coletivos e não individuais. 

Para perceber o que vem acontecendo durante o jogo não basta estar jogando, 

deve-se ter atenção para emitir opiniões críticas e reflexivas. Só se percebe que 

houve alguma infração da regra quando se está atento ao que vem acontecendo. Isso 

faz parte da aprendizagem da criança que fala o que realmente pensa e enxerga a 

situação onde está envolvida. 
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O presente estudo denominado Jogos Pós Modernos concorda com a 

colocação que KAMII faz após descrever sobre o porquê trabalhar com jogos dentro 

das escolas: 

 

Se o objetivo for fazer as crianças jogar “corretamente”, o valor 

do jogo desaparecerá por completo.Se, ao contrário, o jogo for 

usado para alcançar os três grandes objetivos da educação infantil 

discutidos anteriormente, pode contribuir para o desenvolvimento 

social, moral, político, cognitivo e emocional.
5
 

 

 

 

2.3 Tradição e jogos tradicionais 

 

 

 Para HOBSBAWN (1997: 10), tradição não pode ser confundida com 

costumes. Tradição se caracteriza por sua invariabilidade e pelas regras fixas que 

normalmente são formalizadas. Essa definição, bastante significativa, é de ser um 

autor que não pertence à área do jogo e sim de um historiador renomado 

mundialmente. 

Para ele, costumes não impedem a inovação, podem mudar até certo ponto, 

desde que sejam compatíveis com o antecedente. Esclarece que ao se utilizarem 

elementos antigos na elaboração de algo, isso é denominado “novas tradições”. 

Essas definições completam o que se tem visto na literatura e podem ser 

utilizadas de forma sábia e contestadora já que foram elaboradas do ponto de vista do 

próprio autor. 

De acordo com Friedmann (1996: 40), quando se fala de tradição deve-se 

abordar o tema folclore para compreender o contexto histórico, onde essa tradição 

está inserida. 

Folclore nada mais é do que a cultura popular de um povo que é transmitida 

de forma oral, de geração em geração em situações de aprendizagem que não beiram 

a formalidade. 

                                                 
5
 Ibidem, p 47.  
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Os jogos tradicionais fazem parte deste folclore, que é definido pela autora 

como: 

 

Aquele que é transmitido de forma expressiva de uma geração à 

outra, fora das instituições oficiais, na rua, nos parques, nas praças 

etc..., é incorporado pelas crianças de forma espontânea, variando 

as regras de uma cultura a outra (ou de um grupo ao outro): muda 

a forma mais não o conteúdo do jogo tradicional
6
. 

 

Fica marcado que deste ponto de vista a tradição permite variações que são 

realizadas em cada contexto em que o jogo é conhecido. Isso não o descaracteriza se 

o conteúdo for mantido.  

Acredito que esses jogos tradicionais devem fazer parte dos repertórios das 

crianças dentro das aulas de Educação Física Escolar, pois como já foi visto, 

anteriormente, os benefícios alcançados através do jogo de regras encaixam 

perfeitamente com esses conteúdos. 

Essa não e a única justificativa para abordar o tema jogos tradicionais nas 

aulas, e sim a valorização de uma cultura que deve ser perpetuada, aproximação do 

que as crianças vivem em seus cotidianos, com os conteúdos escolares. E utilização 

dos valores de inclusão e cooperação presentes nessas atividades. 

Uma atenção especial deve ser dada à proposta de promover Jogos 

Tradicionais nas Aulas de Educação Física Escolar. Em alguns casos os jogos vêm 

sendo utilizados de forma exaustiva pelo educador provocando um desinteresse pela 

prática ao longo dos anos escolares. 

Promover alterações nas regras dos jogos tradicionais com o objetivo de 

oferecer desafios para todas as idades é uma forma de prolongar sua utilização. 

Mesmo assim chega um momento em que isso não basta: há grande necessidade é 

por atividades novas, que estimulem os estudantes a participarem de novos desafios 

em atividades desconhecidas. 

Sem sombra de dúvidas, trabalhar com jogos tradicionais pode trazer enormes 

benefícios para os estudantes, porém torna-se perigoso quando eles são a única fonte 

de referência e consulta por parte do educador. 

                                                 
6
 Adriana FRIEDMANN, Brincar: crescer e aprender: o jogo infantil, p 43. 
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CASCO (2007: 33), ressalta que vivenciando jogos tradicionais, as crianças 

têm contato corporalmente e simbolicamente com sua cultura. Completa dizendo que 

competir faz sentido dentro dessas atividades, porém em um contexto lúdico, seguro, 

cooperativo e de paz. 

O presente artigo apóia profissionais que utilizam jogos tradicionais pensando 

em seus benefícios educacionais, porém deixa um alerta mostrando que isso não 

basta para promover a educação integral do estudante. 

Inovar é preciso, ter conteúdos atuais, uma necessidade. Perceber o quanto a 

realidade vivenciada influencia nas características dos jogos, é primordial. 

 

 

 

2.4. Pós-Modernidade 

 

 

De acordo com Maffesoli ( 2003) a Pós-Modernidade é definida pela: 

 

Sinergia do arcaico e do desenvolvimento moderno. Definição 

provisória, bem entendida, mas que está em congruência com 

todos esses fenômenos musicais, lingüísticos, corporais, 

indumentários, religiosos, médicos, que voltam a dar natureza, ao 

primitivo, ao bárbaro um lugar prioritário
7
. 

 

 Logo se percebe que as características estão sendo definidas, passíveis de 

prováveis alterações. Mudanças que são comuns quando se cria algo novo, aberto a 

prováveis críticas que virão. 

 É como unir algo moderno, fruto da evolução tecnológica, com aspectos 

ultrapassados que se remetem à antiguidade. Aparelhos de som de última geração, 

capazes de transferir todos os dados armazenados nos Lps para os CDs, porém com 

um detalhe, designs antigos, é uma demonstração de como essa união está presente 

nos dias de hoje. 

                                                 
7
 Michel MAFFESOLI, O Instante pós-moderno: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas, p 

10. 
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 Esse é um dos paradigmas do século XXI e fonte de inspiração para o 

presente estudo, em que pretendo catalogar quais mudanças aconteceram nos jogos 

de regras. 

 Na sociedade percebe-se que valores estão sendo retomados, práticas 

revividas, porém com alterações que as façam ser contextualizadas nos dias de hoje. 

 Algo comum exposto pelo autor é a procura pelo lúdico com seu aspecto 

criativo, ao invés do trabalho com suas características crucificadoras. Na verdade vai 

além, seria a soma do trabalho com o aspecto lúdico, promovendo uma nova 

dinâmica. 

 Dinâmica que valoriza o jogo, o prazer às emoções, e que as coloca como um 

fator que deve ser retomado nas relações sociais. 

 Bauman (2007) considera a Pós-Modernidade uma „Era Líquida‟, onde as 

situações que se vive são dinâmicas e passageiras. Isso desperta uma característica na 

sociedade onde o novo se sobrepõe à permanência. 

 Como essas características ainda não foram ampliadas para a área do jogo, 

farei a seguinte reflexão: quando Bauman diz que os eventos são passageiros na fase 

Pós-Moderna, compreendo que o jogo também sofre essa influência. As crianças não 

se satisfazem apenas com atividades que são retomadas e revividas, existe uma 

necessidade por atividades novas. 

 A velocidade e os excessos característicos de uma sociedade consumista 

exposta pelo autor, transformam os jogos em atividades extremamente dinâmicas e 

rápidas. As regras que norteiam os jogos são complexas, exigem dos jogadores 

estratégias bem elaboradas para que possam vencer os desafios propostos. 

 Dentro desse contexto, os jogos tornam-se velozes, possibilitam posturas 

plásticas e atitudes arriscadas. Não basta ter habilidade para vencer o jogo. Montar 

estratégias em grupo, torna-se indispensável. 
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3. PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

 

 

3.1 Amostra 

 

 

 Foram coletados Jogos Pós Modernos em visitas a escolas da rede particular e 

acampamentos. 

 As escolas visitadas foram, Escola Vera Cruz, localizada na Cidade de São 

Paulo, zona Oeste e Escola da Vila, localizada na mesma região. 

 Os acampamentos visitados foram, Acampamento República Lago, localizado 

dentro de uma fazenda na cidade de Leme, São Paulo e Acampamento Acamerê, 

localizado dentro de um sítio em Tatuí, São Paulo. 

 Na Escola Vera Cruz, o pesquisador acompanhou aulas do Ensino 

Fundamental III, que compreende a quinta, sexta, sétima e oitava série. Na Escola da 

Vila os jogos foram coletados no curso “As brincadeiras corporais no ensino 

fundamental da Escola da Vila”. 

 Em ambos os acampamentos foram realizadas visitas durante a temporada de 

férias no mês de Julho. O Acampamento Acamerê atende crianças de cinco a onze 

anos. O Acampamento República Lago atende crianças de seis a dezesseis anos. 

 Verificou-se que tanto nas escolas como nos acampamentos os jogos Pós-

Modernos são utilizados de forma regular, porém com objetivos diferentes. 

 

 

 

3.2 Técnica de coleta 

 

 

 O estudo realizado foi uma pesquisa de campo. O pesquisador a partir da 

observação anotou quais atividades propostas estavam de acordo com seu tema. 

 O objetivo das anotações foi produzir um documento onde os jogos Pós-

Modernos fossem catalogados, utilizando como referência mais de uma instituição. 
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3.3 Análise de dados 

 

 

 Os jogos coletados em cada instituição serão apresentados e alguns descritos. 

A descrição irá conter: Organização do espaço, número de participantes, material, 

descrição do jogo, regras básicas e dicas. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

4.1. Jogos Pós-Modernos coletados na Escola Vera Cruz 

1) Queima senta 

2) Base seis 

 

 

 

4.1.1. Queima senta 

 

 

Organização do espaço: Médio onde a bola não se disperse, isso dá dinâmica 

ao jogo. 

 Número de participantes: A partir de dez 

Material: Duas bolas de borracha leve 

 Descrição do jogo: É uma variação de queimada onde cada jogador joga de 

forma individual e sem campo pré-determinado. De posse da bola a criança deve 

queimar os adversários, se isso acontecer quem foi queimado senta e só volta para o 

jogo quando quem á queimou for queimada. Dificilmente existe um vencedor. 

 Regras básicas: 1) Não caminhar com a bola. 

2) Chão e parede, “esfriam a bola”. 

3) Segurar no alto um arremesso, queima o arremessador. 

Dicas: A falta de um vencedor não interfere no prazer da atividade. 

 

4.1.2. Base seis 

 

 

 Organização do espaço: Devem ser desenhadas seis bases ao longo da quadra 

formando um grande quadrado. No centro do campo outra base deve ser desenhada, 

está destinada a defesa. 

 Número de participantes: A partir de dezoito 
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 Material: Uma bola de borracha, dezoito cones pequenos, um cone grande e 

giz. 

 Descrição do jogo: As crianças são divididas em duas equipes, ataque e 

defesa. O ataque se posiciona no fundo da quadra, a defesa espalha-se por todo o 

espaço. Um defesa rola a bola em direção a um atacante, o atacante realiza o chute e 

desloca-se pelas bases. Nesse momento os defesas devem recuperar a bola e queimar 

a base central. No ato que a base central for queimada deve-se observar o 

posicionamento do atacante, se ele estiver fora das bases, foi queimado. Se estiver 

dentro, poderá continuar sua corrida no próximo chute. Para cada volta completa do 

atacante soma-se um ponto, não existem voltas limites para cada atacante. Vence a 

partida quem somar o maior número de pontos. 

Regras básicas: 1) A defesa não pode caminhar com a bola. 

2) Ambas as equipes não podem interferir no deslocamento de seus adversários. 

3) As equipes trocam de papéis quando todos os atacantes chutarem ou quando três 

atacantes forem queimados. 

 Dicas: Realizar o jogo em um espaço amplo que necessariamente não precisa 

ser a quadra. 

 

4.2. Jogos Pós Modernos coletados no Acampamento República Lago 

1) Roteiro inimigo 

2) Pasgua 

3) Shogum 

4)Membrobol 

5)Quatro x Quatro 

6)Handequete 

7) Retrô Rotativo 

8) Trifute 

9) Goolbol 

10) Pega-Pega Japonês 

11) Tacoshow 

 

 

 



 25 

4.2.1. Roteiro inimigo 

 

 

Organização do espaço: São demarcados quatro quadrados nas extremidades 

da área de jogo. Cada equipe posiciona metade de seus jogadores dentro de um dos 

quadrados, eles são responsáveis pelo ataque. A outra metade espalha-se pelo campo, 

eles são responsáveis pela defesa. 

Número de participantes: A partir de trinta. 

Material: Fita para demarcar os quadrados e coletes de diferentes cores. 

Descrição do jogo: As crianças são divididas em três equipes, cada equipe 

possui ataque e defesa. O educador reúne cada equipe e fala qual quadrado eles 

devem ocupar inicialmente e para qual quadrado eles devem se deslocar. Também é 

determinada sobre qual equipe a defesa realizará a marcação, impedindo-os que se 

desloquem. Quando o jogo começa as crianças responsáveis pelo ataque tentam se 

deslocar de quadrados sem serem pegas, se forem pegas viram estátuas e só voltam 

ao jogo quando outro atacante do seu time a salvar. Os defesas tentam impedir que os 

atacantes da equipe escolhida realizem seu objetivo. Vence o jogo a equipe que 

deslocar todos seus atacantes de um quadrado para o outro. 

 Regras básicas: 1) O atacante é pego quando alguém da defesa do time 

adversário o toca.  

2) O atacante é salvo quando alguém do ataque da sua equipe o toca. 

3) É permitido realizar “correntes” para salvar os colegas. 

4) Não é permitido que os defesas invadam os quadrados. 

Dicas: Cada equipe deve utilizar a mesma cor de colete, porém com 

tonalidades diferentes, desta forma ataque e defesa ficam distintos. Exemplo: ataque 

azul escuro e defesa azul claro. 

 

4.2.2. Pasguá 

 

 

Organização do espaço: O campo de jogo deve ser dividido em duas metades 

iguais. Em cada metade deve existir um recipiente destinado a coletar a água do time 

adversário, um recipiente destinado a abastecer de água de sua equipe e uma prisão. 
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 Número de participantes: A partir de vinte. 

 Material: Água, copos plásticos, dois recipientes pequenos e dois grandes, 

pedaços de papel, coletes e giz ou fita. 

 Descrição do jogo: O jogador deve encher seu copo com água no local onde 

sua equipe abastece, atravessar o campo adversário sem ser pego e despejar a água 

no local destinado a coletar a água de sua equipe. Se durante o percurso a criança for 

pega, ela deve jogar sua água fora e ir para a prisão. Quando a prisão estiver com sete 

crianças, todas podem fugir. Para estimular que os jogadores se molhem é entregue 

para cada criança um pedaço de papel, que se no final da rodada estiver seco vale 

uma bonificação extra. Vence o jogo a equipe que encher de água o recipiente 

destinado, posicionado no campo do adversário. 

Regras básicas: 1) Para pegar o adversário basta tocá-lo. 

2) O copo só pode ser cheio de água no recipiente destinado a abastecer localizado 

no próprio campo do jogador. 

 Dicas: Incluir no jogo duas bacias para que as crianças possam se molhar 

livremente 

 

4.3. Jogos coletados no Acampamento Acamerê 

1) Harry Potter 

2) Homem Aranha 

3) Rei Mustafá 

4) Tião Gavião 

 

 

 

4.3.1. Harry Potter 

 

 

 Organização do espaço: O jogo é uma atividade de estações onde a criança 

enfrenta desafios temáticos ao longo do dia. As estações estão espalhadas pelo sítio, 

monitores fantasiados de acordo com o contexto são responsáveis por elas. 

 Número de participantes: A partir de vinte e quatro. 

 Material: fantasias, som, luzes, pintas, bolas, papel, vassoura. 
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 Descrição do jogo: É um jogo temático inspirado no Harry Potter que dura o 

dia inteiro, inclusive nas refeições. Tudo começa no café da manhã quando as 

crianças são convocadas para participar de uma “escola de bruxaria”. Convites 

individuais são entregues às crianças dividindo-as em três escolas. Ao longo do dia 

os acampantes passam por estações com o objetivo de aprender algo que será usado 

na luta contra o vilão. Constantemente personagens caracterizados aparecem para 

enviar mensagens às crianças, dando um tom muito real a brincadeira. Após um dia 

inteiro de jogo, os pequenos aprendizes se formam na “escola de bruxaria”. Durante 

o jantar os diplomas são entregues. 

 

4.3.2. Homem Aranha 

 

 

 Organização do espaço: O jogo é uma atividade de estações que se 

caracterizam por ter a escalada como grande pano de fundo. As estações estão 

espalhas pelo sítio. 

 Número de participantes: A partir de trinta. 

 Material: fantasias, cordas, mosquetão, som e luzes. 

Descrição do jogo: É um jogo temático inspirado no Homem Aranha, a 

atividade dura uma tarde. No início uma peça teatral é montada pelos monitores 

mostrando como um homem comum tornou-se o Homem Aranha e como sua 

namorada foi raptada pelo Duende Verde. As crianças são divididas em quatro 

grupos, cada grupo vai para uma das estações montadas com o objetivo de cumprir o 

desafio lá proposto. Assim que todos os integrantes do grupo já realizaram o desafio, 

eles trocam de estação. Os desafios propostos são: escalar uma corda presa na árvore, 

transpor uma cama de gato vertical, transpor uma cama de gato horizontal, lançar-se 

no pêndulo e equilibrar-se na falsa baiana. Após todos os jogadores passarem pelos 

desafios uma nova encenação é realizada. O Homem Aranha luta contra o Duende 

Verde para recuperar sua namorada. 

 

4.4. Jogos coletados na Escola da Vila 

1) Queimada artificial 

2) Guerra das bolas 
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3) Fugi-Fugi 

4)Jogo das melecas 

5) Carimbo 

6) No meu jardim 

7) Conquiste o castelo 

8) Vôlei quatro cantos 

 

 

 

4.4.1. Queimada artificial 

 

 

 Organização do espaço: O campo de jogo deve ser demarcado como um 

retângulo dividido ao meio. Em cada metade quatro círculos são demarcados. Cada 

equipe posiciona um jogador no “morto” e o restante no “vivo”. 

 Número de participantes: A partir de doze. 

 Material: duas bolas de borracha leve, oito cones e giz. 

 Descrição do jogo: As crianças são divididas em duas equipes. Cada um dos 

oito cones é colocado dentro dos círculos demarcados. As equipes recebem uma 

bola, e com elas devem derrubar os cones do time adversário. Os jogadores do 

“vivo” além de realizarem o papel de ataque, também devem proteger seus cones 

evitando que caiam. Quando um cone é derrubado, o jogador que o derrubou tem o 

direito de escolher alguém do “vivo” do time adversário e enviá-lo para o “morto”. 

Após essa ação, o cone é levantado e o jogo reinicia. Vence a equipe que enviar 

todos os jogadores do time adversário do “vivo” para o “morto”. 

 Regras básicas: 1) Tanto o “vivo” quanto o “morto” podem derrubar os cones 

do time adversário com a bola. 

2) Não é permitido invadir o circulo para defender o cone. 

3) As pessoas nunca são queimadas, apenas os cones. 

4) Não é permitido invadir o campo adversário. 

5) O número de jogadores no vivo nunca pode ser menor do que o número de cones 

para defender. 
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 Dicas: Ajustar o número de círculos e cones de acordo com o número de 

jogadores, aproximadamente quatro jogadores por cone. 

 

4.4.2. Guerra das bolas 

 

 

 Organização do espaço: Deve ser demarcado um grande círculo no solo, 

dividido ao meio. Cada equipe irá organizar-se ao redor de meio círculo. 

 Número de participantes: A partir de dezesseis. 

 Material: Bolas de borracha, uma bola de plástico grande e leve e giz. 

 Descrição do jogo: São divididas duas equipes, cada uma irá ocupar o 

contorno de meio círculo. Bolas de borracha são distribuídas para as crianças e um 

bolão de plástico é posicionado no centro do círculo. Quando o jogo começa cada 

equipe deve deslocar o bolão de plástico para além dos limites do campo do 

adversário, e fazê-la tocar no solo. Para isso acontecer é permitido que as crianças 

arremessem as bolas de borracha no bolão de plástico, quando o bolão estiver ao 

alcance de algum jogador sem que esse invada o círculo é permitido dar um tapa no 

bolão. Vence o jogo a equipe que conseguir o maior número de vezes deslocar o 

bolão para fora do semicírculo do adversário tocando-a no solo. 

 Regras básicas: 1) Não é permitido invadir o círculo durante a partida. 

2) Não é permito defender o bolão com o pé. 

3) As bolas de borracha devem ser lançadas com a mão. 

4) Só recuperar as bolas de borracha que estão ao redor do meio círculo da sua 

equipe. 

5) Esperar o jogo paralisar para recuperar as bolas de borracha que ficaram dentro do 

grande círculo. 

6) Quando o bolão de plástico sair dos limites do círculo, porém não tocar no solo, o 

jogo continua. 

Dicas: Levar mais de um bolão de plástico para a aula, pois ele corre o risco 

de estourar. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

 

Verificou-se que todas as instituições visitadas trabalham com Jogos Pós-

Modernos, porém os jogos não possuem esta nomenclatura. 

Essa constatação não gera grandes problemas, pois mais importante do que se 

apegar a nomenclaturas é proporcionar atualizações nos conteúdos e atividades 

propostas para as crianças e adolescentes. É relevante perceber que algumas 

atividades extraem o contexto que as crianças vivem e o transportam para o jogo, 

gerando uma identificação profunda nos jogadores. 

Nenhum jogo foi catalogado em mais de uma instituição, demonstrando que o 

intercâmbio de atividades ainda é pequeno. Apenas a Escola da Vila possui um 

mecanismo de disseminar as atividades ali propostas, os cursos de férias. 

Espero que estas observações sirvam como um incentivo para que os 

educadores se inspirem e montem grupos de estudos voltados para a reflexão e, se 

necessário, ousem reformular suas práticas pedagógicas. Nada mais digno e honesto 

do que adotar práticas de sucesso de outros profissionais, promovendo, é claro 

ajustes de contextos. 

Foi significativo perceber que na realização dos jogos no Acampamento 

Acamerê, as crianças entre sete e nove anos transitam entre a fantasia e a realidade 

enquanto jogam. Muitos têm dificuldade de distinguir entre o real e o imaginário, e 

isso é precioso. 

Não foi possível verificar se os jogos estão sendo utilizados para alcançar os 

objetivos educacionais, mas ficou nítido que a condução das atividades nas escolas e 

nos acampamento é diferente. 

Nos acampamentos, os educadores geralmente jogam com as crianças, dando 

um clímax todo especial a atividade, nas escolas os momentos de reflexão pós-jogos 

são mais constantes, abrindo espaço para resolução de conflitos que ali possam 

surgir. 

Acredita-se que esse foi apenas um pequeno passo para estimular a ampliação 

do repertório de jogos dos educadores. Espera-se que a transferência dessas 

atividades para as crianças seja possível. 
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A atualização dos conteúdos escolares, portanto, é uma necessidade e os 

jogos Pós –Modernos devem fazer parte desta reestruturação. Além de modificações 

profundas, outras atividades devem e podem ser exploradas. 

No Acampamento República Lago verificou-se que, além dos jogos 

consagrados, as crianças têm contato com oficinas de criação de jogos, abrindo um 

excelente espaço para a inovação e experimentação. Esses momentos são de extrema 

importância, pois além de estimular o educador a repensar sua prática, novos jogos 

surgem a todo o momento.Sabe-se que não são todos os jogos que dão certo.Mas 

sabe-se, também, que é tentando que se acerta. 

É importante observar que, na Escola Vera Cruz, uma grande característica 

presente nos jogos Pós-Modernos foi, a dinâmica acelerada. Em tempos de luta 

contra o sedentarismo, essa característica deve ser valorizada. 

Estudos sobre as novas e prováveis práticas realizadas dentro das instituições 

de ensino devem ser ampliados, fortalecendo a atuação do educador. O autor desta 

monografia alimenta a expectativa de que suas observações cheguem as mãos dos 

educadores que efetivamente convivem com as crianças, e possam contribuir, de 

forma concreta e adequada para as práticas escolares. Que não sejam apenas 

conteúdos de mais um entre vários trabalhos acadêmicos e sem ressonância na vida 

real. 

A aproximação dos meios que produzem conhecimento com profissionais que 

atuam diretamente com as crianças é uma necessidade. O presente estudo 

denominado Jogos Pós-Modernos pretende suprir essa demanda, pois enquanto 

pesquisava e escrevia percebi que o esforço aqui empregado será em vão se as idéias 

desenvolvidas ficarem reduzidas a apenas algumas folhas arquivadas na biblioteca. 
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6. CONLUSÃO 

 

 

 

 Esse estudo permitiu realizar uma coleta de vinte e cinco jogos Pós-Modernos 

que vêm sendo utilizados nas escolas e nos acampamentos.  

 Dos vinte e cinco jogos coletados, dezessete podem ser considerados práticas 

de sucesso em suas realidades.Estavam em fase experimental oito jogos. 

 Recomenda-se que os jogos aqui apresentados passem a fazer parte do 

cotidiano das crianças, porém essa provável modificação ainda não é o suficiente 

para promover a atualização dos conteúdos escolares. 

 Relacionando o momento que se vive com os jogos pesquisados, algumas 

características básicas foram detectadas nas atividades. Pode-se dizer que os Jogos 

Pós-Modernos são extremamente dinâmicos, possuem elementos dos jogos 

tradicionais, exigem estratégias complexas, possibilitam posturas plásticas e atuam 

com uma forte influência sobre a vertigem. 
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