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RESUMO 

 

Tendo em vista o tema Jogos Cooperativos, objetiva-se estudar este conteúdo e 
suas contribuições nas aulas de Educação Física no Ensino Fundamental. Para 
tanto, é necessário entender o conceito de Jogo como componente da Cultura 
Corporal de Movimento, conhecer os aspectos conceituais do conteúdo Jogos 
Cooperativos, e relacionar o conteúdo Jogos Cooperativos nas aulas de Educação 
Física e seu reflexo na construção de valores nos alunos. Realiza-se, então, uma 
pesquisa no tipo revisão de literatura, a partir da consulta de livros, artigos e revistas 
especializadas por meio da busca em sites de banco de dados como Scielo, Google 
Acadêmico. Diante disso, verifica-se que possibilitam trazer benefícios para as 
crianças, melhorando seus aspectos sociais, cognitivos, motores e afetivos, a 
responsabilidade com o bem estar coletivo baseado no resgate de valores, e a 
criação de um ambiente escolar acessível que compartilhe em sua filosofia, a 
valorização dos princípios humanos. 
 

Palavras-chave: Jogos; Jogos Cooperativos; Educação Física Escolar.  
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ABSTRACT 

In view of the Cooperative Games theme, the objective is to study this content and its 
contributions in Physical Education classes in Elementary School. To do so, it is 
necessary to understand the concept of Gaming as a component of Movement Body 
Culture, to know the conceptual aspects of the Cooperative Games content, and to 
relate the Cooperative Games content in Physical Education classes and their 
reflection in the construction of values in students. A literature review is carried out, 
from the consultation of books, articles and specialized journals through the search of 
database sites such as Scielo, Google Scholar. Given this, it is possible to bring 
benefits to children, improving their social, cognitive, motor and affective aspects, the 
responsibility for collective well-being based on the recovery of values, and the 
creation of an accessible school environment that philosophy, the appreciation of 
human principles. 

 

Key-words: Games; Cooperative Games; Physical School Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O conteúdo jogos cooperativos visa oportunizar momentos de cooperação 

em que os indivíduos jogam com os outros e não contra os outros, através da 

cooperação, almeja-se a construção de convivências embasadas na solidariedade, 

respeito mútuo, construção de valores humanitários, resultando no alcance de 

objetivos coletivos e comuns que beneficiem a todos os envolvidos.  

De tal forma, a partir da abordagem e inserção do tema jogos cooperativos no 

programa educacional da disciplina Educação Física Escolar com o objetivo de 

oportunizar o estímulo à criação de princípios humanos nos alunos, problematiza-se 

sua relevância e contribuição como proposta pedagógica no contexto das aulas 

deste componente curricular.  

Para atender a este questionamento, objetiva-se primariamente estudar o 

conteúdo jogos cooperativos e suas contribuições nas aulas de Educação Física no 

Ensino Fundamental. Segundamente, entender o conceito de jogo como 

componente da Cultura Corporal de Movimento, conhecer os aspectos conceituais 

do conteúdo jogos cooperativos, por fim, relacionar o conteúdo jogos cooperativos 

nas aulas de Educação Física e seu reflexo na construção de valores nos alunos. 

Justifica-se ao considerar o conteúdo jogos cooperativos sob o viés 

pedagógico como componente fundamental no ensino das aulas de Educação Física 

Escolar, visto que, possibilita aos educandos a compreensão e reflexão acerca da 

realidade vivida, facilitando por meio da cooperação mútua, o surgimento do 

sentimento de mudança das condições de vida em sociedade.  

Configura-se no tipo revisão de literatura, e realizou-se a partir da consulta de 

livros, artigos e revistas especializadas por meio da busca em sites de banco de 

dados como Scielo, Google Acadêmico, ainda, para o desenvolvimento do trabalho 

contou-se com as palavras-chave: Jogos Cooperativos; Cooperação; Educação 

Física, sendo Kishimoto (2011), Brotto (1999) os principais autores utilizados.  

Este estudo constitui-se em três capítulos, sendo o primeiro que buscará 

discutir os principais conceitos relacionados ao termo jogo, complementando com o 

segundo que irá estabelecer um aprofundamento conceitual do tema jogos 

cooperativos, ainda, realizará no terceiro capítulo uma relação do conteúdo jogos 

cooperativos e a relevância de seu papel no âmbito das aulas de Educação Física 

Escolar. 
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2. O JOGO NA PERSPECTIVA DE SUAS VERTENTES HISTÓRICO-SOCIAIS  

Neste capítulo pretende-se conceituar brevemente o conteúdo jogo, com 

destaque aos aspectos históricos, sociais e culturais, apresentando os argumentos 

dos autores consultados busca-se construir um diálogo a fim de relacionar os 

conceitos mais relevantes acerca do mesmo. 

  2.1 O JOGO ENQUANTO OBJETO HISTÓRICO E SOCIAL 

O jogo configura-se em uma ferramenta presente em todo o processo 

evolutivo da história da humanidade em seus aspectos culturais, sociais, filosóficos. 

Na medida em que as antigas civilizações construíam suas atividades cotidianas em 

forma de jogos envolvendo noções de culto e religiosidade aos deuses, em 

agradecimento aos bens que estes possuíam.   

 Segundo Ivo (2005) ao longo da história da humanidade, os jogos, 

brinquedos e brincadeiras sempre estiveram presentes na vida das crianças, em 

diferentes povos, dentre os quais os egípcios, os gregos, os romanos, os maias, e os 

indígenas empregavam os jogos como elemento constituinte de um ritual, ocorrendo 

de forma intergeracional na transmissão de saberes sociais, culturais e espirituais. 

No momento em que a criança envolve-se no processo de jogar, 

paralelamente ocorre o desenvolvimento gradativo da sua introdução no mundo real, 

visto que, através do brincar e brinquedo, desenvolve-se o conhecimento de si e 

internamente são estabelecidas ricas relações que refletem na capacidade desta 

interagir socialmente com seus semelhantes. 

Ainda, em dados períodos históricos, crianças e adultos realizavam os jogos e 

brincadeiras em conjunto, não sendo presente a ideia de diferenciar estas duas 

categorias, suas vestimentas, alimentação, e socialização davam-se da mesma 

forma que os adultos, não havendo impedimentos da participação destas nas rotinas 

das pessoas mais velhas na sociedade. (Ariès 1981 apud FERRARI; ZIEDE; 

MARQUES, 2016) 

No Brasil, ressalta-se a valiosa contribuição dos europeus, indígenas e 

africanos na criação de uma rica e imensurável gama de jogos e brincadeiras 

presentes em todas as regiões, nota-se desta forma, a constituição de uma valiosa 
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cultura no país, que apresenta em comum o caráter lúdico, revelando através do 

brincar a singularidade linguística de uma determinada região. 

Kishimoto (2009) afirma que o surgimento da maioria dos jogos tradicionais 

infantis presentes na cultura lúdica brasileira, deu-se inicialmente através da 

contribuição portuguesa com sua chegada ao país na tarefa de colonização do 

território, uma vez que, notadamente, já traziam consigo influências e traços da 

cultura europeia, ocorrendo em seguida a junção com componentes existentes no 

contexto das populações indígenas e africanas. 

A respeito da utilização linguística do termo jogo na sociedade, julga-se 

sensato considerar a existência de numerosos conceitos, atentando-se ao fato de 

que seu emprego compreende instantaneamente uma multiplicidade de sentidos e 

objetivos, havendo a necessidade de apresentar algum cabimento lógico ao grupo 

no qual está ocorrendo essa aplicação. 

Uma vez que ocorre dificuldade em definir os conceitos de jogo, brinquedo, 

brincadeira e lúdico, dado as suas complexidades e amplitudes linguísticas nas 

sociedades, tais termos ao serem estudados carecem de um delineamento em 

busca de um sentido de compreensão que seja comum a todos, desta forma, 

relaciona-se a brincadeira à atitude espontânea de brincar, compreende-se o jogo 

como uma brincadeira que tem em sua composição as regras, e aborda-se 

brinquedo do ponto de vista do objeto que tem seu emprego na ação de brincar, 

assim adotando-se o termo atividade lúdica como elemento que resulta da reunião 

dos conceitos citados anteriormente. (DALLABONA; MENDES, 2004) 

Desta forma, nota-se a existência de uma dispersão teórica e conceitual para 

o trato dos termos jogo, brinquedo e brincadeira, uma vez que, a sociedade os 

caracteriza indistintamente de acordo com a função que estes apresentam em dado 

contexto social, seja relacionado nas atitudes do brincar presente na vida das 

crianças, seja nas relações de vida dos adultos.   

Silveira (2011) a respeito das diversidades linguísticas do vocábulo jogo 

destaca que este não estando relacionado ao mundo da fantasia, ocasionalmente é 

empregado para designar as relações presentes em nossa sociedade, tais como os 

jogos políticos, apresentando assim, as variadas comparações linguísticas 

existentes ao se tratar das designações do jogo, demonstrando que habitualmente 

na vida das pessoas ocorre a crescente utilização do termo, não necessariamente 

associando-o a ideia primária de divertimento e prazer. 
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Algumas sociedades coexistem pacificamente com esta indefinição teórica 

acerca do conceito de brincar e jogar, uma vez que tal flutuação de significados não 

necessariamente resulta em preocupação o que torna irrelevante sua imediata 

resolução, considerando que esta relação está atrelada a utilidade sociolinguística 

que os termos jogo e brincar apresentam dentro de uma conjuntura em dada 

sociedade. 

De acordo com o aspecto social, o jogo assume características particulares 

em função da sociedade a que pertence, apresentando-se de formas distintas, em 

períodos e tempos da história, ainda, o jogo tem sua imagem redefinida e 

reorganizada conforme os princípios e formas de viver de um determinado corpo 

social. (KISHIMOTO, 2011)  

 Por meio do ato de jogar e brincar criam-se situações fictícias, 

comportamento que se faz presente com maior incidência nas fases do 

desenvolvimento infantil, isto é, a criança utiliza o brincar como meio de criar 

contextos ilusórios que a auxiliam no próprio processo de introdução sociocultural. 

Durante o momento em que a criança brinca, impreterivelmente está sendo 

evidenciado o estabelecimento do pensamento desta, uma vez que, criam-se 

relações com mundo externo, com as coisas, manifestando através do processo de 

jogar suas representações do ambiente exterior ao passo que simultaneamente o 

absorve internamente, constituindo seu pensamento, como resultado. (Vygotsky 

1984 apud DALLABONA; MENDES, 2004) 

Através do jogo, tem-se a possibilidade de desligar-se do mundo real através 

do uso da imaginação, fantasia, apresenta caráter livre, sendo uma atividade lúdica 

e espontânea, uma vez que há o conhecimento da presença obrigatória de regras, 

ocorre o livre consentimento das mesmas, no entanto, sendo necessário seu 

cumprimento para que haja a fluidez do ato de jogar. 

Sendo o jogo compreendido como uma ação espontânea e voluntária, com 

regras consentidas livremente, e delimitada nos aspectos de duração e espaço, 

possui o caráter de ser uma atividade que tem seu acontecimento independente ao 

mundo das necessidades, uma vez que se apresenta como possibilidade de não 

existir possível relação com a vida cotidiana. (Huizinga 1990 apud SILVEIRA, 2011)  

Considera-se que no jogo há a presença de regras, a capacidade de ser 

prazeroso, e que para a sua realização necessita ter espaço e tempo definidos, em 

se tratando de suas características e da abordagem deste sob um viés de aspecto 
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social, revela-se ser imprescindível a adoção de uma postura que seja capaz de 

abranger as peculiaridades pessoais, físicas e intelectuais de seus praticantes de 

acordo com o contexto social no qual está sendo empregado.   

Correia (2014) contribui que o jogo tem sua organização delineada a fim de 

atender as necessidades apresentadas pelo grupo, sendo impedido de adotar um 

caráter severo e inflexível, possibilitando a livre participação de crianças, jovens e 

adultos, assumindo postura neutra independente das capacidades intelectuais, 

caráter econômico e social, e nível de desenvolvimento motor. 

O conteúdo jogos como uma proposta a ser trabalhada dentro do ambiente 

escolar no contexto das aulas possibilita trazer para as crianças benefícios que 

melhorem consideravelmente em seus aspectos sociais, cognitivos, motores e 

afetivos, permitindo sua concretização através do momento em que se está jogando 

com o uso da imaginação e aventura. 

Conforme Alves e Bianchin (2010) a palavra “jogo” é originária do latim ludus, 

significando divertimento, uma vivencia prazerosa, ao se optar por usá-lo como uma 

ferramenta de superação das dificuldades de aprendizagem, torna-se um 

mecanismo eficaz na medida em que proporciona a criação de um ambiente 

organizado com vistas a gerar motivação facilitando assim o processo de 

entendimento das proposições pedagógicas do ensino. 

2.1.1 Características dos Jogos e seu Emprego no Contexto Educacional 

Os jogos apresentam maior flexibilidade em relação às adaptações, quanto às 

situações de falta de espaço e materiais disponíveis, da quantidade de 

componentes, de acordo com o contexto no qual está inserido como nas ocasiões 

comemorativas e passatempos, possui objetivos distintos, competitivo, cooperativo 

ou recreativo. (BRASIL, 1997)  

A respeito dos tipos de jogos têm-se os voltados à cooperação, à competição, 

jogos de construção, com caráter inclusivo, motores e outras incontáveis variações 

de jogos, sendo estabelecidos os princípios, as regras, e valores que devem ser 

atendidos e cumpridos pelos seus participantes, ainda, são organizados e 

encarregados a desempenharem objetivos educativos. 

Os jogos dividem-se em jogos de exercícios, jogos simbólicos e jogos de 

regras, sendo o primeiro considerado um elemento presente no contexto infantil e 
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que não modifica as composições do pensamento da criança, dando-se somente 

através da repetição de gestos, enquanto que o segundo tipo de jogo acontece 

através do uso da imaginação, ainda, tem-se os jogos de regras sendo a última 

classificação de jogo, presentes tanto na vida infantil como na vida adulta, sendo 

representados através dos esportes, jogos de cartas, dentre outros. (Piaget 1975 

apud DARIDO; RANGEL, 2015) 

Julga-se que o jogo atende a um nível de flexibilidade quanto ao seu uso, 

quanto às regras e disponibilidade do espaço para a sua realização, além do mais, 

suas características permitem abranger variados públicos de diferentes faixas 

etárias, de modo que, ocorre determinada adaptação de acordo com o público e seu 

nível de desenvolvimento, apresentando uma maior facilidade de utilização nos 

programas curriculares da escola.  

Por apresentarem maior facilidade de aplicação, os jogos frequentemente são 

empregados nos conteúdos escolares, uma vez que já fazem parte do convívio e 

experiência das crianças, desta forma não são vistos como desconhecidos, não 

sendo obrigatório o uso de materiais e espaços específicos e rebuscados para a sua 

realização, no entanto, não anula-se a existência de jogos que requeiram tal 

sofisticação, quanto às regras, adotam-se níveis de complexidade para seu uso,  

ajustando a medida que se avança no nível de desenvolvimento do aluno, uma vez 

que podem ser praticados independentemente da faixa etária, oferecem prazer e 

satisfação aos seus praticantes, desde que sejam dirigidos corretamente, sem 

competição extrema. (DARIDO; RANGEL, 2015) 

Ao se utilizar o jogo nas aulas, oportuniza-se aos alunos a convivência, e o 

contato com o mundo das normas e regras do jogo, levando-os a compreenderem a 

necessidade da existência das mesmas, e a importância de seu cumprimento nesse 

contexto, eventualmente apresentando-os às variadas possibilidades e adaptação 

das formas de jogar e da flexibilidade de suas regras, estimulando-se assim a 

criação de autonomia para fazerem suas próprias escolhas.  

Enquanto ferramenta a ser empregada na prática pedagógica no contexto das 

aulas de Educação Física, o jogo possui um estimado e reconhecido papel, de modo 

que, por meio de suas regras e o incentivo ao respeito destas, relacionando-as às 

formas e regras presentes na sociedade, cria-se possibilidades de se trabalhar com 

os alunos a reflexão de seu papel crítico-social, levando-os a ampliarem seus níveis 

de consciência de vida na sociedade. (ALBUQUERQUE; SILVA, 2008) 
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3. JOGOS COOPERATIVOS COMO CATEGORIA RELEVANTE NO 

PROCESSO DE RESGATE E PROMOÇÃO DE VALORES HUMANOS  

Aprofundam-se, neste capítulo, as discussões com o foco nos Jogos 

Cooperativos, considerando os seus aspectos históricos e sociais na cultura, além 

de apresentar suas características e suas contribuições como ferramenta de 

intervenção pedagógica na área da Educação Física Escolar. 

 3.1 O SURGIMENTO DOS JOGOS COOPERATIVOS E SEUS PROCESSOS 

HISTÓRICO-SOCIAIS  

Os jogos cooperativos surgem como resposta à excessiva individualidade e 

competição existentes nas estruturas da sociedade moderna, em específico a 

ocidental, desta forma, apresentam-se sempre pautados na busca pela auto- 

realização pessoal e autoestima oportunizando momentos em que os indivíduos 

jogam com os outros e não contra os outros. (BROTTO, 1999) 

Apesar de os jogos cooperativos serem uma possibilidade relativamente nova 

utilizada na área da Educação Física Escolar, essas práticas são encontradas 

através de registros históricos no cerne das relações das antigas civilizações e 

reproduziam os princípios daquela sociedade, pautando-se na cooperação como 

base fundamental para a construção e manutenção das relações.  

Os jogos cooperativos não são considerados uma manifestação recente da 

cultura, nem advindos como produto da modernidade, visto que, em sua essência 

carregam o caráter simbólico das celebrações que há milhares de anos ocorriam 

entre as comunidades e tribos das antigas civilizações que uniam-se e realizavam-

nas objetivando celebrar a vida. Ainda, representam a nova era de jogar 

possibilitando haverem mais oportunidades, e sem prejuízos psicológicos e físicos 

ao outro. (Orlick 1989 apud ALVES, 2014) 

Tanto os valores cooperativos como os valores competitivos são ensinados 

através dos comportamentos emitidos pelas pessoas na sociedade a que 

pertencem, desse modo pode-se considerar que são valores transmitidos por meio 

de formas não formais e formais de educação. 

Campos (2012) relaciona a existência dos jogos cooperativos à evolução 

humana,  observando que os povos manifestavam-se através de ritos cooperativos 
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uns com os outros, sendo esta manifestação considerada um  hábito. De modo que, 

tem-se refletido atualmente a respeito da supervalorização do individualismo e da 

competição concebida pela sociedade ocidental. Em contrapartida, surge a partir 

desta problematização, o entendimento de que reside na educação o poder 

transformador de uma sociedade mais solidária e melhor, tanto para o presente 

quanto para o futuro das pessoas.  

No Brasil, a partir de 1980, iniciaram-se as primeiras ações para incluir os 

jogos cooperativos no país, representado pelo pioneirismo do professor Fabio Otuzi 

Brotto na divulgação e defesa deste tema e estudos na área. No mesmo ano, houve 

a criação da Escola das Nações em Brasília que fundamentava-se pedagogicamente 

nas propostas dos jogos cooperativos.  Isto permitiu que fossem publicados livros, 

manuais, elaboração de propostas de inclusão dos Jogos Cooperativos em 

programas de televisão, apresentação de simpósios internacionais sobre o assunto, 

a criação de organizações voltadas à difusão das propostas cooperativas em 

comunidades, e a adoção no currículo dos cursos de graduação e pós-graduação na 

área da Educação Física Escolar, como também nas áreas da Pedagogia, 

Administração, Psicologia e Filosofia. (BROTTO, 1999) 

Na escola e nos diversos espaços sociais em que frequentam, os indivíduos 

são ensinados a obedecerem às regras dos jogos, especificamente, os jogos 

competitivos os quais são rígidos e dotados de regras que obrigatoriamente devem 

ser obedecidas, objetivando aos resultados numéricos e à vitória, limitando-os ao 

simples ato de obediência. No entanto, ao serem propiciadas novas 

experimentações através do envolvimento nos jogos cooperativos, os indivíduos 

tendem a jogar uns com os outros e consequentemente experimentam outras 

vivências diferentes das atividades comuns que trazem como central a questão da 

competição. 

Darido e Rangel (2015) argumentam que os jogos cooperativos apresentam-

se como uma nova proposta para a Educação Física, uma vez que almejam o 

desenvolvimento de valores humanos, com isso sendo possíveis de serem 

empregados e efetivados na realidade escolar, ainda, diferenciam-se das demais 

sugestões por valorizarem a cooperação e não a competição. Destacam ainda que 

sejam realizadas análises com bases filosóficas e sociológicas mais profundas a 

respeito das decorrências do capitalismo na sociedade vigente em relação à 

competição e cooperação.  
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Nesse sentido, há a necessidade de realizar-se uma comparação das atitudes 

de competir e cooperar, considerando-as como possibilidades de participação no 

mundo, não subjugando uma em prol da outra, no entanto, ressaltando-se que a 

escolha da competição não trata-se da única alternativa de evolução social.  

Amaral (2007 apud NETO; WALDOW, 2010) contribui com a afirmação de 

que tanto a cooperação quanto a competição compreendem parte do dia a dia das 

pessoas e que o incentivo e oferta da prática dos jogos cooperativos a essas 

pessoas apresentam novos sentidos e caminhos de participação social. Argumenta 

ainda que socialmente os indivíduos vivem desde pequenos reféns de uma única 

opção baseada na competição, em vencer o outro ou ainda adquirir algo.  

Os jogos cooperativos sendo compreendidos por um viés pedagógico e 

estratégico promoverá o despertar de valores sociais e também contribuirá 

positivamente com a revelação de que a visão naturalizada de competição não deve 

ser considerada como vital para o prosseguimento do ser em sociedade. Uma vez 

que nas situações baseadas na cooperação, no jogo especificamente, há a 

efetivação e experimentação de novas formas de convivências e de se relacionar 

com os demais, com o meio e internamente. 

Na Educação Física Escolar os jogos cooperativos são adotados com o 

objetivo de contribuir para uma educação baseada na cooperação e solidariedade, 

possibilitando a construção do diálogo através do trabalho coletivo, e de forma 

eficiente faz com que cada indivíduo pertença e sinta-se componente de um grupo, 

além de trabalhar a questão de lidar positivamente com o erro e o medo de se expor 

nas situações, ampliando assim sua contribuição na tarefa de promover o bem estar 

social. (PELLANDA, 2007) 

Sendo desenvolvidos e utilizados como estratégia nos mais variados 

contextos, desde o âmbito escolar, nas organizações, no setor esportivo e no 

ambiente comunitário, os Jogos Cooperativos vêm ganhando maiores adeptos, uma 

vez que, apresenta em suas premissas a responsabilidade com o bem estar coletivo 

baseado no resgate de valores humanos através de práticas cooperativas. 

No contexto educacional, a escola possui um papel relevante diante da 

possibilidade de propor uma mudança, pois os Jogos Cooperativos apresentam-se 

como alternativa para gerar a integração nas aulas de Educação Física Escolar, 

visto que norteiam-se fundamentalmente nos princípios da inclusão e cooperação, 

contribuindo para o reconhecimento de valores como respeito, união, 
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comprometimento individual e coletivo, sendo um contraponto à concepção em que 

a competição aparece como forma unitária de sobrevivência.(NETO;WALDOW, 

2010) 

A estrutura dos jogos cooperativos apresenta em si o caráter socializador, a 

valorização do encontro e união dos indivíduos, a presença da diversão que abrange 

a todos os envolvidos, tais fatores claramente geram novas perspectivas de olhar o 

outro, não o tratando como adversário e sim como companheiro, o que em essência 

está presente no contexto destas atividades. 

Ao falar em convivências proporcionadas durante o jogo, uma das principais 

funções atribuídas aos Jogos Cooperativos, seria o momento de criação de um 

universo que nos permite alcançar e estabelecer uma convivência fundamentada na 

harmonia, e na preocupação com os demais, estando o ato de ajudar como 

centralizador das ações e na aceitação de nossas características pessoais e 

coletivas. Ao estar envolto na cooperação, busca-se o alcance de objetivos comuns, 

uma vez que a recompensa e os benefícios não vêm apenas para um único 

indivíduo, e sim para todos. (BROTTO, 1999) 

3.1.1 Jogos Cooperativos e suas Categorias 

Com base nos referenciais de autores pioneiros no estudo dos Jogos 

Cooperativos, em especifico o professor Fabio Otuzi Brotto, a seguir serão 

abordados os principais tipos de jogos cooperativos, considerando que estas 

categorias se inter-relacionam no momento em que ocorre a situação de vivência 

cooperativa, neste caso, com destaque às aulas de Educação Física Escolar. 

Como primeira categoria tem-se os Jogos Cooperativos sem perdedores, 

sendo considerado um jogo cooperativo propriamente dito, visto que forma-se uma 

única equipe de participantes que enfrentam um desafio em comum, permanecendo 

juntos do inicio ao fim do jogo, o que permite destacar uma acentuada cooperação 

envolvida. De outra forma,  o autor considera que nos Jogos de Resultado Coletivo 

tem-se a formação de duas equipes, onde são agrupados os participantes para 

superação de um desafio em comum, havendo um agir coletivo no jogo e não 

equipes adversárias, inexistindo competição entre as mesmas. Para  este mesmo 

autor, nos Jogos de Inversão a ênfase está na contínua troca de jogadores que no 

decorrer dos jogos, mudam de time. Embora tenha a existência da disputa entre 
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duas equipes, no jogo há a sensação de todos fazerem parte de uma equipe 

apenas. Além destes, tem-se ainda, os Jogos Semi – Cooperativos, recomendados 

para trabalhar inicialmente com indivíduos que tiveram uma vivência insuficiente ou 

estão pouco familiarizados com atividades envolvendo jogos cooperativos.  

Simultaneamente, há a participação da cooperação e competição na estrutura deste 

tipo de jogo, reforçando a cooperação entre os componentes da equipe. (BROTTO, 

1999) 

Neste sentido, ressalta-se que existem diversas alternativas para o 

desenvolvimento e aplicação destas categorias nas atividades das aulas de 

Educação Física Escolar, uma vez que, o único objetivo a permanecer em prioridade 

será a cooperação entre os alunos e o incentivo ao aprendizado de se trabalhar em 

grupo, evidencia-se que as classificações e segmentações dos Jogos Cooperativos, 

abrangem a capacidade de serem mescladas umas às outras, visto que, são 

consideradas flexíveis de serem adotadas e adequadas aos mais variados públicos 

e faixas etárias. 

Há muitas possibilidades e categorias dentro do contexto dos Jogos 

cooperativos, isto contribui facilitando seu emprego nas mais variadas formas de 

atividades, adequando-se ao diferentes tipos de públicos. Incentiva-se a adoção dos 

jogos cooperativos como uma alternativa no intuito de romper com os padrões e 

dicotomias vigentes sobre ganhar e perder, mostrando positivamente que o 

aprendizado será relevante quando todos ganham, possibilitando o desenvolvimento 

biopsicossocial do indivíduo. (SILVA et al., 2012) 
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4. O EMPREGO DOS JOGOS COOPERATIVOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR COMO PROPOSTA À CRIAÇÃO DE UM MODELO 

SOCIAL COOPERATIVO 

Pretende-se abordar os principais elementos conceituais: Escola, Jogos 

Cooperativos e Educação Física Escolar, relacionando-os ao modelo de sociedade 

atual e sua contribuição na construção de um cenário social cooperativo, 

considerando-se a instituição Escola em sua função social como forma de consolidar 

esse contexto através da inclusão dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educação 

Física Escolar.  

4.1 O CENÁRIO SOCIAL RELACIONADO À INSTITUIÇÃO ESCOLAR E SUA 

INFLUÊNCIA NA PROMOÇÃO DE ATITUDES COOPERATIVAS 

Para iniciar esta reflexão, considera-se necessário apresentar o cenário social 

existente e como este contribui no estabelecimento de relações competitivas entre 

os indivíduos, atrelado a isso, encontra-se a instituição escolar que possui a tarefa 

de reverter este parâmetro através da mobilização de um ensino voltado à ampliação 

de práticas sociais cooperativas.  

A sociedade apresenta-se estruturalmente dividida em classes sociais 

distintas, sendo esta sua característica principal, nesse cenário encontra-se a classe 

dominante de um lado, caracterizada por pessoas que através da posse dos meios 

de produção controlam economicamente as formas de trabalho, cabendo-lhes ainda, 

a função de promover a ordem e manutenção da divisão das classes, o que contribui 

para manter a exploração de indivíduos, estes que se encontram na margem inferior 

das atribuições e aquisições de poder na sociedade, submetem-se à exploração e 

venda de suas capacidades produtivas.  (CORTEZ, 1996) 

Esta divisão de classes ocasiona consequentemente uma estruturação social, 

que acaba por influenciar na deturpação de valores sociais e humanos, cria-se a 

ideologia do poder individual e da superação a qualquer custo do outro, isto contribui 

para o surgimento do caráter competitivo e no estabelecimento de rivalidades nas 

relações entre os indivíduos na sociedade. 

A esse respeito, Libâneo (2001) comenta que a sociedade atual encontra-se 

envolta em um declínio de valores, onde o que prevalece são as inclinações 
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pessoais ao individualismo, ao buscarem-se os meios de progressão mais 

vantajosos e eficazes, ocorrendo um esvaziamento no tratamento de valores como a 

honestidade, a generosidade, as virtudes humanas. Neste contexto, entende-se a 

necessidade de restabelecer noções relacionadas ao campo ético, em que a escola 

é vista como importante colaboradora, frente às suas funções de formação social, 

levando estas discussões tanto aos espaços de convívio diário no âmbito escolar, 

quanto à ampliação dessas comunicações na sociedade. No dever de suas 

atribuições, além de pautar suas formas de instruções no saber cientifico aliado ao 

conhecimento tecnológico, também considera-se primordial difundir saberes voltados 

unicamente à utilidade  destes na sociedade, como as problematizações e debates 

em defesa do meio ambiente, a necessidade em discutir os índices de violência, a 

importância de ir em contramão às diversas formas de desigualdades raciais e 

sociais, e a valorização dos direitos humanos.  

De modo que, a escola estando inserida nesta estrutura social competitiva, 

oriunda do sistema capitalista, acaba sendo influenciada na determinação de suas 

formas de estabelecer o ensino na sociedade, ocorrendo uma contradição entre 

prática e teoria no sistema escolar, através da manutenção de um ensino que reflete 

o contexto competitivo presente na realidade desses indivíduos, sendo ofertado à 

população, um conhecimento que reforça tais atitudes, não instigando o aluno a 

tornar-se um sujeito crítico. 

Rezende (2006) enfatiza a importância de o educador reavaliar os valores 

morais advindos após a industrialização da sociedade, uma vez que, comprometeu o 

tratamento do individuo e a visão que este tinha de si, estando atualmente voltada  à 

uma contínua  valorização dos bens e aparência que este possui no mercado, 

enquanto que o ser tornou-se humanamente indiferente e insensível. Complementa 

ainda, com a sugestão a respeito do trabalho desenvolvido pela escola, indicando 

que esta avalie suas formas de ensinamentos, voltando-os à construção de uma 

ética empática e solidária, almejando o desenvolvimento de um pensamento e ato 

reflexivo para que os indivíduos tornem-se capazes de atuar na reconstrução de 

valores, o que irá positivamente acrescer sua autonomia e emancipação individual, 

além de contribuir para a modificação deste cenário.  

As relações competitivas refletem nas demais instituições sociais, assim como 

isto ocorre também na escola, posto que, está interligada ao meio social externo e 

às suas concepções atitudinais, muitas vezes predominando nos modelos de ensino 
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o caráter excludente e seletivo, onde só os indivíduos considerados melhores são 

beneficiados. A escola, através da problematização e reflexão de seu papel perante 

a sociedade, possibilitaria o surgimento de uma modificação inicial desses modelos 

e parâmetros que orientam o educar dos indivíduos, voltando-se, nesse caso, ao 

ensino pautado na ética, responsabilidade, e respeito às diferenças e limitações do 

outro, iniciando desta forma, a criação de um ambiente escolar acessível que 

compartilhe em sua filosofia, a valorização dos princípios humanos.  

4.1.1 Jogos Cooperativos nas Aulas de Educação Física Escolar no Ensino 

Fundamental como Proposta de Reflexão e Promoção do Cenário Social 

Cooperativo. 

Assim, considerando-se a apresentação deste cenário social até este 

momento, volta-se a discussão acerca da abordagem do conteúdo Jogos 

Cooperativos, como forma de romper essa conjuntura, aliado ao ensino de práticas 

cooperativas nas aulas de Educação Física Escolar no Ensino Fundamental.  

Nesse sentido, Brasil (1996) complementa a respeito dos objetivos do Ensino 

Fundamental na formação cidadã do educando, buscando desenvolver as 

capacidades de posicionamento crítico e político na sociedade, estimular o alcance e 

construção de valores solidários, respeito, e fortalecer a formação de atitudes 

benéficas indispensáveis ao convívio e bem estar social. 

Considera-se fundamental a contribuição da área da Educação Física Escolar 

na concepção de ideias e vivências, realizando um estimulo às práticas sociais 

cidadãs de respeito mútuo, tolerância às diversidades, e resolução pacífica de 

conflitos entre os educandos através dos Jogos Cooperativos. 

Ao tratar-se de cooperação no contexto da educação, deve-se levar em 

consideração que esta vai muito além dos jogos cooperativos, na medida em que 

busca despertar no aluno o sentido de relacionar suas vivencias frente à sociedade 

na qual está inserido, fazendo com que através do sentimento de cooperação, este 

indivíduo reaja positivamente às desigualdades e injustiças sociais. 

De acordo com Brasil (1997) a inclusão do conteúdo jogos no currículo 

escolar da disciplina de Educação Física Escolar se dará em virtude do 

reconhecimento de situações de disputa como uma característica inerente à 

competição de forma a dissociar a visão de rivalidade uns contra os outros, no 



 22 

sentido de que os indivíduos reconheçam e valorizem o próprio desempenho frente 

a situações dessa natureza, buscando através do outro, formas para a emancipação 

pessoal.  

No processo de formação de valores e princípios, a Educação Física Escolar, 

deve-se apoiar nos conteúdos Jogos cooperativos, assumindo essa 

responsabilidade, estabelecendo alternativas que afirmem o coletivismo, a 

solidariedade, o senso crítico, e mais importante, a cooperação entre as pessoas. 

Soler (2002 apud CORREIA, 2008) complementa que as aulas de Educação 

Física Escolar devem ser vistas como ambientes privilegiados para o 

estabelecimento de relações cooperativas, nesse sentido, os jogos cooperativos 

carregam características primordiais de integração de todos os seus componentes, 

portanto, sem sentirem-se diversificados e separados.  

Nesse sentido, trazer a proposta dos jogos para dentro do estabelecimento de 

ensino, favorecerá que a criança receba estímulos de uma educação que almeja a 

conquista de sua autonomia, podendo ainda contemplar o desenvolvimento desta no 

sentido de reconhecer e resolver situações envolvendo conflitos, assim como 

solucionar momentos de competição.  

A proposta dos Jogos Cooperativos permite um momento de reflexão a 

respeito das vivências em nossa sociedade, sendo um meio para superar práticas 

individualistas e competitivas responsáveis por perpetuarem a desigualdade social. 

Aponta que cabe aos estudiosos da área da Educação Física Escolar, à escola, e ao 

educador, oportunizar a inserção de ambientes cooperativos, direcionando seus 

alunos no sentido de construção de valores igualitários embasados na solidariedade. 

(PALMIERI, 2015) 

No contexto das aulas de Educação Física Escolar, ao serem oportunizados 

momentos de cooperação, haverá indiscutivelmente a responsabilidade dos 

professores registrarem tal momento de forma que estes se preocupem em explicar 

as regras e encorajem seus alunos para que cooperem uns com os outros, 

orientando e esclarecendo que ganhar reflete uma consequência ou parte do jogo, 

mas não seu único propósito.  

O jogo deve ser considerado como um meio fundamental para estimular a 

construção de princípios e ética humanos, uma vez que, no ambiente escolar, 

oportunizam ao aluno, notórias mudanças nos aspectos motores e capacidades de 

criação e sentimentos de expressividade, cabendo, portanto, aos jogos cooperativos 
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através de uma ótica pedagógica de ensino, proporcionar sensações mútuas nos 

alunos, permitindo que estes continuem superando os próprios desafios, assim como 

ajudar ao próximo. (MENOTI; LIMA, 2015) 

Vale ressaltar a importante função de práticas cooperativas que possuem 

como instrumento de efetivação os jogos cooperativos, visto que, no contexto dos 

estabelecimentos escolares, visam a emancipação psicossocial dos alunos para que 

trabalhem em equipe e ajudem-se mutuamente, sempre respeitando uns aos outros. 

Bertrand (2001 apud CORREIA, 2008) contribui que futuramente os alunos 

atuarão como influenciadores das mudanças sociais, para tanto, esses indivíduos 

necessitarão estar baseados em uma formação pautada substancialmente em 

atitudes de respeito mútuo e aceitação das diferenças individuais. 

Ao se aceitar a presença da cooperação em ambientes escolares, mesmo 

que esta apresente versões mais sutis, obtém-se consequentemente como resultado 

de tal prática, a afirmação positiva da existência do outro e posteriormente o ganho 

de sensibilidade pelas diferenças das pessoas nestes ambientes. 

Acredita-se que incluir os Jogos Cooperativos nas propostas de educação, 

tem como prioridade inserir o educando na participação social, visando à promoção 

de um ambiente harmonioso, onde figure a presença dos alunos sem impedimentos 

de raça, fatores socioeconômicos, para que todos se sintam incluídos nas 

atividades. Nota-se que no cotidiano do ambiente escolar, há mudanças 

significativas relacionadas à aplicação dos jogos cooperativos, são notáveis os 

benefícios apresentados pelos educandos na esfera de suas personalidades, como 

aquisição e melhora da confiança em si, o que repercute em suas atitudes e 

relacionamentos, demonstrados no cuidado com o outro durante as atividades 

diárias na escola. (SILVA et al., 2012) 

Desta forma, a Educação Física Escolar aliada à escola em suas propostas 

educativas, através do emprego e do contato com os Jogos Cooperativos nas aulas, 

contribuirá para o estabelecimento e ampliação de ambientes onde prevaleçam as 

atitudes cooperativas, vistas como novas possibilidades de relacionamento entre os 

alunos. Possibilitando gradativamente aos educandos, a situação de reflexão social 

e crítica, a valorização dos sentidos éticos e humanos, essenciais para a 

manutenção do bem estar social, ainda, refletirá no beneficiamento pessoal dos 

mesmos, uma vez que, auxiliará na formação cidadã, frente às atitudes empáticas e 

solidárias consigo e com os demais.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento do trabalho permitiu abordar a inserção do conteúdo 

Jogos Cooperativos no programa curricular da disciplina Educação Física Escolar, e 

uma reflexão acerca de seu objetivo em oportunizar o estímulo à criação de 

princípios humanos nos alunos, além disso, possibilitou compreender sua relevância 

e contribuição como proposta pedagógica no contexto das aulas deste componente 

educacional.  

Compreendeu-se que os Jogos Cooperativos dentro do ambiente escolar no 

contexto das aulas, possibilitam trazer benefícios para as crianças, melhorando 

consideravelmente seus aspectos sociais, cognitivos, motores e afetivos, ocorrendo 

a concretização deste momento através do jogo com o uso da imaginação e 

aventura. Apresentam ainda, a responsabilidade com o bem estar coletivo baseado 

no resgate de valores humanos através de práticas cooperativas que irão promover 

o despertar de valores sociais.  

De um modo geral, a compreensão das funções sociais que a Educação 

Física Escolar possui perante a sociedade possibilitou o surgimento de uma visão 

critica de ensino pautado na ética, responsabilidade, e respeito às diferenças do 

outro, além disso, entendeu-se que a consolidação desse contexto através da 

inclusão dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física Escolar, promoverá 

a criação de um ambiente escolar acessível que compartilhe em sua filosofia, a 

valorização dos princípios humanos.  

Este estudo propiciou a ampliação do conhecimento de todos os envolvidos 

na construção e processo de desenvolvimento do mesmo. Permitiu ainda, aos 

profissionais atuantes e futuros profissionais desta área do conhecimento, a 

possibilidade de analisarem seus papéis, suas contribuições e suas funções no 

campo em questão. Ainda, ressalta-se a necessidade de serem realizadas eventuais 

discussões, e pesquisas científicas para maiores aprofundamentos sobre o tema, 

Jogos Cooperativos e suas contribuições nas aulas de Educação Física Escolar. 
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