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INTRODUÇÃO
Dentre as diversas práticas corporais tematizadas nas aulas de Educação Física, os jogos populares

costumam despertar o interesse dos(as) estudantes, o queimado é um exemplo. Há estudos que indicam as
potencialidades do queimado para o desenvolvimento dos(as) estudantes nas aulas (GOMES, 2016;
RETONDAR, 2011). Por outro lado, surpreendentemente nos deparamos com a análise acerca do caráter
deseducativo e facilitador de práticas opressoras (BUTLER, BURNS E ROBSON, 2020). Diante desse cenário de
não consenso, este estudo tem o objetivo de apresentar e discutir as percepções encontradas na literatura
acerca do(a) queimado(a) nas aulas de Educação Física.

METODOLOGIA
Para o alcance do objetivo foi realizado uma revisão narrativa ( CASARIN et al ,2020).

O QUEIMADO ENQUANTO
POSSIBILIDADE DE
APRENDIZAGEM
 Jogo popular e de fácil aprendizagem;
 O Jogo pertencente ao universo da criança;
 O jogo representa uma atividade destituída de
qualquer julgamento moral;
 Busca por superação, felicidade, entusiasmo,
reconhecimento e prazer;
 Tornar-se uma ferramenta da prática pedagógica.

O QUEIMADO ENQUANTO
POSSIBILIDADE DE
VIOLÊNCIA
 “Queimado: Inadvertidamente ensinando a
opressão na Educação Física” (tradução livre);
 (Dodgeball) como deseducativo, “currículo oculto
do queimado”;
 Reforça o sentimento de impotência e desamparo
daqueles percebidos como mais fracos por meio
da violência;
 Uma prática de jogo de agressão e distante de uma
formação ética.

CONSIDERAÇOES FINAIS
O queimado enquanto caminho para aprendizagens sociais positivas demonstra uma oportunidade para o

currículo da EFE discutir as diferenças em fenômenos sociais, tal como a violência e o bullying. Talvez,
considerar o currículo oculto do queimado como inconcebível numa escola (como sugerem os autores

canadenses) entendendo que ele não deveria fazer parte do projeto educacional, para nós representa uma
postura que percebe o fenômeno tematizado pela EFE (jogo, esporte etc.) como imutável, produzindo uma
reificação de algo que foi produzido pelo próprio homem.
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