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Atividade física ou mental,
fundamentado no sistema de
regras que pode definir perda
ou ganho.

Tem como função principal o
divertimento, lazer e
entretenimento embora possua
papel educativo



Segundo Gouvêa (1967), os jogos funcionam como imãs, atraindo
todos aqueles que se encontra em determinado campos. Crianças,
adolescentes ou mesmo adultos em suas manifestações
espontâneas da vida coletiva passam a constituir a atividade
recreativa que os reúne em grupo mais rapidamente.

O brincar é constituído por vários elementos que constitui a sua
estrutura como, por exemplo, todo modo de brincar é preciso ter
começo, meio e fim, de conteúdo, de espaço, do tempo, das regras,
dos brinquedos, dos amigos e o comportamento dos mesmos ao
brincar.

3



O brincar é constituído de vários
elementos, começo, meio e fim, regras,
espaço, tempo da ação, brinquedos,
atitudes, comportamentos e pessoas.

Brincar é o ato de recriar, imaginar,
refazer de forma imaginária os
acontecimentos da vida real, contudo
sabendo que a atividade é apenas uma
brincadeira.
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O Jogo é um ferramenta pedagógica com dimensões motoras,
afetivas e psicológicas envolvidas, trata-se de uma dinâmica de
construção e desenvolvimento da inteligência através de
conexões com o lúdico e saber fazer.

Segundo Piaget os tipos de jogos podem ser:

 Jogo de exercício sensório-motor

 Jogo simbólico

 Jogo de regras

 Jogo de construção
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Jogos esportivos coletivos

• São ferramentas para a
construção da aprendizagem do
Esporte;

• Formação inicial com uma
intencionalidade, mas
mantendo a característica
principal do jogo, que é o
divertimento e o aprender fazer.
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Definição

Um fenômeno sociocultural, que envolve a prática
voluntária de atividade predominantemente física
competitiva com finalidade recreativa ou
profissional, ou predominantemente física não
competitiva com finalidade de lazer, contribuindo
para a formação, desenvolvimento e/ou
aprimoramento físico, intelectual e psíquico de seus
praticantes e espectadores.

As modalidades esportivas podem ser coletivas,
duplas ou individuais, mas sempre com um
adversário.

o esporte se configura nas seguintes manifestações:
escolar; lazer; saúde/qualidade de vida; reabilitação;
rendimento/performance; e profissional.



Histórico
Na pré-história o homem primitivo já realizava atividades
físicas e esportivas. No período da Grécia antiga deu-se
origem aos jogos olímpicos e consequentemente este
passou a ter um formato e uma base do esporte para a
eternidade.

Chega ao século XIX acompanhado das transformações
sociais e politicas, transformando-se uma ferramenta
pedagógica e que favorece a formação da constituição física
e o desenvolvimento do caráter competitivo.

Em 392 D.C. houve o declínio dos jogos olímpicos, e em 06
de abril de 1896 Barão de Coubertin, Charles Freddy Pierry
surge as olimpíadas da era moderna.
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Em 1800 surgem os métodos de ginástica,
o que favoreceram ao desenvolvimento
do esporte moderno. Estes surgiram como
profissionalização e como metodologias
para o desenvolvimento físico dos atletas
para o ápice de grandes nações.

A contribuição desses métodos
propuseram uma ruptura nos padrões do
esporte e ofereceram ao modelo atual
mais ciência e universalização dos
métodos de treinamento.

As grandes Escolas de métodos de
ginástica surgem a partir da Inglaterra,
Alemanha, Suécia e França.

CARTÃO POSTAL MARINHA DO BRASIL TRIPULAÇÃO

EM PRATICA DE GINASTICA SUECA BROOKLYN

1920 - 1921 BROOKLYN 1920 - 1921 Em 9 de

julho de 1920, o encouraçado zarpou com

destino ao Arsenal Naval de Brooklin nos

Estados Unidos para ser modernizado,

permanecendo ali até setembro de 1921. Sem

dúvida o maior alvo dessa modernização foi

o seu sistema propulsor que deixou de ser

a carvão para se tornar a óleo, além de

receber novas caldeiras a vapor suas duas

chaminés características foram convertidas

em uma única, seu armamento também foi

ligeiramente modificado com a adoção de


