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TÔ NO JOGO, ME RESPEITE! 
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Introdução: 

Dizem que a vida é um jogo.Ganhar ou perder é sentir o prazer de arriscar,o jogo é a única paixão 

que pode concorrer com o amor... Jogar é vencer um desafio, é saber fazer uma escolha e contar 

com a sorte; Sorte essa que minha escola (Camisa) trás no peito,seu brasão o trevo de 4 folhas, 

raramente é encontrado e quando isso acontece, é interpretado como sinal de boa sorte. 

TÔ NO JOGO... ME RESPEITE!!!. Narra uma viagem através da prática e da fantasia do jogo. 

 

1º SETOR: O INÍCIO DOS JOGOS (nascia o esporte)  

Seguindo o Homem em sua história, lá está o jogo em todos os momentos de nossa trajetória. 

Desde a época dos Gregos até os dias atuais. Os Jogos Olímpicos celebravam os Deuses e 

firmavam um tempo de paz entre as cidades. Neles os homens se reuniam para medir suas 

forças e habilidades. Nascia o Esporte, que é uma forma de jogar com a vida. A cada quatro anos, 

atletas de centenas de países se reúnem num pais sede para disputarem um conjunto de 

modalidades esportivas. A própria bandeira Olímpica representa essa união de povos e raças, 

pois é formada por cinco anéis entrelaçados, representando os cincos continentes e suas cores. 

A paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos são os princípios dos Jogos Olímpicos. 

Durante a Idade Média, as Justas e os Torneios disputados entre membros da cavalaria serviam 

para comprovar a coragem e a valentia, lavar a honra ou conquistar o coração de uma dama. As 

lutas entre cavaleiros são motivos de muitas lendas e mitos, demonstrando que mesmo numa 

época de repressão religiosa e pouca atividade física o Homem dava um drible e se punha a 

jogar.  

 

2° SETOR: A PRESENÇA DOS JOGOS NA NOSSA INFÂNCIA  

Fala de um tempo que não é obrigação, mas puro prazer. É o tempo de duração de um jogo em 

que ficamos entregues a um divertimento. O jogo é a presença da infância em nossas vidas. Ele 

guarda o espírito lúdico, a brincadeira sem compromisso, que dá um sentido suave à vida. Quem 

nunca jogou dominó, xadrez, achar o mico, cabra-cega, jogo de botão, jogo de pião, amarelinha 

ou videogame? São tantos os jogos quanto a imaginação das crianças. A criança evolui com o 

jogo e o jogo da criança vai evoluindo paralelamente ao seu desenvolvimento, os jogos fazem 

parte da vida da criança, pois elas vivem no mundo de fantasia, de encantamento, de alegria, de 

sonhos, onde realidade e faz-de-conta se confundem. O jogo está no gênese do pensamento, da 

descoberta de si mesmo, da possibilidade de experimentar, de criar e de transformar o mundo.  

 

 

 



3° SETOR: O JOGO DIÁRIO DA VIDA 

No entanto, na virada do jogo da vida nem tudo é inocência. Bom de lábia, cheio dos truques e 

com muito jogo de cintura, o Homem se dá bem no papel de Don Juan, tem suas artimanhas e 

costuma esconder o jogo. Na arte do jogo do amor, da malícia e no jogo de olhar que se 

transforma em sedução, a Mulher alimenta a fantasia de um jogo sexual delirante, 

transcendente além da imaginação, pois ela mesma é capaz de concretizar seus sonhos mais 

absurdos. O jogo sujo, aquele que ninguém vê, que toma o mundo da política e das coisas ditas 

como "sérias", o jogo de interesses que canta o dinheiro fácil e esconde a verdade por debaixo 

dos panos, maneiras perigosas de jogar, que revelam o prazer pelo risco. 4° SETOR: JOGOS PARA 

USO DIVINATÓRIOS Conta o enredo do Homem quando procura se antecipar ao futuro, quando 

corre na frente para saber o que virá. Nesta busca, ele joga cartas, búzios, tarô, I-ching, runas, 

pedindo uma resposta que lhe assegure prosperidade. O futuro depende muito dos nossos atos 

presentes, o exercício do nosso livre arbítrio é constante, nada está definitivamente marcado 

ou decidido, a partir do instante que exercemos nossa vontade, podemos modificar a todo 

instante nosso futuro. Os jogos divinatórios, costuma se dizer que é uma ciência exata, sabe-se 

ou não, não cabe meio termo, quem sabe, talvez, ou a leitura é a expressão de uma realidade 

presente ou não. Como será o amanhã? Responda quem puder, peço a DEUS que seja repleto 

de muita saúde, amor, felicidade e fortuna. 5° SETOR: JOGOS-DE-AZAR, QUE A SORTE NÓS TRAZ 

E por falar em fortuna, o meio mais rápido de tentar adquiri-la e fazer uma fezinha nos jogos de 

azar. Os jogos de azar são jogos nas quais as possibilidades de ganhar ou perder não depende 

da habilidade do jogador, mas sim exclusivamente da sorte do apostador, encabeçando essa 

categoria temos a: roleta, o bacará, jogo de dado, cara ou coroa, loteria, jogo de bicho, bingo e 

caça-níqueis. Daí que a maioria deles são jogos de aposta cujos prêmios estão determinados 

pela probabilidade estatística de acerto e a combinação escolhida. Se é positivo ou negativo 

depende pura e exclusivamente da habilidade do jogador, façam suas apostas e boa sorte!!!  

 

CONCLUSÃO: 

O jogo é: esporte, competição, expectativa e divertimento, "O jogo é uma ação livre, que se 

executa e sente que como situada fora da realidade. Entretanto, ele pode absorver 

completamente o jogador, sem propósito específico. Essa ação ocorre dentro de um espaço e 

tempo determinados e se desenvolve segundo uma ordem e regras implícitas ou internas. 

Sintetizando: o jogo tem como elementos essenciais, a vontade de jogar e a repetição, segundo 

uma máxima da psicologia, a repetição do ato ajuda na formação do caráter." *Chegou a nossa 

vez de jogar, e pra ganhar o CAMISA VERDE E BRANCO canta o lance através da festa e da alegria 

popular. 


