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A Educação Física, na escola, deve refletir sobre o jogo como parte de um processo
sociocultural e político com a vivência dos seus elementos fundamentais (ELKONIN,
2009; VIGOTSKY, 2007).
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Análise sustenta-se no materialismo histórico dialético. A partir do marxismo, o homem ao
produzir seus meios de existência na relação com a natureza, por meio do trabalho, cria e recriase (Saviani, 2019).
Assim, o jogo em Huizinga (2014) é razão de ser, primeira, do humano, se aproxima da visão de
Marx (1968), a respeito do trabalho. Trabalho e jogo essencialmente se veem transfigurados
pela e na economia capitalista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A abordagem do jogo pela Pedagogia Histórico-Crítica enfatiza a vida, o desenvolvimento das
potencialidades humanas, na Educação Física, com preservação da cultura e conscientização dos
alunos sobre o jogo de um lado e o consumo de culturas de outro.

O jogo tem potencial para a emancipação quando parte da prática social e a ele retorna com o
conhecimento mais completo, refletido e transformador, por meio do acesso aos conhecimentos

científico, filosófico e artístico, reveladores da realidade.
Por meio da Pedagogia Histórico Crítica, os alunos (as) podem dar um salto na direção de outra

ordem social, digna e qualificada para todos.
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