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RESUMO 

 

 

 

Analisa o consumo produtivo que os praticantes do Cajun do Bonfim fazem do jogo no 

cotidiano desse projeto. Para tanto, utiliza o Estudo de Caso como pressuposto 

metodológico. Na produção dos dados, adota como fontes o Projeto Político-Pedagógico 

do Cajun, a entrevista semiestruturada com o professor de Educação Física e a observação 

participante das aulas desenvolvidas com o conteúdo jogo, que foi registrada em diário de 

campo. No processo de interpretação, articulamos os dados provenientes das diferentes 

fontes, considerando o contexto sociointeracional em que foram produzidos. A 

flexibilidade dos jogos, a relação dialógica estabelecida entre os participantes do projeto na 

abordagem desse conteúdo e a valorização da competição, são indícios que denotam que o 

consumo produtivo dessa manifestação cultural busca atender aos interesses e necessidades 

das crianças e adolescentes do Cajun. Como alternativa às relações interpessoais 

conflituosas detectadas no cotidiano do projeto, sugerimos a abordagem do jogo na 

dimensão atitudinal, em que valores como respeito, tolerância e autonomia podem ser 

desenvolvidos por meio dos jogos de regras.   

 

Palavras-chave: Projeto social - Cotidiano Escolar - Jogos. 
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O CONSUMO PRODUTIVO DOS JOGOS NO COTIDIANO DO PROJETO 

SOCIAL CAMINHANDO JUNTOS 

 

Gabriel Ribeiro Sarmento 

Orientador: Dr. André da Silva Mello 

   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais é cada vez mais comum a presença da Educação Física nos projetos sociais. 

As atividades físicas e esportivas, assim com a intervenção do professor de Educação 

Física nesse contexto, são consideradas: 

[...] como componente integrante e uma ferramenta importante em um 

processo coparticipativo presente nos projetos socioassistenciais, 

especificamente, aqueles que funcionam em regime de atendimento e 
acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social (DUARTE, 2010, p. 9).  

 

Tavares (apud CORREIA, 2008, p. 117) afirma que os “[...] programas sociais encontram 

na Educação Física, no esporte e no lazer, o remédio para as mazelas da sociedade”. Em 

nosso entendimento, essa é uma visão deturpada, pois as atividades físicas e esportivas não 

têm a capacidade de, isoladamente, reverter um quadro social complexo e multifacetado.   

O Caminhando Juntos (Cajun) é um projeto da Prefeitura de Vitória, regido pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SEMAS), executado pela Gerencia dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo (GSC). Esse projeto possui como finalidade 

central “[...] promover ações socioeducativas que contribuam para promoção, proteção e 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários das crianças e adolescentes” (Projeto 

Político-Pedagógico do Cajun, 2009, p. 12). O Cajun conta com 13 unidades, onde são 

promovidas atividades socioeducativas organizadas em oficinas de dança, capoeira, jogos, 

circo, informática, artes e música. Esse projeto, ao utilizar as atividades físicas e esportivas 
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como instrumento de socialização, não está isento de adotar estratégias inadequadas para o 

alcance de suas metas, pois muitos projetos sociais não levam em consideração as 

expectativas de seu público em suas intervenções pedagógicas. Mello, Neto e Votre (2009, 

p. 81) afirmam que: 

Não podemos modelar as ações dos projetos sociais apenas pela categoria 
classe social, como é praxe nos programas destinados às classes 

populares, como se o fato de pertencer a essa classe implicasse 

necessariamente, as mesmas aspirações interesses e necessidades dos 

sujeitos. Entendemos que cada sujeito é portador de uma pluralidade de 
disposições, de maneira de sentir e de agir.  

 

Esses autores alegam que o alto índice de evasão nos projetos sociais está vinculado a 

incapacidade dos gestores de auscultarem os interesses, necessidades e expectativas de 

seus participantes. Portanto, se faz necessário empreender uma proposta pedagógica que 

dialogue com as racionalidades dos sujeitos e os seus motivos para a ação, pois “[...] as 

relações que os sujeitos estabelecem com o saber, são materializadas em diferentes figuras 

do aprender” (MELLO; NETO; VOTRE, 2009, p. 81).  Ao concebermos os sujeitos como 

participantes ativos dos projetos sociais, consideramos imprescindível criar estratégias para 

que as suas representações e aspirações reorientem as ações desenvolvidas no interior de 

cada projeto, aproximando, dessa forma, os objetivos educacionais dos interesses dos seus 

usuários. 

Diante desse cenário, é que se delineia o objetivo deste estudo. Apoiados no conceito de 

consumo produtivo, estabelecido por Certeau (1994), que compreende que os sujeitos não 

absorvem passivamente os bens culturais que lhes são ofertados, pois há uma estética da 

recepção, em que eles imprimem as suas marcas singulares a esses bens, buscamos 

analisar o consumo produtivo que os praticantes do Cajun fazem do jogo no cotidiano 

desse projeto. São objetivos específicos deste estudo: compreender o consumo produtivo 

que os praticantes do cotidiano, participantes e professor, fazem do conteúdo jogo no 

cotidiano do projeto; Analisar os pontos de convergência e de divergência entre os 

consumos efetuados pelos praticantes e pelo professor, considerando as orientações 

pedagógicas do Cajun; Discutir, a partir dessa análise, o trato pedagógico do conteúdo jogo 

no contexto do projeto analisado. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Utilizamos o Estudo de Caso como pressuposto metodológico. Para Gil (2007, p. 54) esse 

método consiste no “[...] estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. A nossa investigação ocorreu no Cajun 

Bonfim, em Vitória. A escolha foi determinada pelo acesso do pesquisador ao professor de 

Educação Física da unidade e pelo conhecimento prévio desse contexto. O corpus da 

pesquisa foi constituído pelos seguintes sujeitos: o professor de Educação Física, que 

trabalha com a modalidade jogo, e participantes das diferentes turmas, divididas por faixas 

etárias, que compõem o projeto. Na produção dos dados, utilizamos como fontes o Projeto 

Político-Pedagógico do Cajun, entrevista semiestruturada com o professor de Educação 

Física e a observação participante das aulas desenvolvidas com o conteúdo jogo, que foi 

registrada em diário de campo. Realizamos oito imersões em campo, nas quais observamos 

as aulas das seguintes turmas: a) 6 a 7 anos; b) 8 a 9 anos; c) 10 a 12 anos; e d) 13 a 15 

anos, nos turnos matutino e vespertino. Para adentrarmos no cotidiano do projeto, foi 

necessário aprovação do nosso projeto de pesquisa, pela Comissão de Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória/ES. A espera da aprovação do 

projeto resultou na entrada tardia na unidade, afetando diretamente no tempo planejado 

para a realização da coleta de dados, fazendo com que sintetizássemos essa etapa da 

pesquisa. No processo de interpretação, articulamos dos dados provenientes de diferentes 

fontes, considerando o contexto sociointeracional em que foram produzidos. 

 

 

3 PROJETOS SOCIAIS, JOGO E COTIDIANO. 

O Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990, reconhece e defende o direito desses 

indivíduos perante a sociedade. Em seu artigo 4º, estabelece que é  

“[...] dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
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à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária” (p. 25). 

Azevedo (2009) aponta que muitos desses direitos estipulados por lei não são assegurados 

nas práticas sociais, pois grande parte das famílias se encontra inserida em situação de 

extrema pobreza gerada pela má distribuição de renda. 

De acordo com o IBGE a pobreza traz consigo a privação do bem-estar 
individual e coletivo, em virtude da ausência de elementos que permitam 

às pessoas possuir condições básicas para atuar em sociedade. (...) Se por 

um lado, grande parte dos cidadãos sofre certo descaso em relação aos 
seus direitos sociais, por outro, uma pequena parte da população 

consegue usufruir de todos os direitos através de seus poderes 

econômicos (AZEVEDO, 2009, p. 22-23). 

 

Para essa autora, a desigualdade social, decorrente do modo de produção econômico atual, 

leva ao surgimento de políticas públicas que buscam amenizar essas diferenças sociais. 

Nesse contexto, encontram-se os projetos sociais, que emergem com a função de assegurar 

os direitos de crianças e adolescentes. Gonçalves (apud ALVES; CHAVES; GONTIJO, 

2012) e Castro e Souza (2011) alegam que os projetos sociais, ao oferecerem atividades às 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, têm como objetivo central 

promover ações socioeducativas, esportivas e culturais, por acreditarem que elas afastam 

esses sujeitos dos processos de socialização indesejáveis impostos pela carência/ausência 

de oportunidades nos bairros periféricos dos centros urbanos. 

Os projetos sociais vêm atendendo as crianças e adolescentes no contra turno escolar, com 

o objetivo de ocupar o tempo livre desses indivíduos. Assim, diversos programas utilizam 

o esporte como “instrumento de socialização”, pois ele é uma manifestação cultural com 

ampla aceitação pelo público-alvo dos projetos sociais. Para Chaves, Alves e Gontijo 

(2012, p. 899): 

O reconhecimento do esporte como instrumento de socialização positiva 
ou de inclusão social é mostrado pelo crescente número de projetos 

esportivos destinados aos jovens da classe populares, financiados por 

instituições governamentais e privadas. 

 

Esses autores defendem que o esporte deve ser percebido como atividade que eduque para 

a vida, as modalidades esportivas são concebidas como práticas capazes de desenvolver os 

valores cooperativos, participativos e criativos dos alunos. Assim, se faz necessário que o 
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esporte seja “ressignificado”, adaptado aos diferentes contextos sociais e as características 

de quem o pratica.  

No processo de ressignificação do esporte, o jogo se apresenta como importante estratégia 

metodológica para incorporar as subjetividades e expectativas dos seus participantes. 

Devido ao seu caráter flexível, o jogo propicia uma prática identitária, adaptada às 

contingências de diferentes grupos sociais. Bregolato (apud CANDREVA et al, 2009, p.7) 

afirma que: 

[...] o jogo, por meio do brincar, estimula a criatividade, sendo que quem 

brinca pode produzir algo diferente. Por meio da imaginação, pode-se 

transformar a realidade. No brincar também se aprende a desempenhar a 

função social interagindo em grupo, a conviver e harmonizar os conflitos 
interpessoais, às vezes contribuindo com suas próprias ideias, às vezes 

renunciando-as em beneficio das ideias dos outros. 

 

Esta pesquisa não tem a pretensão de prescrever como o jogo deva ser abordado/trabalhado 

nos projetos sociais. Mas, ao considerarmos a subjetividade
1
 como elemento central e 

definidor do jogo, interessa-nos compreender o consumo produtivo que os praticantes do 

cotidiano (crianças/adolescentes e professor de Educação Física) fazem dessa manifestação 

cultural no cotidiano do projeto investigado. Entendemos que esse consumo produtivo 

denota as racionalidades (subjetividades) que os praticantes atribuem ao jogo, fornecendo 

pistas para uma intervenção pedagógica centrada em seus interesses. Para tanto, 

consideramos as práticas como fundamentais para atingirmos êxito nessa meta.  

Com base em Certeau (1985), ressaltamos a importância das dimensões ética e estética das 

práticas. A dimensão ética está vinculada à necessidade de existir dos indivíduos, que, 

mesmo constrangidos pelas relações assimétricas de poder (estratégias), agem taticamente 

para valer os seus interesses. A tática é a arte do mais fraco, em que os praticantes do 

cotidiano tentam subverter, de forma astuciosa, as normas impostas pelo lugar de poder. 

Essa ação tática denota uma dimensão estética, ou seja, uma arte de fazer bastante singular, 

que os praticantes mobilizam para agir nos contextos em que se encontram em 

desvantagem.  

Klippel (2013, p. 58-59), a partir das ideias de Certeau (1994), compreende o cotidiano 

como “[...] o lugar da vida do homem comum, que abarca as questões do dia a dia. Um 

                                                             
1 Freire (2004) compreende, a partir da perspectiva fenomenológica, que não é a atividade em si que define se 

uma prática é jogo ou não, mas a relação subjetiva que o indivíduo estabelece com ela.  
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lugar ordinário, vulgar, trivial e, paradoxalmente, inovador”. Com base nessa concepção, 

entendemos o cotidiano dos projetos sociais como espaço
2
 de criação e inovação. Sendo 

assim, há necessidade de aproximação com a realidade desses projetos, com as práticas ali 

empreendidas, a fim de compreender o consumo produtivo que os indivíduos fazem dos 

bens culturais que lhes são ofertados, no caso deste estudo, do jogo.  

 

 

4 O CONSUMO PRODUTIVO DOS PARTICIIPANTES DO CAJUN. 

 

Ao frequentarmos o cotidiano do projeto investigado, constatamos a precariedade das 

instalações destinadas às atividades físicas e esportivas. As imagens 1, 2 e 3, expostas a 

seguir, demonstram os locais onde as aulas de Educação Física são desenvolvidas no Cajun 

do Bairro Bonfim: 

                                                  

                                                                                                      
       Imagem 1 – Quadra de areia                                           Imagem 2 – Corredor lateral esquerdo 

       Fonte: acervo pessoal                                                     Fonte: acervo pessoal                                                      

 

 
                                                Imagem 3 – Corredor lateral direito  

                                                    Fonte: acervo pessoal 

 

                                                             
2 Para Certeau (1994) espaço é o lugar praticado, identitário, diferente de lugar, que é impessoal e demarcado 

por sentidos externamente orientados. 
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Como constatado nas imagens, as condições para realização das atividades físicas e 

esportivas no contexto investigado são muito precárias. Os corredores laterais, direito e 

esquerdo, são extremamente apertados, com pisos inadequados, e a quadra de areia, apesar 

de possuir um tamanho razoável para a prática da Educação Física, tem a incidência direta 

do sol no período da tarde, influenciando decisivamente no desenvolvimento das 

atividades, como se evidencia no registro de uma aula:  

[...] foi iniciado o jogo do frescobol. Como os participantes demostraram 

dificuldade em manter a bolinha no ar, a educadora flexibilizou a regra e 

permitiu dar um quique no chão. Mas devido ao forte sol, os participantes 
dispersaram. Eles queriam beber água a todo o momento, correndo pra 

sombra, não querendo mais participar da aula, fazendo com que a 

professora trocasse de atividade (Diário de campo – Turma 10 a 15 anos, 
turno matutino, dia 13 de Outubro de 2014).  

 

Essas condições precárias são decisivas para o trabalho com o conteúdo jogo nas aulas de 

Educação Física, pois ele é flexível
3
 e se adequa as diferentes circunstâncias, não só as 

condições materiais, mas, sobretudo, as características do grupo social que o projeto 

atende. A flexibilidade do jogo tem sido a tônica nas intervenções pedagógicas no projeto. 

Ao ser indago sobre a metodologia de trabalho empregada em suas aulas, o professor 

produz as seguintes narrativas: 

Depende muito, porque às vezes os objetivos não são alcançados. Aí eu 

tenho de mudar, modificar. Igual hoje, o jogo de libras atendeu os 

menores e não atendeu aos maiores. Aí eu tenho que mudar na hora e não 
adianta forçar, porque eles acabam não fazendo, a aula fica 

desinteressante, bagunça tudo [...] Depende muito, como vou dizer? 

Depende da “personalidade” que os meninos estão no dia. Tem dias que 
eles estão mais competitivos, tem dias que o ganhar e perder não faz 

diferencia pra eles e têm dias que eles simplesmente não querem 

participar de nada. Outras vezes eles são participativos demais e acabam 

atrapalhando, porque todo mundo quer participar e não dão oportunidade 
para o outro (Professor B – dia 09 de Outubro de 2014). 

É porque dependendo do jogo, eu levo muito em consideração a 
característica de cada aluno, dependendo do jogo, eu posso pedir ao aluno 

para dizer aquilo que ele sabe, possa fazer da forma dele. Proponho jogos 

que o aluno possa se expressar, possa fazer do jeito que ele quiser, da 
forma que ele conseguir fazer (Professor B – dia 09 de Outubro de 2014). 

                                                             
3 A flexibilidade do jogo se evidencia na possibilidade de alteração de suas regras e das suas formas de jogar, 

em que essa manifestação cultural se adapta às subjetividades dos jogadores e as demandas materiais e 

estruturais (MELLO; DAMASCENO, 2011). 
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Por meio das narrativas do professor e das nossas observações, percebemos que a 

motivação para participar das aulas varia muito de um dia para outro, exigindo dele uma 

atenção permanente acerca dos interesses dos participantes, que são bastante 

circunstanciais e se alteram constantemente: “[...] depende da personalidade que os 

meninos estão no dia”. Para Freire (2004) a subjetividade é a característica mais importante 

do jogo. Para esse autor, não é atividade em si que define o que é jogo e sim a relação que 

o sujeito estabelece com ela. Nesse sentido, uma mesma atividade pode ser jogo para uma 

pessoa, mas não para outra. Por isso, é fundamental considerar as subjetividades dos 

participantes nas intervenções pedagógicas mediadas pelo jogo. 

Diferente das atividades escolares, em que os alunos são obrigados a realizar, 

independentemente da sua vontade, nos projetos sociais os sujeitos agem de acordo com as 

suas motivações, se recusando a participar daquilo que não têm interesse, como se 

evidencia no seguinte excerto de fala, extraído da entrevista com o professor: “Porque aqui 

faz o que quer e o que não quer a pessoa não faz”. Mello (2007), com base em Hirschman 

(1972), sinaliza para a “voz” e a “saída” como importantes mecanismos de regulação dos 

projetos sociais, pois indicam o nível de satisfação dos seus participantes. A voz, 

materializada nas relações dialógicas, tem se constituído importante recurso para 

compatibilizar os objetivos do professor no trato com o jogo às expectativas dos 

participantes do projeto, como se observa nos seguintes registros do diário de campo: 

O professor propôs um jogo voltado para o futebol, mas a turma não 

aceitou realizar essa atividade, eles pediram para que fosse feito o pique-

ajuda. O professor aceitou a contra proposta para que a aula pudesse 
acontecer sem atrito [...] Perguntei a ele se os educandos sempre 

interferem nas aulas, alterando o conteúdo. Ele me disse que sim, que 

“[...] é muito complicado dar aula pra essa turma, então aceito a proposta 

deles para que a aula possa acontecer sem problemas [...] há dias que eles 
aceitam a proposta de aula por ser de interesse deles, assim eles 

vivenciam a atividade até enjoar, mas isso não garante que eles irão 

realizar essa mesma atividade em outro momento”. (Diário de campo – 
Turma de 10 a 15 anos, turno matutino, dia 10 de Setembro de 2014). 

 

Apesar da atividade da aula não ser uma proposta do professor, ele realiza 
intervenções, estimulando a participação dos educandos durante a 

brincadeira “pique-ajuda”. Os educandos, durante a brincadeira, 

estabeleceram estratégias e criaram planos para que conseguissem 

pegar/boiar os mais fortes e velozes (Diário de campo – Turma de 10 a 15 
anos,  turno matutino, dia 10 de Setembro de 2014). 
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Compreendemos que o professor busca a “identidade de projeto” (CASTELLS, 1999), pois 

redefine a sua posição como recurso para a mudança em direção a uma ação internamente 

orientada. Essa mudança, no entanto, não exime o professor do papel de mediador das 

ações pedagógicas, mas aproxima-o de uma intervenção convergente com as aspirações do 

grupo que lida, efetivando, dessa forma, um dos objetivos do projeto que é “promover o 

exercício da liberdade criadora, possibilitando novas formas de pensar” (Projeto Político-

Pedagógico do Cajun, 2009, p. 12). Para Mello (2007, p. 80):  

A eficácia dos processos educativos – bem como das políticas públicas – 

está atrelada ao compartilhamento de valores dos sujeitos que fazem parte 

desse processo. É importante valorizar os acordos simbólicos, realizados 

em nível local, para aproximação das práticas dos projetos sociais às 
representações de seus participantes.  

 

O consumo produtivo dos participantes em relação ao jogo se manifestou, sobretudo, 

quando as oportunidades foram potencializadas pelo professor, por meio de situações em 

que o protagonismo desses sujeitos foi requisitado. Nessas situações, houve ações criativas 

e autônomas dos participantes, que denotaram as suas “artes de fazer” (CERTEAU, 1994). 

Esse consumo produtivo ocorreu a todo o momento, entretanto, quando a mediação do 

professor favoreceu o protagonismo dos participantes, ele se efetivou de maneira mais 

evidente, sinalizando que os indivíduos, mesmo aqueles provenientes das camadas sociais 

menos privilegiadas, são capazes de pensar e agir sobre si mesmos. Essa iniciativa rompe 

com uma lógica arraigada nos projetos sociais, cujo modo de operar é externamente 

orientado e desconsidera as racionalidades locais (VIANA, 2007). O relato abaixo 

apresentado demonstra o protagonismo dos participantes do projeto na elaboração de uma 

peça de teatro na aula de Educação Física: 

O que era apenas uma conversa, se transformou em um momento de 

organização do teatro, em virtude da animação dos participantes com a 

proposta. Então eles cantaram a música, escolheram os personagens, 
reinventaram a história da “Linda Rosa Juvenil”. Quem organizou isso 

foram os próprios participantes, o professor apenas mediou algumas 

situações, para que a proposta de elaboração coletiva não fugisse do 
controle (Diário de campo – Turma de 8 a 9 anos, turno vespertino, dia 

17 de Setembro de 2014). 

 

Contudo, a busca pela “identidade de projeto” não ocorre de forma harmônica, isenta dos 

conflitos que perpassam pelas relações humanas, especialmente em um contexto social 
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marcado pela violência. O projeto está inserido em um bairro de periferia de Vitória, com 

alto índice de criminalidade e de relações interpessoais conflituosas. O nível de respeito 

entre os participantes do projeto é muito baixo, mesmo entre as crianças mais novas, que 

frequentemente se agridem verbalmente por meio de ofensas e xingamentos. Essa 

agressividade também “resvala” no professor, principalmente quando os participantes não 

têm os seus interesses atendidos. O registro abaixo apresentado demonstra a rispidez de um 

participante dirigida ao professor: 

Durante a conversa um dos educandos foi extremamente agressivo com o 

professor, fazendo com que ele não conseguisse continuar a aula. A 

agressividade dele estava na forma de falar e foi uma atitude inesperada. 

Nesse meio tempo, chegaram alguns participantes atrasados e um dos 
participantes que estava na roda de conversa se levantou e saiu da sala, 

alegando que “[...] já que não vai começar a aula eu vou sair” (Diário de 

campo –  Turma de 10 a 15 anos, turno matutino, dia 01 de Outubro de 
2014). 

 

Apesar das relações interpessoais conturbadas, não percebemos nas aulas analisadas e nem 

nas narrativas do professor a utilização do jogo como estratégia para promover o respeito e 

a tolerância entre os participantes do projeto. Piaget (1994), em seus estudos sobre o 

desenvolvimento da moral da criança, destaca a importância dos jogos de regras para o 

estabelecimento da autonomia, em que os jogadores, por meio de normas construídas 

coletivamente, legislam sobre as condutas sociais aceitas no grupo. Compreendemos que 

as regras são mais eficazes quando construídas coletivamente, pois os sujeitos projetam 

nelas a sua identidade e são mais sensíveis em respeitá-las. Além disso, valores como 

respeito e tolerância são internalizados com mais eficiência quando trabalhados em ato, ou 

seja, na prática do jogo. Sugerimos que o jogo também seja abordado na dimensão 

atitudinal (DARIDO; RANGEL, 2005), para que o projeto alcance êxito em um dos seus 

objetivos: “Contribuir para a construção de uma atitude ética e estética, sensível e criativa, 

diante da vida pessoal, social e produtiva” (Projeto Político-Pedagógico do Cajun, 2009, p. 

12, grifo nosso). 

Além da flexibilidade na condução dos jogos e da relação dialógica, a competição se 

destaca como estratégia metodológica para aproximar o trabalho pedagógico com jogos 

aos interesses dos participantes. Os seguintes registros, extraídos do diário, denotam o 

valor que os jogos competitivos têm para os participantes do projeto:  

A competição torna a aula mais interessante para os participantes, eles se 

sentem mais motivados e atentos. O professor busca conscientizar a 
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turma sobre a importância do trabalho em equipe: “[...] só ganha o jogo, 
quando todos da sua equipe conseguirem terminar”. Assim os 

participantes com mais habilidades ajudaram os demais, havendo uma 

troca de experiência significativa (Diário de campo – Turma 10 a 15 

anos, turno matutino, dia 17 de Setembro). 
 

O jogo ficou muito envolvente e divertido, a competição foi um fator de 

destaque nesses jogos, as duplas não queriam perder, eles se cobravam 
muito para fazer o melhor e ganhar para se manter no jogo (Diário de 

campo – Turma 10 a 15 anos, turno matutino, dia 01 de Outubro de 

2014). 

 

Em sentido contrário das perspectivas pedagógicas críticas, que consideram a competição 

como fator de exclusão social e de reprodução do modo de produção capitalista (MELLO 

et al., 2011), o consumo produtivo que os praticantes do projeto fazem dos jogos denotam 

outros usos e apropriações da competição. No contexto do projeto, a competição anima, 

excita e motiva os sujeitos na realização das atividades. Esses estados anímicos convergem 

com a “busca da excitação”, estudada por Elias e Dunning (1992), que apontam para o 

desafio, a vertigem e a “adrenalina” como aspectos procurados pelos sujeitos nas 

atividades física e esportivas. Em vez de excluir, no projeto analisado, a competição 

aproxima: “Assim os participantes com mais habilidades ajudaram os demais, havendo 

uma troca de experiência significativa”. Ciente do interesse dos participantes, o professor 

de Educação Física enfatiza a intervenção por meio de jogos competitivos, como se 

observa no seguinte excerto de fala, extraído de sua entrevista: “[...] privilegio os jogos 

competitivos”.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As condições que o Cajun do Bairro Bonfim opera são bastante precárias, tanto em termos 

materiais como estruturais. Somado a isso, as relações interpessoais conflituosas demarcam 

a convivência no cotidiano do projeto. Esses aspectos constituem desafios para que o 

projeto alcance êxito em suas metas. Nesse contexto social complexo, o jogo se apresenta 

como conteúdo para a mediação pedagógica do professor de Educação Física no projeto. 

Muito mais do que uma ação docente externamente orientada, a intervenção com o 
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conteúdo jogo no interior do projeto analisado vem se configurando de acordo com as 

demandas locais, se adequando as condições estruturais/materiais e, sobretudo, as 

especificidades do público atendido pelo projeto. Nesse sentido, o consumo produtivo que 

os praticantes do cotidiano fazem do jogo fornece indícios para avaliação e reorientação da 

intervenção docente. A flexibilidade dos jogos, a relação dialógica estabelecida entre os 

participantes do projeto na abordagem desse conteúdo e a valorização da competição, são 

indícios que denotam que o consumo produtivo dessa manifestação cultural busca atender 

aos interesses e necessidades das crianças e adolescentes do Cajun. Como alternativa às 

relações interpessoais conflituosas detectadas no cotidiano do projeto, sugerimos a 

abordagem do jogo na dimensão atitudinal, em que valores como respeito, tolerância e 

autonomia podem ser desenvolvidos por meio dos jogos de regras.   
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