
Abordagem histórica 
dos jogos populares,  
de salão e esportivos 

EDUCAÇÃO	FÍSICA,		Ensino	Médio	
Abordagem	histórica	dos	jogos	populares	



Questionamentos iniciais 

•  O que são jogos? 

•  Quais são as categorias dos jogos 
existentes? 

•  O que vocês sabem sobre a história 
dos jogos? 
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Objetivo 

Conhecer a historicidade dos jogos, enquanto 
conhecimento da cultura corporal, na perspectiva de 
ressaltar sua importância para a formação do sujeito e  
a melhoria da qualidade de vida.   
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“O jogo define-se como uma atividade ou ocupação voluntária, em 
que o real e a fantasia se encontram”. MELO (1989, p. 61)  

 
“O jogo é uma atividade física e/ou mental que favorece a 
socialização, e é realizado obedecendo a um sistema de regras, 
visando a um determinado objetivo". FERREIRA (2003)  

  
“O jogo é uma invenção do homem, um ato em que sua 
intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para 
modificar, imaginariamente, a realidade e o presente” COLETIVO DE AUTORES, 
(2009, p. 65). 

Conceituações de jogos 

EDUCAÇÃO	FÍSICA,		1º		Ano	do	Ensino	Médio	
Abordagem	histórica	dos	jogos	populares	EDUCAÇÃO	FÍSICA,		Ensino	Médio	
Abordagem	histórica	dos	jogos	populares	



“uma atividade física e/ou mental, de ocupação 
voluntária, inventada pelo homem que favorece a 
socialização, e é capaz de modificar, imaginariamente, a 
realidade e o presente. Essa atividade é vivenciada em 
determinados limites de tempo e espaço, sobre regras 
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias.” 
 

Com base nos conceitos anteriores, podemos 
dizer que o jogo é: 
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Historicidade dos jogos 
A arqueologia registra a presença dos jogos na humanidade desde há muito 
tempo, fazendo este parte da atividade do homem mesmo que de forma 
intuitiva; 
-   Pré-história: jogos presentes como forma de lazer e de representar 
atividades cotidianas, além de servir como instrumento para passar herança 
cultural e conhecimentos entre as gerações. 

- Idade Média: jogos proibidos pela Igreja de serem praticados na escola. 

- Renascimento: com a Pedagogia Moderna, que estava baseada na 
participação lúdica e afetiva do aluno, mostra a importância do jogo no 
processo de ensino-aprendizagem. 
 
- Atualidade: o jogo apresenta várias funções: instrumento educativo, meio de 
lazer, meio de expressar sentimentos e emoções 

http://www.obompastor.com.br/cbp/wp-content/uploads/2010/03/Jogos.pdf 
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Categorização dos jogos 

ü   Jogos de salão 
 
ü   Jogos esportivos 
                                                    

       
ü  Jogos populares 
 

Ex.: Xadrez, Dama, Dominó, Bilhar, Sinuca, 
Jogo de botão etc. 

Ex.: Voleibol, Handball, Basquete, Futebol etc. 

Ex: Barra Bandeira, Amarelinha, Pula Corda, 
Amarelinha, Pega, 31 alerta etc. 
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JOGOS DE SALÃO 
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CONCEITO DE JOGOS 
DE SALÃO 

Jogos de salão são atividades lúdicas que têm como 
especificidade a sua realização em locais fechados. No entanto, a 
atividade deve ser entendida em seu contexto mais amplo, como 
algo que surgiu para atender as necessidades de um grupo em 
determinado momento. 

Os jogos são muito mais que um mero "fazer de conta": 
frequentemente símbolos de luta (seja luta entre homens, entre 
homens e divindades, ou ainda, a luta contra obstáculos a serem 
transpostos segundo regras preestabelecidas), uma de suas 
principais características é a dimensão objetiva, fixa, suas regras 
próprias, tempo limitado e seu espaço demarcado 
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HISTORICIDADE DOS 
JOGOS DE SALÃO 

Os primeiros jogos teriam surgido há cerca de 5.000 anos a.C., em regiões da 
Mesopotâmia e Egito. Tanto o Senet quanto o Jogo Real de Ur (os mais antigos 
jogos de tabuleiros) eram chamados de "jogo de passagem da alma". Os jogos 
eram itens indispensáveis após a morte, assim, os jogos pertencentes aos 
falecidos eram enterrados juntamente com seus bens pessoais, salvando-lhes do 
tédio infinito. 

A partir de 31 a.C., através da rota da seda (a principal fonte de troca comercial e 
cultural da época), à medida em que entraram em contato com novos povos, os 
jogos de tabuleiro sofreram diversas adaptações. 

Chaturanga é o nome do possível precursor do Xadrez. Ele teria surgido na Índia 
e suas peças representariam as quatro divisões do exército: infantaria (peão), 
cavalaria (cavalo), elefantes (bispo) e carruagens (torre). Através do contato com 
a cultura persa, o jogo se espalhou pelo oeste europeu, por volta de 1000 – 1100 
d.C., mas as regras que conhecemos atualmente foram definidas apenas em 
1475, onde o vencedor é aquele que consegue deixar o rei adversário sem 
escapatória da morte (xeque-mate). 
Fonte: http://lounge.obviousmag.org/anna_anjos/2013/01/a-origem-dos-jogos-de-tabuleiro.html 
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HISTORICIDADE DOS 
JOGOS DE SALÃO 

Alguns séculos mais tarde, após o período da Revolução Industrial, 
houve uma grande difusão dos jogos de tabuleiro. Com a possibilidade 
de produção em massa, alguns pequenos fabricantes começaram a 
produzir versões dos jogos clássicos e novos jogos para atender a 
demanda da classe média emergente, principalmente nos Estados 
Unidos e na Europa. Com o passar dos anos os pequenos produtores de 
jogos formaram uma lucrativa indústria cultural. 

 Na América, o Jogo da Onça era parte da cultura de 
algumas tribos indígenas brasileiras. Esse jogo foi 
encontrado entre os Bororos, no Mato Grosso, onde 
é conhecido como Adugo, bem como entre os 
Manchineri, no Acre, e os Guaranis, em São Paulo. 
(Provavelmente de origem inca, este jogo tem como 
objetivo capturar as peças do jogador, deixando o 
adversário sem possibilidade de movimentação, 
semelhante ao jogo de Damas). 
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EXEMPLOS DE JOGOS 
DE SALÃO 

•  BILHAR OU SINUCA 
•  BANCO IMOBILIÁRIO 
•  FUTEBOL DE BOTÃO 

•  WAR 

•  XADREZ 

•  BARALHO 

•  DOMINÓ 
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Jogos Populares 
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Conceitos de jogos populares 

São aqueles conhecidos também como jogos de rua ou jogos 
tradicionais, que não exigem recursos materiais mais 
sofisticados, pois sua gênese está na cultura popular.  
 

Os jogos ou brincadeiras populares fazem parte da cultura e 
são criados pelas pessoas ao longo do tempo passando de 
geração para geração. Nesses jogos, não existem regras fixas, 
elas podem ser criadas pelo grupo que está brincando e 
modificadas sempre que necessário. Para brincar, não são 
necessários materiais ou espaços específicos, podemos 
brincar em qualquer lugar.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28577 
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Jogos populares 
Alguns jogos populares, com o passar do tempo, ainda conservam 
suas características iniciais, outros se modificaram, criando 
variantes. 
Os jogos e as brincadeiras infantis populares propiciam o 
desenvolvimento da imaginação, o espírito de colaboração, a 
socialização e ajudam a criança a compreender melhor o mundo.  
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Historicidade dos jogos populares 
Os jogos populares são transmitidos pela oralidade, sendo 
desconhecida sua origem, e foram provenientes de fragmentos de 
romances, poesias, mitos e rituais religiosos. Logo, foram 
transmitidos de geração em geração, através do conhecimento 
empírico e permaneceram presentes na memória infantil.  

KISHIMOTO (1992) 

Verificamos que a maioria dos jogos populares tiveram sua origem 
ainda na antiguidade egípcia e greco/romana.  
 
Na Idade Média, muitos jogos surgiram e outros foram modificados 
a partir das transformações na sociedade e nos indivíduos.  
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 EXEMPLOS DE JOGOS POPULARES 

Amarelinha  
Queimado  
Cabo-de-guerra  
Esconde-esconde 
Barra-bandeira ou 
rouba-bandeira 

Stop 
Cabra-cega 
Bola de gude 
Baralho 
Dominó 
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JOGOS ESPORTIVOS 
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CONCEITO DOS 
JOGOS ESPORTIVOS 

Os jogos esportivos, que não são apenas os que envolvem 
atividade física, mas também os que são relacionados a 
resultados e premiações. Nos jogos esportivos, existe o vencedor 
e o vencido, pode-se chegar primeiro e pode-se ser o segundo ou 
o último. Resumindo, o objetivo decide o jogo. O objetivo é aquilo 
graças a que se empreende todo o resto. 

Apesar de ambos serem competitivos, diferença entre os jogos 
esportivos e o esporte está no fato de que no esporte as regras 
são universais, ou seja, as regras são as mesmas em qualquer 
lugar onde se jogue, enquanto nos jogos esportivos as regras 
podem variar de acordo com o desejo ou necessidades dos 
competidores. 
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HISTORICIDADE DOS 
JOGOS ESPORTIVOS  

Assim como os jogos populares, os jogos esportivos tem sua 
origem desconhecida, mas provavelmente surgem na 
antiguidade, no mesmo momento em que os homens, fazendo 
uso de seu tempo livre (propiciado pelo aperfeiçoamento de 
instrumentos de plantio e caça, dentre outros), começaram a 
competir entre si no intuito de conferir quem era melhor em 
determinadas atividades. 

Assim, a origem destes jogos deve estar ligada a tarefas do dia a 
dia, como ir correndo a determinado lugar, acertar a flecha em 
uma presa com precisão, jogar a lança em um inimigo distante e 
outras atividades ligadas à sobrevivência da tribo. Com o tempo, 
estas atividades passaram a ter fim em si mesmas, descolando-
se das atividades produtivas que lhes deram origem (ex. tiro ao 
alvo, lançamento do dardo, corrida).  



EXEMPLOS DE JOGOS 
ESPORTIVOS 

•  BABA (FUTEBOL DE RUA) 
•  APOSTAR CORRIDA 
•  PING PONG 

•  VOLEI 

•  BASQUETE 3X3 

•  HANDEBOL 
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Identificar as brincadeiras ou jogos que aparecem nas imagens. 
DESAFIO 
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Imagem: Jeffness / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic. Imagem: Ryan Child / Domínio Público. 
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Identificar as brincadeiras ou jogos que aparecem nas imagens. 
DESAFIO 
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Imagem: José Reynaldo da Fonseca / GNU Free Documentation 
License. 
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Identificar as brincadeiras ou jogos que aparecem nas imagens. 
DESAFIO 
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Imagem: Aarondoucett / GNU Free Documentation License. 
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•  Quais são os jogos e brincadeiras 
vivenciadas na sua comunidade? 

•  Quem criou os jogos que são 
vivenciados na sua comunidade? 
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QUESTIONAMENTOS 



Existem jogos para meninos e  
jogos para meninas? 

Vamos refletir! 
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Imagem: José Reynaldo da Fonseca / GNU Free Documentation 
License. 
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Vamos refletir! 

É uma questão cultural o estabelecimento 
 dessa convenção. 
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Jogos eletrônicos ou e Sports 
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As cinco competições de maior 
premiação do ano distribuíram 
quase US$ 50 milhões (R$ 196 
milhões).* 
 
-  DotA 2 
-  Fortnite (fall e summer) 
-  Overwatch 
-  L.O.L 
 

*https://sportv.globo.com/site/e-sportv/noticia/mega-sena-dos-esports-lista-reune-os-campeonatos-mais-bem-pagos-
de-2018.ghtml 
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REFLEXÕES (AMPLIANDO NOSSA VISÃO) 



ESPORTS 

-  Treino 
-  Estudo 
-  Concentração 
-  Trabalho em equipe 
-  Comunicação  

https://www.cepcamargosa.com/e-pedro  
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