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JOGO

Estatueta de pessoas disputando um jogo de mancala

• É uma atividade física ou
intelectual, estimulante e
lúdica.

• Integra regras e apresenta
condições de vitória, empate
ou derrota para um indivíduo
ou grupo de indivíduos.



CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DO JOGO

Lúdico e
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Com o jogo desfrutamos liberdade de decisão e assumimos correr riscos.



JOGO NA FILOSOFIA

Martin Heidegger  (1889 – 1976)

• Transcedência é o que interessa;

• O jogo é excedente, vai além de si;

• O jogo é muito mais do que aquilo
que se manifesta por meio do
comportamento lúdico;

• Não é estático nem definido, é
aberto.



JOGO NA FILOSOFIA

Ludwing Wittegenstein (1889 – 1951)

• Criou o termo “jogos de
linguagem”;

• O termo jogo de linguagem
salienta que o falar da linguagem é
parte de uma atividade ou de uma
forma de vida. Nele inclui-se
emprego de signos, ambiente
envolvido e contexto.

• A essência do jogo é a existência
de regras.



JOGO NA FILOSOFIA

Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002)

• A ideia de jogo é uma presença não
material, ultrapassa os limites da
atividade puramente física;

• Destaca no jogo o movimento de ir e
vir, que não tem ponto de partida nem
de chegada;

• O que legitima o jogar é este vaivém, e
não quem ou o que joga.

• De agente, o sujeito torna-se
participante.



JOGO HERMENÊUTICO



O jogo é a abertura 
da experiência 

educativa Somente através 
do diálogo é 

possível aprender.

Diálogo é espaço de 
compreensão 

mútua.
Jogo é a experiência 

do conhecer que 
acontece no diálogo.



JOGOS  DE DIÁLOGOS

Pedagógico Negociação Terapêutico Poético

• É o próprio sujeito que se educa com o Outro.



JOGO HERMENÊUTICO 
FILOSÓFICO DA EDUCAÇÃO

interpretativo

autocrítico

autocompreensivo

subjetivo



JOGO HERMENÊUTICO E EDUCAÇÃO

Somente no espaço de 
jogo e de abertura 
dialógica, se dá o 

respeito aos conteúdos 
da aprendizagem, e o 

aluno pode realizar sua 
própria experiência: A 
experiência educativa.



Na
Educação, é
importante a
valorização da
metáfora ...

...Ela amplia 
possibilidades 
compreensivas.

O sentido da Educação
não emerge de uma
abstração ou
subjetividade...

... Mas da entrega
ao jogo da própria
experiência
educativa.



Jogo Hermenêutico e Educação: O aprender se realiza por meio
do Jogo do Diálogo, e o diálogo tem uma força transformadora.
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