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RESUMO 

 

ALVES, Mateus Gomes de Loureiro. Jogos cooperativos: uma alternativa prática para o 

desenvolvimento psicomotor de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. 2018. 63 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro 

II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

A presente pesquisa, realizada numa escola pública do Município de Seropédica, região 

metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, tem como objetivo principal descrever, refletir e 

analisar, sob o ponto de vista de três professoras atuantes nas turmas de 3º ano do Ensino 

Fundamental, a aplicação dos jogos cooperativos e dos jogos competitivos nas aulas de 

Educação Física, tendo em vista seus alcances e limites nos campos  afetivos e sociais dos 

discentes. Tal objetivo se desdobra na medida em que se busca ampliar a discussão sobre a 

importância do jogo para o desenvolvimento da segunda infância, tanto nas áreas afetivas, 

cognitivas e relacionais. Para tanto utilizou-se uma pesquisa de campo e um estudo de caso 

com três professoras atuantes nas turmas de 3º ano do Ensino Fundamental.  A coleta dos 

dados foi realizada através de entrevista semiestruturada, observação sistemática e observação 

participante, após a observação por parte das professoras, dos alunos na prática dos jogos 

cooperativos e competitivos na aula de Educação Física. A partir das entrevistas transcritas, 

utilizou-se o software livre denominado IRAMUTEQ (Interface de R pourles Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), versão 0.7 alpha 2, para auxiliar a 

análise dos discursos das professoras. Da análise dos dados obtidos no estudo realizado, foi 

possível compreender a visão das docentes no que tange a experiência de jogos no espaço 

escolar e a lacuna existente na formação docente quanto aos aspectos psicomotores 

envolvidos nas atividades que exploram o movimento humano. Considera-se que, apesar da 

notória contribuição dos jogos cooperativos para o desenvolvimento humano, em especial 

para estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, os conceitos da psicomotricidade e de 

jogos cooperativos como contribuição possível para o processo de ensino aprendizagem 

ainda, necessitam ser mais divulgados, tanto nos aspectos teóricos quanto metodológicos.    

 

Palavras-chave: Jogos cooperativos. Desenvolvimento infantil. Socialização. 

Desenvolvimento psicomotor. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

ALVES, Mateus Gomes de Loureiro. Jogos cooperativos: uma alternativa prática para o 

desenvolvimento psicomotor de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. 2018. 63 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro 

II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

This research has been carried out in a public school located in the Municipality of Seropédica 

from the metropolitan area of the State of Rio de Janeiro with the aim at describing, reflecting 

and analyzing, from the point of view of three teachers of 3
rd

 grade classes in the Elementary 

School, the application of cooperative games and competitive games in Physical Education 

classes taking into account the reaches and limits of such games both in affective and social 

aspects for the students. The purpose of this research is extended so as to cover a discussion 

on the importance of the games for the development of the second childhood, both in the 

affective, cognitive and relational areas. In view of this, a field research and a case study with 

three teachers in the 3
rd

 grade of Elementary School were used. The data were collected 

through a semi-structured interview, systematic observation and participant observation, after 

the observation by the teachers, of the students in the practice of cooperative games and 

competitive games in Physical Education classes. From the transcribed interviews, a free 

computer program called IRAMUTEQ (Interface de R pourles Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), version 0.7 alpha 2, was used to 

support the analysis of the teachers' discourses. From the analysis of the data obtained in the 

study, it was possible to understand the view of the teachers regarding the experience of 

games in the school space and the gap in the teacher training regarding the psychomotor 

aspects involved in the activities that explore the human movement. It is considered that, 

despite the notorious contribution of cooperative games to human development, especially for 

students in the 3
rd

 grade of Elementary School, the concepts of psychomotricity and 

cooperative games as a potential contribution to the learning process still have to be further 

disclosed, both in theoretical and methodological aspects. 

 

Keywords: Cooperative games. Child development. Socialization. Psychomotor 

development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo buscou compreender os efeitos das atividades voltadas aos jogos 

cooperativos na disciplina de Educação Física, sob a ótica das professoras das turmas do 3º 

ano do Ensino fundamental de uma escola localizada em Seropédica, região metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, no ano letivo de 2018, nas avaliações realizadas pelas professoras 

regentes de turma mediante a observação da participação dos alunos na aula de Educação 

Física. 

A pesquisa teve como ponto de partida as conversas com professoras da rede pública de 

ensino, atuantes no Estado do Rio de Janeiro. A maioria deles relatava que seus alunos 

apresentavam questões, como baixo rendimento, falta de interesse, agressividade ou mau 

comportamento. 

O pesquisador, como educador físico, buscou compreender as queixas das professoras 

segundo as necessidades dos alunos a partir do movimento, sua especificidade. Sabe-se que o 

objeto de estudo da Educação Física é o corpo e movimento. Nesse sentido, o profissional da 

área estuda o desenvolvimento humano e suas necessidades. A criança é movimento, logo 

precisa jogar e brincar, pois aprende a partir das experiências concretas que passam através do 

corpo. Assim, o simbólico, a fantasia, o real aparecem no jogo, na relação com o outro.  

Parece que o controle do movimento, em sala de aula, torna as aulas de Educação Física o 

lugar desejado pela criançada, e consequentemente, o professor seja considerado o grande 

“herói” para elas. 

O movimento, a diversão e o barulho ainda são vistos com maus olhos pelos 

professores. A criança, desde cedo, precisa se adaptar ao mundo da escola que é alheio às 

necessidades infantis, pois limita as possibilidades de expandir suas potencialidades. Parece 

que a criança precisa aprender a ler e escrever palavras vazias e sem sentido algum para 

compreender o mundo dos adultos.  

Paulo Freire (1985) nos afirma que essa forma de educar faz o mundo perder o seu 

caráter sensorial e material para se tornar apenas matéria da consciência, pensamentos e 

palavras. Neste caso, pensar não é mais um jogo instintivo, no qual a cognição e afetividade 

se unem para chegar ao significado.  

Dias (2011) considera que as relações na escola estão congeladas e o conhecimento é 

ritualizado, existindo uma enorme distância entre o jogo metafórico e a aprendizagem 
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mecanicista, sendo as regras impostas sem que faça sentido para o aluno. O jogo está presente 

na escola a partir de regras marcadas e arbitrárias e o aluno precisa aprender a seguir sem 

questionar. Pode-se até se considerar um treino à submissão.  

Nesse ínterim, pensar em atividades cooperativas nas aulas de Educação Física é estar 

na contramão dessa prática. Diante dessas impressões iniciais, o pesquisador buscou trazer 

para perto as docentes das turmas do 3º ano do ensino fundamental para observarem o que 

acontece nas aulas de Educação Física. A ideia era compartilhar conhecimentos, em especial 

de cooperação numa perspectiva psicomotora. Era visível o prazer dos alunos, e quando 

surgiam desentendimentos ou algum ato que se aproximasse a violência, eles eram chamados 

para buscar soluções que resolvessem seus conflitos. Essa experiência cooperativa precisava 

ser analisada e compreendida pelos docentes. Sabe-se que não é a única maneira de 

desenvolver a globalidade e de explorar a potencialidade da criança, mas pode ser uma 

alternativa que propicie a abertura para o diálogo e de desenvolvimento da autonomia.  

A partir dessa experiência, surgiu o desejo de aprofundar o conhecimento e como 

primeiro passo foi feita uma revisão bibliográfica para obter a fundamentação teórica dos 

autores que discorrem sobre os jogos. De uma maneira mais ampla, Huizinga (2001), Antunes 

(2007) e Kishimoto (2011) trazem contribuições acerca do caráter lúdico do jogo e da sua 

importância para a cultura humana. Também, os teóricos Piaget (1976), Vigotsky (1984) e 

Fonseca (2008) consideram o jogo como elemento importante para o desenvolvimento 

infantil. Em relação aos jogos cooperativos, podemos destacar as contribuições feitas por 

Orlick (1989), Brotto (1999) e Velázquez Callado (2010). Tais autores afirmam que as 

atividades cooperativas são ferramentas práticas para o desenvolvimento humano de modo 

equilibrado tanto em seus aspectos motores, cognitivos, afetivos quanto sociais, o que está de 

acordo com os princípios básicos da psicomotricidade. 

Os pensadores Le Boulch (2008), Freire (2010) e Fonseca (2008) nos dão suportes 

para o trabalho com jogos nas aulas de Educação Física, e também apresentam questões que 

podem auxiliar o estudo entre a prática cooperativa e a psicomotricidade. 

Como as ideias para este estudo surgiram no espaço escolar e, mais especificamente, 

das conversas com as professoras, daí buscou-se compreender a prática e a teoria sob os 

olhares das docentes que foram convidadas a participarem da pesquisa. Assim, optou-se por 

uma metodologia que contemplasse essa observação, análise e reflexão. Assim, ao valorizar o 

universo das crenças das professoras em tela, sem priorizar as variáveis quantitativas, optou-
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se pela metodologia qualitativa adotando a abordagem de estudo de casos, a partir da 

observação participante e sistemática, com entrevista semiestruturada.  

Desse modo, o presente estudo partiu dos conteúdos clássicos de Educação Física para 

pensar os jogos cooperativos como estratégias que pudessem contribuir, de modo 

significativo, para a promoção de relações afetivas e psicossociais mais saudáveis, 

desintoxicando o ambiente escolar. Além disso, também propiciar a comunicação mais 

estreita com as professoras do 3º ano escolar.  

Diante do exposto, buscar-se-á responder às seguintes questões: quais são os alcances 

dos jogos cooperativos e competitivos para o desenvolvimento dos alunos do 3º ano do 

Ensino Fundamental? Quais são as percepções, crenças e práticas relacionadas aos jogos das 

professoras regentes? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Compreender as percepções e as crenças das professoras regentes de turma do 

terceiro ano do ensino fundamental acerca dos jogos no contexto escolar. 

2.2  Objetivos Específicos 

 Identificar como a prática de jogos cooperativos nas aulas de Educação Física 

pode contribuir para o desenvolvimento social dos alunos do terceiro ano do Ensino 

Fundamental na visão das professoras regentes dessas turmas.  

 Identificar como a prática de jogos competitivos, nas aulas de Educação Física, 

pode contribuir para o desenvolvimento social dos alunos do terceiro ano do Ensino 

Fundamental na visão das professoras regentes dessas turmas. 

  Comparar as duas práticas para o desenvolvimento Psicossocial. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

 

O jogo no ambiente escolar tem sido cada vez mais deixado de lado para dar destaque 

a uma forma de ensino que busca prioritariamente a produção escrita, e em posição estática, 

perfilados em carteiras, durante horas. Mesmo após tantos debates e discussões acerca de uma 

metodologia apropriada para o desenvolvimento intelectual, parece que estamos ainda tão 

próximos do ensino cartesiano e tradicional, visão que comprovadamente não dá conta de 

todas as necessidades e demandas dos alunos. A consequência desse fenômeno reflete-se em 

um aumento nos problemas de relacionamento dentro das turmas, o que torna o ato de 

lecionar uma tarefa cada dia mais difícil.  

Esta pesquisa pretende verificar de que forma as professoras regentes do primeiro 

segmento percebem as diferenças na corporeidade dos alunos durante os jogos, nas aulas de 

Educação Física, como também, entender quais tipos de influências esses jogos provocam nas 

relações sociais, dentro do ambiente escolar, buscando um jogar que vai além das aulas de 

Educação Física, que utiliza esse instrumento para valorizar os alunos em todos os seus 

aspectos psicomotores. 
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4 O JOGO  

 

4.1 Jogo e cultura 

 

Segundo Huizinga (2001), o jogo está presente há bastante tempo na cultura humana 

ao decorrer de sua história. O autor cita, inclusive, que o jogo seria mais antigo que a própria 

cultura; basta observarmos que ele está presente inclusive nos animais. Enquanto estes 

brincam, estão participando de um jogo, onde existem “acordos implícitos”, tais como: não 

morder com muita força, a ponto de machucar ou até fingir estar zangado um com o outro. 

Mesmo no jogo animal sendo bem simples, não podemos dizer que é um ato ou ação 

puramente motivada pelo instinto do prazer.  

 

Para Huizinga (2001, p. 3-4): 

o jogo é mais que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os 

limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, 

encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa "em jogo" que 

transcende as necessidades imediatas da vida[...] 

 

Sendo esse jogo animal, infantil ou adulto, ele está repleto de significância e intenção, 

e foi através dele que pudemos nos desenvolver e aprimorar enquanto seres sociais. Ainda que 

se tenham respostas diversas sobre o motivo pelo qual jogamos, Huizinga (2001), afirma que 

todas essas justificativas parecem estar atuando juntas, mas que se excluem mutuamente. 

Mesmo elas sendo discordantes, todas possuem algo em comum: acreditam que o jogo existe 

com alguma finalidade, seja um impulso inato, satisfação de um instinto de imitação, desejo 

de dominar e competir, finalidade biológica, ou simplesmente uma necessidade de distensão. 

O autor vai além dessas definições e defende a tese de que o homem supera a designação de 

homo sapiens ou homo faber, mas que o homem é ludens, ressaltando a importância do jogo 

para o homem que não se limitam às necessidades de sobrevivência, conhecimento e 

exploração do mundo, mas que joga pelo busca do prazer e por necessidade lúdica. 

Definição de jogo (HUIZINGA apud SOLER, 2006, p.44): 

Uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites fixos de tempo e 

lugar, segundo uma regra livremente adotada, mas absolutamente imperiosa, com 

um fim em si mesmo, acompanhado de uma sensação de tensão e júbilo e da 

consciência de ser diferente da vida real. 

 

Embora a definição de Huizinga esteja longe de compreender tudo o que o jogo 

representa, há de se destacar que o pensamento do autor já era inovador e avançado para o 
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período. Já se consegue observar em seu pensamento que o jogo vai além de uma explicação 

funcionalista, mas que ele está repleto de simbolismo, representação, que extravasa os limites 

do real e que se torna até irracional, no sentido das emoções que são produzidas nesse 

universo de quem joga.  

Colaborando com o pensamento de Huizinga, Freire (2003, p.148) destaca que jogo 

não está atrelado a algum compromisso, que não apenas o próprio ato do brincar. “O jogo não 

se relaciona ao passado nem ao futuro; é uma atividade do presente”, entendendo que é uma 

ação subjetiva, espontânea e despreocupada, que só se torna possível pelo desejo, imaginação 

e emoção. Ainda para Freire (2010), o ser humano é lúdico por natureza, portanto o jogo seria 

inerente a sua existência. Essa relação acaba sendo intrínseca, pois nascemos sabendo jogar e 

desenvolvemo-nos motivados e estimulados pelo interesse, pela descoberta e pelo prazer, 

também evidenciando o caráter lúdico da brincadeira e do jogo, e a facilidade com que a 

crianças interagem na brincadeira.  

 

4.2 O que é o jogo?  

 

Definir o significado para o termo “jogo”, em toda a sua complexidade, não é uma 

tarefa fácil. Existem muitos tipos de jogos e maneiras de jogar. Poderíamos citar aqui os jogos 

políticos, de adultos, das crianças, dos animais, contar histórias, quebra-cabeça, imitação, 

brincar com a areia livremente, dentre uma infinidade de outros jogos.  

Para Antunes (2007), o jogo, em seu sentido etimológico, pode ser entendido como um 

divertimento, uma brincadeira ou passatempo, sujeito a regras que precisam ser observadas 

enquanto se joga. Significa também: balanço, manobra, oscilação, astúcia, ardil. Já em sua 

epistemologia, a palavra jogo, provém de jocu, substantivo de origem latina que significa 

gracejo. 

De acordo com Fonseca (2008), filósofos, biólogos, antropólogos, psicólogos e 

educadores se debruçam sobre os aspectos fenomenológicos do jogo, e em todos eles se pode 

observar um significado dialético sócio genético e ontogenético, ligados à maturação do 

sistema nervoso central (SNC). Em qualquer dos casos, se pressupõem que o jogo é a 

evolução de uma adaptação interna, associada às emergências do eu, que induz a construção 

interna da subjetividade e representando uma fase avançada de evolução da espécie humana. 

Com isso, o jogo apresenta características e funções operatórias para a vida e para o trabalho, 

como também as funções de imitação social e forma de integração. Pelo fato do jogo se tratar 

de uma tarefa sem fins específicos, sem obrigatoriedade, sem propósitos, diferentemente do 
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trabalho, representa para a criança uma “liberdade autoiniciada liberta das características da 

realidade, de enorme importância para personalidade, na medida em que é ela que determina o 

seu significado” (FONSECA, 2008, p. 392). 

Para Kishimoto (1993), o jogo possui as mais diversas origens e culturas. Com isso, 

são transmitidos para as futuras gerações as suas formas e mais variadas maneiras de jogar. 

Para o autor, o jogo possui a função de convivência social e democrática entre as crianças, a 

partir do estabelecimento de regras, critério e sentidos. Conclui Kishimoto (1993, p.15) que 

“enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de 

perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social”.  

Além disso, para Antunes (2007), o jogo é um espaço que permite a criança, como 

também o adulto, realizar e ser tudo aquilo que desejam. Graças a essa característica, 

podemos obter a satisfação simbólica, atender a desejos e anseios. No aspecto social o jogo 

impõe o controle de impulsos, aceitação das regras, de forma não alienante, visto que as 

mesmas são estabelecidas e consentidas por aqueles que jogam. 

Para tentar entender um pouco mais sobre natureza do jogo e da brincadeira, 

Kishimoto (2011, p.18) destaca a importância de pesquisadores do Laboratoire de Recherche 

sur le Jeu et le Jouet, da Université Paris-Nord, como Guilles Brougère (1981,1993) e Jacque 

Henriot (1983, 1989), os quais apontam três níveis de diferenciação do jogo: 

1.O resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de            

um  contexto social;  
                                         2.um sistema de regras; 

                                         3.um objeto. 

 

Kishimoto (2011, p.18), a partir da definição de Guilles Brougère e Jacque Henriot, 

conclui que: no primeiro caso, o jogo é uma constituição social conforme seus valores, modo 

de vida e contexto, manifestando-se pela linguagem, exigindo o respeito às regras construídas, 

que não são iguais às regras do mundo, não tendo como objetivo compreender a realidade, 

mas manipulá-la pelo simbolismo dos seus desejos cotidianos.  No segundo caso, pode-se 

entender que as estruturas sequenciais permitem identificar a modalidade do jogo, por 

exemplo: o xadrez e a dama são jogos que possuem regras diferentes e, conforme são 

executadas, proporcionam uma atividade lúdica. Já no terceiro caso, representa o jogo 

enquanto objeto, sendo o xadrez, em alusão ao exemplo retratado acima, representado 

essencialmente pelas peças, as quais remetem às peculiaridades do jogo e contribuem para 

especificar a modalidade, constituindo-se também pelo tabuleiro, que podem ser feitos de 

tamanhos, cores e materiais diversos.  
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O autor cita inclusive que a brincadeira, diferentemente do jogo, possui uma relação 

de intimidade com a criança, e também de indeterminação no seu uso, não existindo um 

sistema de regras organizando sua utilização. Enquanto que Freire (1989, p. 116), sob a ótica 

da Educação Física, diz que brincadeira, brinquedo e jogo tem significado igual, com a 

diferença que o jogo ocorre a existência de regras, vencedores e perdedores quando 

executado. 

Buscando ampliar a visão sobre a função do jogo para o ser humano e suas múltiplas 

finalidades, Mastrascusa (2016, p. 85) nos traz uma tabela que expõe quais são as perspectivas 

de alguns autores sobre o jogo e o valor a ele atribuído: 

 

      Figura 1 – O jogo na perspectiva dos autores 

    Fonte: Mastrascusa (2016). 

 

A partir das contribuições de Huizinga (2001), Antunes (2007), Kishimoto (2011) e 

Freire (1989), pode-se concluir que ambos ressaltaram a natureza do jogo, enquanto espaço 

para imersão de sentimentos, vontades, anseios, do real para o simbólico, dentro de um limite 

de regras consentidas entre os participantes, que fazem sentido apenas naquele contexto, ao 
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passo que, na experiência do jogo, aprendemos a conviver no real, que necessita estar ligado a 

uma atuação voluntária e espontânea, nem fisiológica, nem biológica, mas uma função 

simbólica de quem o pratica, destacando-se a sua relevância enquanto elemento fundamental 

da cultura humana. 

 

4.3 O jogo e a sua importância no desenvolvimento infantil  

 

Também para Elkonin (2009), o jogo sempre esteve presente na história e na vida do 

homem, e sua relevância aumentou com o passar do tempo, adentrando no ambiente escolar, e 

tendo grande importância na educação infantil. Nos sistemas escolares diversos, mesmo com 

perspectivas diferentes para a sua utilização, nunca o jogo foi deixado de lado, e isso tem 

influência da grande proximidade que os jogos têm com a natureza infantil, não por sua 

natureza biológica, mas por sua natureza social, a qual se desperta cedo na criança a partir de 

sua vontade de se comunicar com os adultos.  

Libâneo (2001) nos conta que, em meados do século XVIII, estudos realizados por 

Pestalozzi e Rousseau introduziram os jogos na educação, afirmando a sua importância na 

formação do indivíduo. Rousseau acreditava em uma criança naturalmente boa, e que a 

aquisição dos conhecimentos formais acontecia pelo interesse do objeto de estudo, sendo o 

contato da criança com o mundo que a rodeia que estimula as suas potencialidades, com papel 

de destaque para o processo de aprendizagem e não ao ensino. 

Embora Rousseau tenha tido essa importante reflexão, quem colocou em prática as 

suas ideias foi o pedagogo Henrique Pestalozzi. Em instituições próprias, dedicou-se 

intensamente ao ensino como desenvolvimento das capacidades humanas, atribuindo 

importância ao método intuitivo, senso de observação, análise dos objetos, fenômenos da 

natureza, capacidade da linguagem, como também dando à psicologia infantil caráter 

fundamental no desenvolvimento do ensino.  

A partir das contribuições de Pestalozzi e Rousseau, o processo de desenvolvimento 

que era antes vistos sobre uma perspectiva inatista e empirista, passam a ter, a partir do século 

XX, um olhar sociointeracionista. Quando falamos do jogo sob a perspectiva 

sociointeracionista de aprendizagem e desenvolvimento humano, devemos destacar os estudos 

feitos por Piaget (1976) e Vygotsky (1984). Ambos buscaram compreender como ocorria a 

aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento mental a partir de olhares distintos, tanto 
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no que diz respeito à interação e à forma como ela ocorre quanto o valor do jogo nesses 

processos.  

Piaget (1976), pautado nos estudos sobre a psicanálise, estabeleceu fases de 

desenvolvimento psíquico pelas quais todos os indivíduos deveriam passar, desde o 

nascimento, estabilizando-se na fase adulta, por meio de uma evolução natural, comparável à 

maturação biológica, acreditando em um desenvolvimento a partir do construtivismo e da 

interação do sujeito pela manipulação dos objetos. 

Por outro lado, Vygotsky (1984), a partir da Teoria Historico-Cultural, acredita na 

predominância do aspecto biológico apenas no primeiro mês de vida, e, ao passo que a criança 

absorve e internaliza a linguagem dos adultos e com o contato social, começa a agir cada vez 

mais com a convivência. Pelo desenvolvimento da linguagem, passa a agir de forma racional 

e humana. Vygotsky (1984) estabelece, em sua teoria, dois níveis de desenvolvimento: o nível 

real e o nível potencial. O nível real compreende todas as funções mentais resultadas de ciclos 

que já estão completos, aquelas caracterizadas pela atividade independente da criança, ou seja, 

o que foi aprendido e que ela já consegue realizar sozinha. Já o nível de desenvolvimento 

potencial, caracteriza-se pelas funções que ainda se encontram incompletas, ou seja, nesse 

nível a criança só desempenha determinada ação com a mediação e ajuda de outros.  

Para que a criança consiga partir do seu nível potencial ao seu nível real, ela precisa 

passar por um processo de mediação e interação com o outro mais experiente. No ambiente 

escolar, o professor detém essa grande função de orientar e estimular a criança para que 

consiga superar conflitos e situações-problemas, mas poderíamos colocar também o 

brinquedo e a sua interação com esse objeto, como zonas de desenvolvimento proximal ou 

ZDP. 

Pode-se entender que Piaget (1976) possui uma visão de interação com o outro e com 

o objeto, sob um olhar individual. Em contrapartida, Vygotsky (1984) encara isso como uma 

construção social e coletiva. A partir dessa afirmação, destacamos a visão dos dois autores 

sobre o jogo e a sua importância no desenvolvimento infantil.  

Para Piaget (1976, p. 160) o jogo é: 

sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-motor e de simbolismo, 

uma assimilação do real à atividade própria, fornecendo a esta seu alimento 

necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por 

isso, os métodos ativos de educação das crianças exigem todos que se forneça às 

crianças um material conveniente, a fim de que, jogando elas cheguem a assimilar as 

realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil. 
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Fonseca (2008, p. 83), a partir dos estudos de Piaget, afirma que o objeto (ou 

brinquedo) só se torna parte da criança quando assimilado e integrado aos seus esquemas de 

ação. Com isso, o objeto se faz necessário na medida em que traduz a forma mais palpável e 

dinâmica de aprendizagem do real. A criança, enquanto assimila o mundo dos objetos e o real, 

passa a desenvolver e evoluir a sua inteligência, que é uma reconstrução do próprio real e dos 

objetos pelo ato de pensar, apoiando-se nos esquemas de ação. “Pensar é, antes de mais nada, 

agir”. 

Por intermédio das experiências vividas a criança consegue assimilar e acomodar o 

real, e a partir dela que a inteligência se constrói. Neste sentido, Vygotsky (1984) afirma que a 

criança aprende a agir em uma esfera cognitiva enquanto interage em atividades que 

envolvem os brinquedos e o simbólico; atividades essas que fazem com que o educando 

avance mais rapidamente, comparada às atividades da vida real, tanto por sua vivência no 

imaginário, como pela subordinação às regras. Com isso, Freire (1889) afirma que o jogo, em 

seu contexto educacional, é proposto como uma forma de ensinar conteúdos, aproximando-se 

ao mundo das obrigações e do trabalho. E não se trata de um jogo qualquer, mas de sua 

transformação em instrumento pedagógico para se tornar meio de ensino.  

Para Fonseca (2008), ao brincar, a criança se envolve em uma atividade psicomotora 

extremamente complexa, capaz de enriquecer a sua organização sensorial, estruturar sua 

organização perceptiva, cognitiva e neural e também elaborar a sua organização motora 

adaptativa. Além disso, o brinquedo, transformado em verdadeiros objetos mediatizadores, 

promove a junção de múltiplas posturas e praxias, de diversas formas de adaptação internas e 

externas. As adaptações internas compreenderiam a atenção, imaginação, fantasmização e a 

projeção, as externas tratariam da comunicação, interação, imitação, afiliação. 

Ainda para Fonseca (2008), os jogos de “faz de conta”, ao lado de outras 

manifestações lúdicas, emergem mais tarde no desenvolvimento infantil, em paralelo com o 

surgimento da linguagem, envolvendo diversas representações simbólicas e jogos de imitação. 

Essa característica da motricidade humana não é igual para a motricidade vista em alguns 

mamíferos, e essencialmente nos primatas. A imaginação coemergente, atividade da 

motricidade lúdica que se trata de um desenvolvimento psicomotor especialmente humano, só 

surge em um determinado momento do se desenvolvimento infantil, afinal a criança não nasce 

brincando. Pelo fato de a criança se comunicar com o seu mundo exterior e material, passa a 

recriar um mundo imaterial de imagens interiorizadas. A atividade lúdica aqui exerce o papel 
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de organização neuronal crucial, o que se trata de “uma das principais raízes do sentimento de 

si da criança” (FONSECA, 2008, p.392). 

 

A partir da visão dos autores, é possível concluir que o ato de brincar ou jogar são as 

formas de a criança aprender a viver no mundo e a maneira com a qual ela se desenvolve e 

adquire conhecimento. A criança aprende na experiência concreta, em sua motricidade. 

Destaca-se, para complementar e finalizar este capítulo, o pensamento de Brotto (1999, p.16), 

que enfatiza que o jogo e a vida são reflexo um do outro, trazendo a seguinte afirmação: “Eu 

Jogo do jeito que Vivo e Vivo do jeito que Jogo”. A vida e o jogo têm caráter indissociável. 
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5 OS JOGOS COOPERATIVOS COMO PROPOSTA EDUCACIONAL NAS AULAS 

 

5.1 Uma visão dualista de homem nas aulas de Educação Física e suas 

consequências na forma de competir e cooperar nos jogos 

 

Ao aprofundarmos os estudos sobre a evolução histórica do ensino da Educação Física 

na escola, e, mais precisamente, o valor do corpo neste processo entendemos o porquê se faz 

necessária uma abordagem mais cooperativa nos dias de hoje.  

Gonçalves (2012) nos conta que a Educação Física tomou muitas direções em sua 

forma prática com o decorrer do tempo. O que o esporte educacional é efetivamente nos dias 

de hoje está totalmente ligado as suas raízes sociais e históricas. Alguns autores, como 

Ghiraldelli Júnior (1988) e Castellani Filho (1988), citados por Gonçalves (2012), destacaram 

tendências que permearam o ensino da Educação Física, influenciadas por momentos 

históricos, tais como a militarista, higienista, biologicista e a de psicopedagogização. Em 

diversas tendências, podemos observar o ensino da Educação Física sob um olhar dualista. Na 

tendência biologicista, por exemplo, buscava-se a manutenção da saúde corporal, como 

também o desenvolvimento de capacidades físicas e habilidades motoras, em atividades 

puramente dirigidas pelo comando do professor. Enquanto o aluno executava o movimento 

mecânico, seria analisada a sua produtividade e eficiência, a partir de modelos padronizados, 

para alcançar um bom desempenho técnico e tático. Este caso se torna comparável a um 

adestramento físico.  

Prossegue Gonçalves (2012) afirmando que, bem próximo a esse modelo biologicista, 

estariam as tendências militarista e higienista. Essas tendências, junto com a psicologia 

behavorista, reforçaram a visão antropológica dualista da Educação Física. Nos primeiros 

casos, por dissociar o homem como um todo e tratar o movimento apenas como uma reação a 

estímulos, não considerando a sua intencionalidade, sua significação, afetividade e 

sensibilidade. Sendo assim, o corpo tratado apenas como um instrumento, desprovido de sua 

subjetividade, e o mundo, sua representação. Já no caso da psicologia behaviorista, a partir do 

momento em que elimina do homem tudo o que se assemelha à consciência, deixa de lado 

aspectos importantes, como a subjetividade e a liberdade, reduzindo e explicando 

cientificamente o comportamento humano a partir do corpo e de suas manifestações 

observáveis, o que acaba direcionando-a para o mesmo lado das tendências anteriores. 

 Ainda para o referido autor, outro aspecto que contribuiu para esse dualismo foi a 

visão que o esporte passou a ter sobre o homem e a sua corporalidade, especialmente no 
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esporte de alto nível, onde se insiste em instrumentar e manipular o corpo. O esporte que 

deveria ter como a sua origem a necessidade do brincar, se movimentar expressivamente de 

forma social e em confraternização com outros homens, foi com o passar do tempo assumindo 

elementos e valores da sociedade capitalista, como também as suas contradições. De um lado, 

vemos um lindo espetáculo estético, com seus gestos impecáveis, movimentos precisos e uma 

confraternização entre povos; do outro, processos que se assemelham ao trabalho produtivo de 

uma sociedade industrial, nos quais o atleta se transforma em um objeto, em função de sua 

produtividade, eficiência e rendimento, deixando de fora o caráter lúdico e prazeroso do 

esporte. Com isso, a busca incessante pelo alto rendimento abre espaço para alguns fatores 

escusos do esporte, como o doping, agressões ao corpo, podendo gerar problemas futuros à 

saúde. Essa perspectiva social do esporte também esteve presente no ambiente escolar, a qual 

Gadotti (1988, p. 143) chama de “tendência tecnoburocrata”. Em relação a essa tendência, 

Gonçalves (2012) a define como um modelo que se assemelha a uma empresa. Sua busca é 

atingir a eficiência e o máximo rendimento, e o seu principal objetivo, obter o controle e a 

disciplina, excluindo do ambiente escolar a afetividade e a sensibilidade. 

O percurso descrito a cima, sobre o processo evolutivo e histórico da Educação Física 

escolar, se fez necessário para visualizarmos os motivos pelos quais o esporte e a 

competitividade terem seguido caminhos não desejáveis em sua forma pedagógica. Isso ainda 

está enraizado e pode ser visto o seu reflexo, na forma como alguns professores de Educação 

Física enxergam a criança e o seu desenvolvimento durante as aulas. 

Na perspectiva dos jogos na escola, devemos sobretudo compreender o motivo pelo 

qual jogamos e assim saber qual proposta terá impactos mais significativos na formação dos 

alunos, incluídos valores humanos e sociais. Valores esses que serão necessários para a 

formação de uma sociedade menos egoísta e mais altruísta, em relação ao outro e a tudo o que 

nos cerca. Com isso, faz-se necessário uma abordagem que compreenda o homem de forma 

holística e em sua totalidade.  

Quando trabalhamos com jogos, sejam eles competitivos ou cooperativos, para 

Gonçalves (2012), devemos buscar a concepção que valorize o homem e a sua relação 

dialética, não o reduzindo a um biologicismo ou psicologicismo, mas que, no ato de educar, o 

movimento não seja visto apenas como um resultado de forças biológicas e fisiológicas, como 

também não se resuma a um processo de aprendizagem motora. Para Gonçalves (2012, 

p.141), devemos entender o homem como “um ser que pensa, sente e age, existindo em um 

mundo com o qual interage dialeticamente”. 
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 5.2 O que são os jogos cooperativos? 

  

Jogos cooperativos trata-se de uma proposta que visa contrastar algumas crenças sobre 

competitividade, como “a ilusão de separatividade” Weil (1987) apud Brotto (1999, p. 7), 

que atribuía à competição a condição única para a existência e evolução do ser humano.  

Barreto apud Soler (2006, p. 21) define os jogos cooperativos como uma dinâmica em 

grupo, que em primeiro lugar deverá buscar despertar a consciência cooperativa, mostrando 

que ela é uma possibilidade e alternativa saudável para o campo das relações sociais; em 

seguida, buscar efetivamente a cooperação entre as pessoas, à medida que o jogo em si já 

consiste em verdadeiras experiências cooperativas. 

Para Brotto (1999), os jogos cooperativos foram criados com o objetivo de promover o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais positivas e a autoestima através da prática de 

brincadeiras e jogos, com o intuito de prevenir futuros problemas sociais antes de se tornarem 

reais. Embora cooperar e competir sejam possibilidades de atuar no mundo a partir da 

vontade, discernimento ou responsabilidade coletiva, Orlick (1889) apud Brotto (1999, p. 41), 

compartilham da opinião que:  

 

se nossa qualidade de vida futura, e talvez até nossa sobrevivência, depender da 

cooperação, todos pereceremos se não estivermos aptos a cooperar, a ajudar uns aos 

outros, a sermos abertos e honestos, a nos preocuparmos com os outros, com as 

nossas gerações futuras. (...) devemos nos afastar da competição cruel e começarmos 

a enfatizar a cooperação e a preocupação com os outros.  

 

O aludido autor prossegue dizendo que a nossa sociedade humana só se manteve viva 

por causa da cooperação. A cooperação para o homem é mais importante que para qualquer 

outra espécie, afinal, suas ações tem efeito direto sobre todas as outras, tendo a capacidade de 

enriquecer ou de destruir a si mesmo e seu ambiente natural. 

Colaborando com esta idéia, Galtung (1985) apud Velázquez Callado (2004) descreve 

jogo cooperativo como uma educação para paz. Para o autor é importante buscar entender o 

significado para o conceito de “paz”, e descreve-o da seguinte maneira: a visão ocidental tem 

como base a junção de duas tendências: “eirene” grega e “pax” romana, a partir de uma ótica 

etnocentrista. A paz é percebida como uma ausência de violência, conflitos e guerras. Essa 

visão tradicional tem predominado no Ocidente até os dias atuais e se propagando para o 

restante do mundo. 
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Ainda para Lederach (1984) apud Velázquez Callado (2004), a ideia popular de paz 

muitas vezes é confundida com um estado de tranquilidade e serenidade pessoal ou 

intrapessoal que pode ser entendido como uma ausência de conflitos, como brigas e 

discussões. 

 Com isso, o conceito de paz se reduz a uma simples não associação, não interação e 

consequentemente a não possibilidade de que ocorram conflitos.  

Velázquez Callado (2010) afirma, com base em seus estudos, que os conflitos devem 

ser encarados a partir de uma visão diferente da tradicional, como uma forma de 

incompatibilidade de metas, em nível intrapessoal, interpessoal ou intergrupal; situações em 

que as pessoas ou grupos preservam metas opostas, com interesses divergentes e valores 

antagônicos; de uma luta entre duas ou mais pessoas, que buscam preservar objetivos 

incompatíveis, com recompensas escassas e interferências dos outros na sua realização das 

metas.  

Para Velázquez Callado (2004), o conflito deve ser analisado através do conceito de 

paz negativa e de paz positiva. A paz negativa enxergaria o conflito sob a ótica tradicional, 

que se trata de algo não desejável e que precisa ser evitado. Pois, como já vimos 

anteriormente, o conflito é encarado como um duelo de duas perspectivas que nunca chegarão 

a um consenso, sem que uma delas precise se submeter à outra.  

Por outro lado, a paz positiva seria o conflito como instrumento de transformação e de 

busca pela não violência. O conflito perde a característica de sobrepujança e ganha um olhar 

cooperativo, no qual as partes chegarão a uma solução que seja aceitável para todos. 

Pode-se observar, a partir do estudo de Velázquez Callado (2004), que os conflitos 

irão acontecer, e é nesse sentido que os jogos cooperativos se inserem, com uma proposta de 

buscar a solução a partir de uma paz positiva, onde jogo seja agradável para todos e que 

priorize varias dimensões humanas e uma só atividade, no caso, o jogar de forma cooperativa. 

 

De acordo com Velázquez Callado (2004, p. 54), a proposta cooperativa vai: 

 

1. No âmbito pessoal: Facilitar um maior conhecimento da própria personalidade; 

favorecer nos alunos a percepção das próprias capacidades e limitações; Promover a 

autonomia na hora da tomada de decisões e responsabilidade; Melhorar o autoconceito 

de todos e de cada um dos nossos alunos. 

2. No âmbito social: Melhorar as relações de grupo e criar um clima positivo nas aulas; 

Eliminar todo tipo de discriminação por razões étnicas, de sexo, de condição social; 

Promover processos de regulação autônoma dos conflitos por meio não violentos; 

Favorecer o conhecimento, respeito e valorização das diferentes manifestações 

culturais do mundo. 
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3. No âmbito ambiental: Respeitar o meio ambiente; Preocupar-se com a conservação e 

melhora do meio ambiente. 

Brotto (1999, p.90) define três princípios socioeducativos e eixos da pedagogia 

cooperativa que são a “ação-reflexão-transformação”, importantes para a manifestação da 

consciência pessoal e grupal. 

1- Ação: diz respeito à valorização e a inclusão de todos, respeitando as diversas 

formas de participação. 

2-  Reflexão: trata-se de proporcionar o clima favorável e de cumplicidade entre 

os participantes, motivando e possibilitando a reflexão a cerca das regras, incluindo modifica-

las, para alcançarem a melhorar a participação, o prazer e a aprendizagem de todos do grupo.  

3- Transformação: manter nos alunos a disposição de dialogar a todo o momento, 

decidir em consenso, experimentar as regras modificadas integrando-as ao jogo. 

Segundo Brotto (p. 91), a forma de trabalhar cooperativa irá ampliar: 

reflexão criativa, a comunicação sincera, a tomada de decisão por consenso e a 

abertura para experimentar o novo, todos podem descobrir que são capazes de 

intervir positivamente na construção, transformação e emancipação de si mesmos, 

do grupo e da comunidade onde convivem 

 

Para Brotto (1999, p. 125-126), existem três categorias de jogos cooperativos: 

 
a) Jogos Cooperativos Sem Perdedores: nesta primeira categoria, todos os participantes 

formam um único Grande Time. Poderíamos considerar que estes são jogos 

plenamente cooperativos, onde todos jogam juntos para superar um desafio comum, 

mas principalmente, jogam pelo prazer de continuar a jogar juntos. 

 

b) Jogos de Resultado Coletivo: são atividades que permitem a existência de duas ou 

mais equipes. Há um forte traço de cooperação” dentro de cada equipe e entre as 

equipes, também. A motivação principal está em realizar metas comuns, que 

necessitam do esforço coletivo para serem alcançadas. 

 

c) Jogos de Inversão: os „Jogos de Inversão‟ enfatizam a noção de interdependência, 

através da aproximação e troca de jogadores que começam em times diferentes. 

Conforme os jogos se desenvolvem, os jogadores vão mudando de lado, 

literalmente, colocando-se uns no lugar dos outros. Desse modo, podem perceber 

com nitidez, que são, essencialmente, todos membros de um mesmo time. 

 

 

5.3 Por que optar pelos jogos cooperativos? 

 

A competição exacerbada tem sido uma tônica na sociedade moderna, onde se valoriza 

e incentiva a busca pela conquista a todo o momento, inclusive onde ela não é necessária. Isso 

se reflete dentro da nossa sociedade e pode ser observado nos tipos de jogos que são 
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praticados pelas crianças, nos mais diferentes espaços, escolas, ruas, clubes e também nas 

aulas de Educação Física. Para Brotto (1999), grande parte desses jogos acaba estimulando o 

confronto em detrimento do encontro. São situações capazes de eliminar o principal objetivo e 

essência do brincar, que é a diversão, alegria e o prazer, de forma que existirão mais 

perdedores que vencedores. Essa experiência transforma o jogo em um espaço de desprazer, 

tensão, ilusão e exclusão para aqueles que não obtiverem um bom desempenho ou que não 

possuírem as melhores capacidades físicas e habilidades motoras. 

No entanto, o jogo cooperativo não tem como função negar a existência da 

competição, afinal Freire (2010) ressalta que a competição não nasce do jogo, mas pode ser 

vista nele. Se o jogo assumiu perante a sociedade uma característica predatória, a culpa não é 

do jogo, como também acabar de uma vez por todas com este no ambiente escolar não fará o 

problema deixar de existir. Os professores, ao invés de simplesmente ignorá-lo, deveriam 

convertê-lo à competição lúdica, e utilizá-lo de uma forma que valorize e potencialize as 

relações. Embora o autor não veja problema em competir, pelos motivos anteriores expostos, 

e que isso possa se manifestar naturalmente em uma brincadeira infantil, nos diz que, para que 

exista a competição, se faz necessária à presença do outro, e esse é o aspecto do jogo 

competitivo que precisa ser explorado nas aulas, dando assim à competição a característica de 

verdadeira cooperação. 

Por outro lado, Freire (2010) ressalta que devemos recuar o crescimento da 

competição perversa que se manifesta na sociedade tecnocrática, com sua supervalorização 

dos vencedores em detrimento dos perdedores, que nada se assemelha à competição em forma 

de jogo que esteve sempre presente no espírito humano e animal descrita por Huizinga. 

Contribuindo com esse pensamento, Brotto (1999), em conformidade com as 

afirmações feitas por Orlick (1889), não se posiciona contra a competição, colocando-se, por 

outro lado, completamente a favor da cooperação, não pelo fato de considerar a cooperação 

boa e a competição ruim, mas por enxergar a cooperação como necessária e adequada, não 

apenas para o presente momento como também para os próximos tempos e as futuras 

gerações. 

Em relação à crença de que a competição produz um melhor desempenho no jogo que 

a cooperação, podemos destacar três estudos apresentados por Brotto (1999). O primeiro 

estudo apresentou uma sistematização e resenha de 109 pesquisas sobre o mesmo tema, 

obtendo o resultado favorável para os jogos cooperativos em 65 delas, nenhuma diferença em 

36 delas e em apenas oito casos a competição foi melhor. O segundo estudo concluiu que na 
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cooperação existe uma maior coordenação dos esforços e os indivíduos contribuem mais nas 

atividades, produzindo mais, melhor e mais rápido, tornando-se, assim, mais amigos e 

apreciando uns aos outros. No terceiro estudo, provou-se que, enquanto um grupo só alcançar 

os seus objetivos à custa dos outros, acaba se tornando mais hostil, mesmo se tratando de 

pessoas equilibradas, sendo contraprodutivo e não justificável criar conflito em um grupo 

perdedor para gerar a harmonia em outro grupo vencedor. 

Esses estudos sustentam a ideia de que a cooperação produz resultados mais 

favoráveis e eficientemente melhores, quando comparados a trabalhos com foco na 

competição. Isso é facilmente observado nas experiências vividas por alunos dentro da escola, 

nas suas relações interpessoais. 

Sendo assim, dependendo de como essas atividades são conduzidas, os jogos 

cooperativos e competitivos podem proporcionar características bem diferentes para aqueles 

que praticam esses jogos. Walker (1987), citado por Brotto (1999, p. 78), comparou os 

resultados que podem ser encontrados nos dois tipos de jogos: 

 

Figura 2 – Comparação entre os jogos competitivos e os jogos cooperativos 

 

 

 

 

 

     Fonte: Brotto (1999).  
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A Figura 2 revela as consequências que podem ocorrer em um jogo que promove o 

encontro a outro tipo de jogo que prove o confronto. Além dessas duas maneiras de jogar, 

poderíamos citar também a omissão ao jogo, presente nas aulas, no comportamento de alguns 

alunos. Estes casos são tão preocupantes quanto os do confronto, pelas consequências que irão 

gerar a essa criança, como a exclusão do grupo, inibição, dificuldades de desenvolver sua 

imagem corporal, motricidade, noção espacial, relacional e cognitiva. Em grande parte das 

vezes, a omissão é decorrente da forma como são conduzidos os jogos dentro da escola. 

 

 5.4 Qual é a importância dos jogos cooperativos para a prática psicomotora na 

segunda infância? 

 

Para Mastrascusa (2016, p. 394), a principal função do psicomotricista é a de jogar e 

deixar jogar. Por se tratar de algo vital e necessário para o desenvolvimento psíquico e físico, 

deve-se jogar por estar vivo e para viver. Contribuindo com esse pensamento, Fonseca (2008, 

p.394), a partir dos estudos de Vygotsky, nos informa que inicialmente o domínio da criança 

no jogo se dá pela ação, e em seguida pela significação. Com isso, a criança, enquanto pensa, 

age, e ao agir, pensa, tornando-se inseparáveis as ações psíquicas e motoras, internas e 

externas. Portanto, a representação, a imaginação e interação são processos internos 

conduzidos a partir da ação, o que Fonseca diz se tratar de um “paradigma vigostkiano 

fundamental do desenvolvimento psicomotor”. 

De uma forma mais especifica, Le Boulch (2008) descreve que, na segunda infância, a 

criança de 5 a 8 anos encontra-se no ciclo dos aprendizados fundamentais. A partir desse 

período de transição, ela passa por uma mudança do ajustamento, de global para cognitivo, e a 

programação motora, até então inconsciente, progressivamente torna-se consciente e solicita a 

representação mental. Entre 6 e 8 anos, o aspecto central da educação psicomotora deve estar 

concluído através das mais variadas vivencias e experiências de ajuste, que são encontradas 

nas atividades físicas e esportivas, dando a importância devida aos jogos coletivos por 

proporcionar à criança, aprender a agir com o outro através de regras e também por dar a 

oportunidade de exercer diversos papeis dentro da equipe e do jogo. Essas práticas, que são na 

verdade experiências de ajuste às situações problemas, irão melhorar a autoconfiança e o 

equilíbrio emocional e afetivo da criança. 
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O jogo livre, que está relacionado a uma psicomotricidade relacional, não se distancia 

tanto do jogo organizado, que seria o jogo de regras, afinal não existe jogo sem regra alguma. 

Mastrascusa (2016, p. 86) afirma que: 

 

o jogo livre não está separado do jogo organizado, ao contrário, em ambos se pode 

criar uma relação rica. Trata-se de estabelecer basicamente uma relação simétrica na 

qual cada participante contribui com o que pode e sabe que a organização é o 

resultado de discussões, cessões e acordo instáveis e imutáveis. 

 

Embora essa forma de jogar livre e espontânea tenha grande importância no 

desenvolvimento psicomotor da criança, iremos nos fixar no entendimento sobre os jogos de 

regras, aquele que mais se aproxima à proposta dos jogos cooperativos, abordagem utilizada 

neste estudo, como também entender qual é a sua importância para a psicomotricidade.  

Piaget (1978, p. 185 citado por Freire, 2010, p. 142) descreve os jogos de regras como:  

jogos de combinações sensório-motoras (corridas, jogos de bola de gude ou com 

bolas etc.) ou intelectuais (cartaz, xadrez etc.), com competição dos indivíduos (sem 

o que a regra seria inútil) e regulamentadas que por um código transmitido de 

gerações em gerações, que por acordos momentâneos. 

 

Nesse caso, Freire (2010) conclui que a competição aparece como elemento 

importante para a atividade lúdica, tendo como papel fundamental ir em direção à cooperação. 

Ainda para Freire (2010), embora o homem seja um ser social, para chegar a isso 

necessita de tempo para alcançar a sua maturação biológica, bem como coordenar questões 

espaço-temporal, a formação de sua imagem corporal, desenvolver o pensamento, o 

sentimento e muitas outras atividades cooperativas  que não se podem esperar das crianças 

pequenas. 

Para Le Boulch (2008, p. 209), os jogos funcionais, que tomam a forma de jogos 

simbólicos, de imaginação e de habilidades, darão, a partir dos seis anos de idade espaço aos 

jogos de regras, sobrepondo-se e tendo principal importância como atividade criativa. O jogo 

de regra representa, nas palavras do autor, “uma verdadeira experiência moral colocada em 

ação”. 

Le Boulch (2008) divide os jogos de regras a partir de uma dupla significação; uma 

delas seria a tarefa propriamente dita, a sua questão operacional, e a outra seria o próprio 

funcionamento e relacionamento do grupo, onde aparecem as relações e as possibilidades de 

exercer o controle. Nos jogos de regras o professor tem um duplo papel fundamental: 

1. Ajudar a todas as crianças a se realizar na tarefa coletiva, utilizando esse jogo de regra 

com a situação problema para favorecer desenvolvimento psicomotor. 
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2. Facilitar a consciência das crianças sobre os aspectos socioafetivos, como também 

possíveis tensões e reações de cunho emocional que possam interferir e impedir o bom 

andamento do grupo. 

A organização e construção das regras de um jogo, nas palavras de Piaget (1977), 

citado por Freire (2010, p. 147), transcrevem-se como: “o divertimento específico do jogo 

deixa de ser muscular e egocêntrico para tornar-se social”, não se contentando as crianças da 

segunda infância apenas com o simples jogo motor. 

É nesse ponto que a proposta dos jogos cooperativos e os pressupostos da educação 

psicomotora se encontram, à medida que o educador proporciona experiências que melhoram 

a adequação das crianças aos problemas afetivos, a socialização é efetivamente alcançada. 

Le Boulch (2008) contribui para essa pesquisa quando afirma que a essência dos jogos de 

regra é a cooperação e que a competição provoca na criança o desejo de impor seus próprios 

valores aos demais. 

Nesse aspecto, o autor destaca que o respeito às regras aceitas por todos desenvolve na 

criança, aos poucos, o entendimento de que precisa aceitar a existência da necessidade de 

limites em sua ação, premissa para o desenvolvimento do senso moral, “não de uma moral 

pronta, imposta do exterior e às vezes percebida como arbitrária, mas nascida da atividade em 

comum, necessária ao bom andamento do grupo”. (LE BOULCH, 2008, p. 210) 

 Para Le Boulch (2008), o professor precisa tomar alguns cuidados na orientação 

cronológica dos jogos de regras, para proporcionar atividades que privilegiarão o 

desenvolvimento dos alunos. Os jogos de regras precisam ser introduzidos de acordo com a 

evolução da criança, respeitando a progressão das atividades, passando de jogos de regras até 

chegar às praticas coletivas e esportivas dos adultos, buscando atividades que permitirão o 

desenvolvimento das funções operativas psicomotoras e cognitivas, como também a regulação 

e o equilíbrio.  

Para Lapierre e Aucouturier (1980), citado por Freire (2010, p. 152), o jogo mal 

orientado pode causar consequências piores que o não jogar, a partir seguinte afirmação: 

“Esses corpos formalmente alinhados atrás de suas respectivas carteiras dão mais segurança 

que a agitação impulsiva desses mesmos corpos em movimento, cujo dinamismo tende a 

subtrair-lhes a autoridade!”. 

É natural do jogo coletivo, independentemente de seu caráter competitivo ou 

cooperativo, a necessidade de cooperar. A cooperação entre os participantes resulta em uma 

maior conscientização sobre as situações espaço-temporais, necessárias para que todos 

alcancem eficiência e êxito na atividade. 
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Contudo, para Le Boulch (2008), os jogos de regras podem gerar obstáculos no 

desenvolvimento cooperativo das crianças se não forem devidamente orientados. Em relação 

aos jogos com bola, por exemplo, a falta de habilidade, a descoordenação, a dificuldade de se 

colocar no lugar do outro e problemas de estruturação do espaço podem gerar consequências 

como grande tensão emotiva pela possibilidade de reprovação ou de criticas por parte dos 

outros participantes, o que irá aumentar ainda mais a sua inabilidade; não ajustamento do jogo 

a função psicomotora e maturidade da criança são fatores que podem gerar uma maior 

inibição e sentimento de fracasso, podendo ser estressante e impedir a progressão da criança 

nesse jogo; e a dificuldade da criança de se colocar no lugar do outro. O jogo deve estimular a 

passagem da criança pelo estágio de descentralização, por volta dos sete anos, onde já se torna 

possível distinguir direita e esquerda. O simples ato de passar a bola, que pode gerar conflitos 

durante uma brincadeira ou jogo, é uma ação que facilitará a criança desta idade a deixar a 

fase do egocentrismo, aprendendo assim, a se colocar no lugar do outro e não enxergar o 

mundo apenas em torno de si. 

Contribuindo com o pensamento do referido autor, Mastrascusa (2016, p. 86) afirma 

que o marco organizado é resultado de acordo instáveis e mutáveis, através de discussões e 

consensos. A partir desses acordos, livremente aceitos por todos, as crianças saberão até onde 

são os limites a serem cumpridos “obrigatoriamente” no jogo, até onde pode, e até onde não 

pode ir. Embora não seja fácil de aceitar, é elemento imprescindível para o desenvolvimento 

do jogo, para o desenvolvimento pessoal, e é o que permite permanentemente identificar o seu 

limite e o do outro. 

Para Le Boulch (2008), em sua obra “Corpo na Escola do Século XXI”, quando fala 

em atividades ao ar livre, defende uma escola que busca por uma educação global, dando 

destaque à cooperação e atividades que busquem o conhecimento de si, como também que 

proporcionem a participação de todos, independentemente do seu nível de desenvolvimento, 

deixando de lado a tendência competitiva da sociedade ocidental. Com isso, o jogo 

cooperativo poderia ser utilizado como o marco referencial que permite e estimula a 

espontaneidade da criança, que proporciona um ambiente em que ela possa viver suas 

necessidades, desejos, fantasias, sem medo de ser julgada. 
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6  PRESSUPOSTOS  METODOLÓGICOS 

 

6.1 Característica da pesquisa 

 

Esta pesquisa propõe-se a analisar os efeitos dos jogos na vida dos alunos do terceiro 

ano do Ensino Fundamental, a partir dos relatos e observações feitos pelas professoras 

regentes de turma. Dentro deste recorte, buscou-se verificar os aspectos motivacionais, 

lúdicos, inclusivos e afetivos que cada tipo de jogo pode proporcionar, podendo, ainda, ser 

ampliado para além das aulas de Educação Física. 

 

6.2 Método 

 

Foi adotado para esta pesquisa o delineamento de campo, seguindo o modelo 

apresentado por Lakatos (2003). Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o 

tema para verificar a tendência atual do problema, investigar os trabalhos que já foram 

realizados a respeito e conhecer quais são as opiniões que circulam sobre o assunto. A partir 

daí, optou-se por uma metodologia descritiva com abordagem qualitativa: um estudo de caso. 

Segundo Carlos Antônio Gil (2010, p. 37): 

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 

biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. 
 

A pesquisa foi realizada com a participação de três professoras regentes do 3° ano do 

Ensino Fundamental que receberam, concordaram e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para participarem da pesquisa. Os nomes das participantes são fictícios 

para garantir o sigilo e o anonimato. 

Os dados foram coletados e analisados através de instrumentos: observação 

sistemática e participante, entrevista semiestruturada, sendo esta composta por seis questões, 

incluindo informações sobre idade, tempo de magistério e nível de escolarização das 

participantes, e com utilização do software livre denominado IRAMUTEQ (Interface de R 

pourles Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionaires), versão 0.7 alpha 2. As 

entrevistas ocorreram no dia 22 de setembro de 2018 e o tempo de aplicação variou entre 5 e 
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10 minutos. As entrevistas realizadas foram gravadas e transcritas na íntegra e as questões 

relacionadas à entrevista estão presentes no Apêndice B desta pesquisa 

 

6.3 Considerações éticas 

 

Este tipo particular de pesquisa não requer a aprovação de um comitê de ética que não 

seja o consentimento das escolas e dos adultos participantes. Desse modo,  a direção tomou 

ciência, assinando um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para autorizar a coleta de 

dados com as professoras. Posteriormente, o pesquisador convidou as professoras a 

participarem das aulas de Educação Física para que elas pudessem observar e avaliar a aula, 

seguindo os seguintes critérios: participação dos alunos, participação do professor  a 

metodologia aplicada. As professoras concordaram e assinaram um termo de permissão para 

gravar (áudio e vídeo) a entrevista, garantindo o anonimato e a confidencialidade. 

 

6.4 Local da pesquisa 

 

O locus desta pesquisa se deu em numa escola, que atende apenas Educação Infantil e 

o primeiro segmento do Ensino Fundamental, situada no município de Seropédica, RJ. 

 

6.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

Foram utilizados como instrumentos para a coleta de dados e informações da pesquisa 

a observação sistemática, observação participante e a entrevista semiestruturada. 

Para Lakatos (2003), a observação sistemática é a mais adequada para os estudos de 

caráter descritivo. Nesses estudos, o pesquisador tem conhecimento sobre quais aspectos da 

comunidade, da organização ou do grupo são importantes para a busca dos objetivos traçados. 

Já na observação participante, o pesquisador está inserido na comunidade ou grupo em que 

está sendo realizada a pesquisa de campo. Nesse sentido, podemos dizer que o pesquisador 

poderia assumir, de certa forma, papel de membro desse grupo. 

Para Lakatos (2003, p.195), a entrevista é “um encontro entre duas pessoas, a fim de 

que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, 

para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 
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social”, sendo assim, uma das melhores formas de se obter dados para uma pesquisa científica 

qualitativa. 

Optou-se pela entrevista semiestruturada por seu caráter espontâneo, que não limita as 

possibilidades de respostas daqueles que estão sendo entrevistados. Lakatos (2003) define a 

entrevista semiestruturada como não padronizada, considerando que, nesse tipo de entrevista, 

o entrevistador pode desenvolver cada situação com liberdade necessária e na direção que for 

mais adequada para uma exploração ampla de determinada questão que se esteja estudando. É 

normalmente composto por perguntas abertas e que podem ser respondidas na forma de 

conversa informal. 

Ainda para Triviños (1987, p.146), “a entrevista semiestruturada, ao mesmo tempo em 

que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação”, 

tendo caráter fundamental para aprofundarmos os estudos realizados em campo. 

 

6.6 Participantes 

 

A pesquisa foi realizada com a participação de três professoras do 3° ano do Ensino 

Fundamental. 

Quadro 1. Caracterização dos participantes da pesquisa. 

Participantes 

 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 

Idade 37 29 34 

Sexo F F F 

Formação Pós-graduação em 

Gestão Escolar 

Pós-graduação em 

Gestão Escolar e 

Psicopedagogia 

Graduação em 

Pedagogia 

Tempo de serviço na 

docência 
18 anos 5 anos 15 anos 

Legenda: Feminino (F) 

 

6.7 Apresentação e discussão dos dados 

 

As professoras participantes da pesquisa, que se limitam ao número de turmas de 

terceiro ano em uma única unidade escolar, foram convidadas para assistir à aula de Educação 

Física ministrada, no dia 22 de setembro de 2018, pelo professor e pesquisador, atuante nas 

respectivas turmas em todo o período letivo de 2018. Nessa aula de observação, o 
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professor/pesquisador trabalhou em cada turma separadamente, aplicando, em cada aula, 

quatro jogos cooperativos e quatro jogos competitivos. Esta observação inicial, sob a prática, 

teve como objetivo auxiliar e melhorar o entendimento das professoras sobre a essência 

desses dois tipos de jogos, como também enriquecer a discussão através de suas ponderações 

e avaliações sobre a atuação dos alunos nos mais diferentes tipos de jogos. 

Jogos cooperativos utilizados nas aulas de Educação Física: 

 

Figura 3 – Jogo cooperativo de manter a bola rolando em cima do colchonete 

 

Fonte: Mateus Alves, 2018. 

 

Figura 4 – Jogo cooperativo de passar e receber a bola com o tecido 

 

Fonte: Mateus Alves, 2018. 

O Jogo utilizado na Figura 4 representa o passar a bola em duplas utilizando apenas o 

colete (tecido), em seguida, se posicionar no início da fila para receber novamente a bola que 
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está sendo passada pelo grupo, e a tarefa se dá por concluída quando o grupo termina uma 

volta completa na quadra evitando que a bola caia no chão. 

 

Figura 5 – Jogo cooperativo dos dez lançamentos com a rede 

 

Fonte: Mateus Alves, 2018. 

 

O jogo cooperativo dos dez lançamentos na Figura 5 consiste em lançar a bola, em 

grupo, dez vezes para o alto segurando nas extremidades de uma grande rede, sem deixá-la 

cair para fora, podendo variar a atividade da forma que o grupo achar mais interessante, por 

exemplo, lançar o mais alto possível, não estipular um número de lançamentos e 

estabelecendo um recorde, etc. 

 

Figura 6 – Jogo zerinho, variação cooperativa, a cada batida uma passagem 

 

Fonte: Mateus Alves, 2018. 
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Na Figura 6, temos o jogo zerinho, sugestão retirada do livro “Educação de corpo 

inteiro”, de João Batista Freire (2010, p. 81), e adaptada para o contexto cooperativo. No jogo 

popular zerinho, a criança precisa passar correndo por debaixo da corda sem deixar que a 

corda lhe atinja. Na variação, apresentada pelo referido autor como “para cada batida uma 

passagem”, os alunos precisam passar em sequência, um atrás do outro, sem deixar que 

ocorram “batidas vazias”, que representam batidas sem que nenhuma criança passe. O 

objetivo dessa variação para o autor é importante para criar novos esquemas de adaptação às 

crianças, estipulando-se um número prévio de passagem, como exemplo, dez passagens sem 

batidas vazias. Optou-se por adaptar esta variação apresentada para um olhar cooperativo, 

onde o jogo só se tornaria concluído assim que todos da turma tivessem passado em sequência 

e sem batidas vazias. 

O fato de o pesquisador estar habituado a trabalhar nessas turmas diversas práticas 

corporais, inclusive os jogos cooperativos, e a sua intimidade com os alunos proporcionou 

uma atuação natural e espontânea da turma durante a prática; consequentemente trazendo 

mais fidelidade aos dados coletados e veracidade para a pesquisa de campo. 

Outro aspecto importante para a pesquisa de campo é a opinião das professoras 

regentes, sob a participação da turma; por estas estarem mais tempo em contato com os 

alunos, suas ponderações darão grande contribuição para a pesquisa, afinal ambos atuam em 

locais, funções e em tempos distintos dentro do ambiente escolar. 

A observação da aula realizada pelas professoras ocorreu pela manhã com duas turmas 

e à tarde com uma turma, respeitando o horário e turno habitual das docentes e alunos. A 

entrevista semiestruturada, que representa segunda etapa da pesquisa de campo, foi realizada, 

ao final do turno escolar, utilizando-se o espaço físico da brinquedoteca. As professoras já 

haviam concordado previamente em participar da pesquisa e recebido todas as informações 

necessárias sobre o processo de coleta de dados, descritas no Tremo de Consentimento Livre e 

Esclarecido que está presente no Apêndice A, ficando com uma cópia deste documento. Com 

os esclarecimentos feitos, a entrevista foi gravada e imediatamente transcrita na íntegra, tendo 

duração média entre 5 e 10 minutos. Com posse das entrevistas transcritas, pudemos dar 

início às análises dos dados coletados em campo. 

Fez-se inicialmente a análise a partir da utilização do software IRAMUTEQ versão 0.7 

alpha 2 (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires), software este que permite realizar análises e estatísticas de corpus textuais, 

possibilitando verificar a similaridades nos discursos.  
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O corpus para análise textual foi composto pelos textos obtidos com a transcrição das 

entrevistas realizadas pelas três professoras participantes da pesquisa. O conjunto total de 

textos para a análise foram seis, referentes ao número das perguntas presentes no questionário 

da entrevista semiestruturada, que se encontram no Apêndice B. Primeiramente utilizou-se o 

recurso de análise lexográfica clássica. Esta é uma das possibilidades de análise que o 

software nos fornece; com ela pode-se identificar a quantidade de palavras, a frequência 

média com que aparecem durante os textos que compõem o corpus e também o hepax, que 

representa as palavras que só possuem uma única ocorrência nos textos. A análise lexográfica 

clássica das entrevistas obteve os seguintes resultados: seis unidades de contexto iniciais (que 

representam os textos formados, utilizando-se as respostas das entrevistas sobre as seis 

perguntas do questionário da pesquisa), 937 total de ocorrências, 246 sendo o número de 

formas e 128 sendo o número de hepax (palavras que apareceram uma única vez). A figura 7 

nos mostra como fica o resultado a partir do diagrama de Zipf. 

Figura 7 - Diagrama de Zipf 

 

Fonte: IRAMUTEQ, 2018. 

A partir do resumo apresentado como resultado da análise do corpus, presente no 

diagrama de Zipf, selecionou-se as ocorrências (palavras) em forma gramatical ativa de maior 

incidência nos textos das entrevistas. A figura 8 apresenta todos os termos, em forma ativa, 

que foram selecionados pelo software, obtendo-se assim 51 termos, que apareceram no 



43 
 

 
 

mínimo três vezes no corpus. Destes 51 termos selecionados, foi necessário descartar alguns 

termos e outros transformar em termos suplementares, para que não atrapalhassem ou 

interferissem na visualização dos resultados da análise de similitude, restando assim 28 

termos apenas. 

 

Figura 8 – Palavras com incidência 3 ou mais no corpus textual, e os 28 termos ativos 

selecionados para a análise de similitude 

    

                      

Fonte: IRAMUTEQ, 2018. 
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Separados os 28 termos, fomos para a segunda análise que o software IRAMUTEQ 

nos fornece, que é a análise de similitude. Esse tipo de análise é, segundo Camargo (2013) 

apud Marchand & Ratinaud (2012), baseada na teoria dos grafos, sendo frequentemente 

utilizada por pesquisadores das representações sociais. Este recurso permite que se identifique 

as coocorrências entre as palavras, nos fornecendo a relações de conexidade entre as palavras 

do corpus, auxiliando assim a identificação das estruturas da representação. O resultado dessa 

análise de similitude nos traz a imagem que representa uma árvore de coocorrências, onde é 

possível observar os termos que mais se aproximam, e assim ter uma ideia do pensamento 

geral das professoras em relação ao tema proposto na pesquisa. 

 

Figura 9 – Árvore de coocorrências – Análise de similitude 

 

Fonte: IRAMUTEQ, 2018. 

 

Neste primeiro esquema da Figura 9 pode-se observar que a palvra “jogo” fica ao 

centro, sendo o termo mais utilizado pelas professoras, e, a partir  deste termo central, é visto 

que a competição está diretamente relacionada ao “precisar ganhar”, já o termo cooperar está 

ligado a uma mudança de “olhar com o outro”. Além disso, nota-se que, de uma maneira 

geral, que a relação entre o jogo e a sala de aula está vinculada a algum conteúdo, uma forma 
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de trabalho ou de trabalhar. Em uma outra ramificação deste esquema, vemos que o jogo 

possibilita que os alunos fiquem mais amigos dentro da sala de aula. 

 É possível visualizar também que o jogo melhora o respeito, a postura e o sentimento 

de ajuda entre os alunos nas atividades, para que aprendam a trabalhar em grupo. Já na Figura 

10 pode-se observar que as ocorrências ficaram divididas por áreas que possuem mais 

similaridades, destacando-se que os termos “cooperação” (presente nove vezes no corpus) e 

“cooperar” (presente cinco vezes no corpus) estão dentro da área verde, aproximando-se do 

termo central “jogo” (presente 25 vezes no corpus, termo com maior ocorrência). Já quanto ao 

termo “competitivo” (presente sete vezes no corpus), observa-se que este se distancia do 

termo central “jogo”, ficando em uma área vermelha à parte. Os termos que preenchem cada 

uma destas áreas refletem o pensamento geral por parte das professoras, bem como suas 

conclusões sobre a utilização dos jogos cooperativos, consequências e funções na prática e na 

rotina escolar.  

Figura 10 - Árvore de coocorrências – Análise de similitude por áreas de cores 

 

Fonte: IRAMUTEQ, 2018. 
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Em seguida, analisamos todos os termos e os textos das transcrições das entrevistas na 

íntegra, relacionando agora à opinião específica de cada uma das professoras dentro desse 

contexto, a partir dos seus discursos, e as observações feitas pelo pesquisador participante no 

locus da pesquisa. 

Em relação aos jogos cooperativos, as três professoras entrevistadas relataram que já 

conheciam essa proposta, pelo menos em relação às ideais que existem por trás desses jogos. 

A prof. 1 disse que os utiliza adaptando-os aos conteúdos curriculares.  A prof. 2 respondeu 

que gosta de trabalhar esses jogos com a turma, pois eles estimulam a socialização das 

crianças. Já a prof. 3, em concordância com a prof. 2, afirma que esses jogos fazem parte da 

rotina escolar, que são importantes para o desenvolvimento do respeito e para a melhora do 

convívio entre os alunos.  

Em princípio, as professoras entrevistadas afirmaram trabalhar jogos cooperativos em 

suas turmas, que são compreendidos como práticas corporais lúdicas, que estimulam o 

trabalho com o outro a partir de uma vivência significativa, promovendo uma aceitação mútua 

entre os participantes, através do diálogo e do respeito, porém, quando analisamos as 

respostas da pergunta número 5 da entrevista, descrita no Apêndice B, na qual busca-se saber 

se o jogo é elemento presente no planejamento das professoras, não observamos de forma 

clara a existência desse tipo de jogo. Na verdade, percebe-se que o jogo é utilizado mais como 

uma ferramenta educativa conteudista e facilitadora da aprendizagem, que em suas mais 

variadas finalidades e funções psicomotoras. Podemos citar aqui alguns dos exemplos de 

jogos que as prof. 1, prof. 2 e prof. 3 utilizam em seus planejamentos, estando entre eles os 

jogos de quebra-cabeça, relacionado a algum conteúdo, jogos de letramento, jogos de 

alfabetização, jogos de formação de palavras e jogos que estimulam a leitura. 

Já em relação à pergunta número 6 da entrevista presente no Apêndice B, em 

determinados momentos, como relatado pela prof. 1, os jogos utilizados em sala podem ter 

um caráter mais competitivo, dividindo-se a turma entre meninos e meninas, para uma disputa 

de adivinhação de palavras no jogo da forca. Em outros momentos, os jogos têm um tom mais 

cooperativo, como no caso do jogo de quebra-cabeça do corpo humano; nesse jogo a prof. 1 

propôs para a turma montar um quebra-cabeça de mil peças, e a cada dia um grupo de alunos 

ficou responsável por uma parte, tendo seu término em sua total construção, onde todos 

teriam uma parcela nessa conquista. 

 Se analisarmos o jogo coletivo da montagem do quebra-cabeça, sob a perspectiva da 

cooperação, chegamos aos seguintes questionamentos: será que o sentimento de vitória não 
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foi maior para o grupo que terminou o jogo? Será que todos não iriam querer fazer parte do 

grupo que montou o final do quebra-cabeça? Se não estão todos juntos para presenciar essa 

conquista, o jogo foi plenamente cooperativo e divertido para todos? Embora a ideia da prof. 

1 seja boa, e também por ter sido a única dentre as participantes que chegou mais próximo da 

experiência cooperativa em forma de vivência corporal na escola, nenhuma das três 

entrevistadas conseguiu definir de forma clara que estratégia ou atitudes são tomadas durante 

o dia a dia para trabalhar a cooperação. Tal análise leva a crer, a partir da minha vivência 

nesse ambiente e sobretudo das respostas das prof. 2 e prof. 3 para a pergunta número 6 do 

Apêndice B da entrevista, que a experiência cooperativa é desenvolvida a partir de valores e 

conceitos, através de diálogos, trabalhos em grupo e na culminância de eventuais projetos 

com temas transversais ocorridos durante o ano letivo, no qual se faz necessário a realização 

de alguma apresentação para a comunidade escolar. 

 Nesse sentido, conseguiriam os alunos com idade entre oito e nove anos assimilar e 

interiorizar o respeito ao outro apenas com essas propostas? Sabemos que os trabalhos em 

grupo, na maioria das vezes, são divididos por alunos que possuem bom relacionamento. Isso 

fica claro quando observamos o lugar onde os alunos se sentam em sala. Os alunos que têm 

problemas de relacionamento normalmente ficam distantes dos demais e, em muitos casos, 

são trocados de lugar a mando das próprias professoras de sala, para evitar conflitos. Nesse 

caso, a proposta de trabalho em grupo acaba por não alcançar o seu real objetivo, porque eles 

aprendem a conviver bem apenas com um determinado grupo, o qual se identifica e se insere. 

Esses fatos nos levam a concluir que apenas essas estratégias são insuficientes para alcançar 

um melhor desenvolvimento social e consequentemente intelectual dos alunos, afinal tudo se 

relaciona. 

Freire (2010) apud Le Boulch (1987) afirma que a maneira mais efetiva de integrar um 

indivíduo em um grupo é primeiramente desenvolver as suas próprias aptidões pessoais e 

consolidar sua imagem corporal. Essa afirmação, para Freire (2010), vai contra a crença de 

que, para aprender conteúdos escolares, se faz necessário estar em silêncio, imóvel e sentado. 

Essa forma dificulta na criança o desenvolvimento de suas aptidões pessoais e a consolidação 

da sua “imagem do corpo”. Enquanto a integração ao grupo for insuficiente, 

consequentemente a suas aptidões pessoais e “imagem do corpo” também serão, pois ambos 

andam em paralelo. 

Nesse sentido, Le Boulch nos diz que o desenvolvimento social e o desenvolvimento 

psicomotor estão ligados. O papel do adulto na realização de um jogo coletivo precisa ter 
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como objetivo a regulação das relações interpessoais desse grupo e não ser um conselheiro 

técnico. A mediação nessa atividade pode, em vez de favorecer o desenvolvimento social, 

impor uma prática adulta, e consequentemente gerar três inconvenientes: 

1- Impor uma forma de comportamento à criança que lhes são alheias, e em muitos 

casos, realizadas de forma autoritária. 

2- Não proporciona à criança o espaço para suas próprias buscas, seu ajustamento 

motor, como também na relação com o outro. O professor coloca na pessoa o 

centro de toda a relação, o que pode gerar uma pedagogia autoritária. 

3- Além disso, não permite a descoberta do outro, a partir da experiência vivida nas 

relações interpessoais. Acabam gerando um aprendizado pelo conformismo, ou até 

por um formalismo, que efetivamente acesso à verdadeira socialização. 

De acordo com a observação das docentes a respeito da participação dos alunos na 

aula de Educação Física nos jogos competitivos e cooperativos, na pergunta 2 da entrevista, 

presente no Apêndice B, todas concordaram que, de uma maneira geral, nas atividades com 

jogos cooperativos os alunos se respeitaram mais, quiseram agradar mais uns aos outros e 

gostaram de estar jogando na companhia do outro. Também foi observado que, no jogo 

competitivo, os menos habilidosos tendem a se excluir, ficam inibidos a participar, por 

acreditarem que a derrota é algo muito ruim, podendo se observar nessa atitude que o 

resultado final supera o prazer natural do brincar.  

 

Em relação a isso, a prof. 2 disse que, nos jogos competitivos, algumas crianças levam 

muito a sério, enquanto outras levam “na brincadeira”, já na cooperação eles tendem a ficar 

mais atentos e prestam mais atenção no que o seus colegas estão fazendo. Semelhante ao que 

foi dito pela prof. 2, a prof, 1 relatou que no jogo competitivo os alunos levam “a ferro e 

fogo”, existindo uma grande necessidade de ganhar; por outro lado, na cooperação, eles 

mudam esse comportamento, pois o próprio jogo estimula a noção de que eles precisam uns 

dos outros. Já para a prof. 3, de uma forma geral, o jogo, seja ele qual for, estimula o respeito 

entre os alunos. 

Essa característica de individualidade e seriedade relatada pelas professoras é 

abordada por Brotto (1999), Le boulch (2008) e Freire (2010) como formas que não estão de 

acordo com a essência do jogar. O jogo coletivo tem como premissa o trabalho em conjunto, e 

a essência do jogo é a sua não intencionalidade. A partir do momento em que o jogo é feito de 

forma obrigatória, sem consentimento entre os participantes, onde o objetivo é terminar o 

mais rápido possível em busca da satisfação e supervalorização dos poucos vencedores, ele 

perde todo o seu sentido. O jogar dessa forma não alcança uma proposta de ensino que tem 
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como prioridade o desenvolvimento psicomotor, que atenda e satisfaça as individualidades e 

necessidade internas e externas de cada criança dentro do grupo. 

Para a prof. 1, a função do jogo competitivo é a de ensinar que não se ganha o tempo 

todo, que ora perdemos, ora ganhamos, e assim é a nossa vida. Essa análise feita em relação 

aos dois tipos de jogos é muito pertinente, afinal, a partir dessa fala da prof. 1, conclui-se que 

o problema não está no jogo competitivo, mas no que esse jogo pode causar no ambiente de 

quem joga, se vai proporcionar um espaço de protagonismo para a criança ser quem é, 

desenvolver-se pelas próprias experiências, ou um espaço de inibição, tensão e medo de se 

expor. 

Em relação ao comportamento individual dos alunos, quando buscamos saber se 

algum aluno apresentou atitude que surpreendeu as professoras docentes durante a prática de 

jogos, na pergunta número 3 da entrevista presente no Apêndice B, a prof. 1 e a prof. 3 

citaram que alunos que normalmente são mais tímidos e menos comunicativos se expressaram 

mais nos jogos que o normal em sala de aula, apresentando comportamentos não esperados 

por elas, como valentia, disposição e vontade de jogar. Esses relatos nos mostram como o 

jogo pode proporcionar à criança a possibilidade de ser diferente do que é na vida real. Dentro 

do jogo, esse espaço proporcionado permite que a criança possa ser o que ela deseja, e no 

caráter não sério do jogo, no simbolismo, é que a criança efetivamente aprende a viver e lidar 

com os problemas do dia a dia.  

Já a prof. 2 não observou um aluno específico que tenha lhe surpreendido, mas, de 

uma forma geral, todos os alunos mudaram o comportamento quando a atividade tinha como 

foco a cooperação. Nessas atividades, os alunos que normalmente têm problemas de 

relacionamento em sala de aula esqueceram as suas adversidades e puderam trabalhar juntos, 

ficando mais amigos, diminuindo a tensão entre eles, o que é confirmado também pela prof. 1 

na pergunta número 4 da entrevista no Apêndice B, quando diz que os alunos precisam deixar 

as adversidades de lado ao realizarem o jogo cooperativo e unir-se para conseguirem um 

resultado positivo. Para a prof. 3, em alguns momentos, o respeito ao próximo se perde 

durante as aulas e os jogos fazem com que os alunos aprendam a se respeitar mais. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, o objetivo dessa pesquisa foi compreender e analisar os jogos 

cooperativos e competitivos dentro do ambiente escolar a partir da percepção e das crenças 

das professoras regentes de turma do terceiro ano do Ensino Fundamental, em uma única 

escola, sobre a atuação dos alunos nas aulas de Educação Física. A partir dos relatos, buscou-

se identificar o valor que as docentes atribuem a essas práticas e qual delas produz melhores 

resultados no desenvolvimento psicomotor dos alunos, além de ampliar a discussão sobre a 

importância do jogar dentro da escola. 

A partir da análise dos resultados, percebemos que todas as três professoras relataram 

que a participação foi melhor quando praticados os jogos cooperativos. Nessas atividades, os 

alunos se preocuparam não apenas em vencer, mas em vencer respeitando o espaço do outro e 

aprendendo a jogar com o outro. Além disso, a característica do jogo cooperativo 

proporcionou a vontade de continuar brincando pelo fato de alcançar a essência fundamental 

do brincar, que é a busca pelo prazer, pelo lúdico, por exprimir os seus sentimentos. 

Em contrapartida, nos jogos competitivos, embora tenha havido um alto grau de 

agitação e energia, as ações eram mais individualizadas e a vontade de vencer era por vezes 

maior que o próprio prazer produzido pela brincadeira, sendo que ambos os times buscavam 

executá-lo o mais rápido possível para buscar a vitória, provocando até certa desorganização, 

afobação e tensão durante o jogo. 

Embora no jogo cooperativo os alunos também pudessem experimentar a possibilidade 

de perder, elemento importante na formação da personalidade e para o desenvolvimento de 

sua motricidade, diferentemente do perder no jogo competitivo,  o sentimento de derrota era 

compartilhado para todo o grupo e todos poderiam somar esforços para melhorar a sua 

atuação e continuar buscando o acerto. Portanto, percebe-se que tal experiência ajuda a 

criança em seu desenvolvimento psicológico, pois o erro não trará uma carga de culpa tão 

grande em um único participante que o cometeu. 

No jogo cooperativo, onde a vitória é alcançada pela contribuição coletiva e soma de 

esforços, observou-se que até mesmo os alunos que apresentaram melhor desempenho na 

atividade não perderam o interesse, mas encontraram a oportunidade de aprimorar ainda mais 

os seus esquemas, ou, ainda, adotar outros papéis dentro do jogo, como o de um orientador ou 

mediador de seus colegas, situação bem diferente daquela encontrada nos jogos competitivos, 



51 
 

 
 

onde uma grande diferença técnica e tática entre os times faz com que o jogo perca a sua 

essência e a sua graça. 

A análise a partir das entrevistas das professoras, presentes no Anexo A, Anexo B e 

Anexo C, geraram algumas reflexões: A primeira seria que as professoras percebem a 

importância dos jogos cooperativos e os benefícios que eles trazem para o desenvolvimento 

social, acreditam trabalhar elementos da cooperação de forma prática, mas, na verdade, 

abordam as relações sociais sob uma ótica condutivista.  

 A segunda, e mais preocupante, é que o jogo, em forma de vivência corporal, não é 

valorizado em sala de aula como elemento de fundamental importância para o 

desenvolvimento psicomotor das crianças, limitando-se a uma ferramenta para trabalhar 

alguns conteúdos, em algumas aulas, de forma aleatória. Logo, os jogos que são fundamentais 

para a criança desenvolver as relações afetivas, que despertam o interesse pelo conhecimento 

a partir do prazer e que trazem significação aos conteúdos escolares, tornam-se segundo plano 

para um desenvolvimento puramente intelectual, negando assim a cultura infantil e sua 

especificidade de aprendizagem.  

A criança dessa idade aprende pela vivência e experiência do concreto, a sua ação e 

seu movimento é fundamental, como também a forma pela qual se desenvolve. Limitar o 

movimento no ambiente escolar é atrasar o desenvolvimento da criança e impedir a sua 

autonomia.  

O jogar como forma de aprendizagem, apenas durante as aulas de Educação Física, 

não é o suficiente para atender as necessidades da criança. Somando-se a isso, a formação 

insuficiente para trabalhar com jogos, a presença do professor de Educação Física e o próprio 

sistema educacional atual colaboraram para que as professoras utilizem-se cada vez menos do 

jogo de regras, seja ele competitivo ou cooperativo, como também qualquer outra maneira de 

jogo e brincadeira que valorize uma aprendizagem significativa e as relações afetivas.  

Portanto, gerou-se uma ideia de que o jogar e o brincar na escola não são mais 

atribuição do professor docente de turma do primeiro segmento do Ensino Fundamental, 

sendo sua principal função apenas a de passar conteúdos, aplicar trabalhos, testes e provas, o 

que mostra a total falta de clareza sobre os processos evolutivos da criança e de suas 

necessidades humanas, fato este que é especialmente importante no início da segunda 

infância, período pelo qual se optou aprofundar esta pesquisa.  

Tendo em vista essa questão, o jogo cooperativo foi um ponto de partida para a 

discussão sobre como podemos atuar no espaço escolar a partir da utilização dos jogos e como 
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eles interferem diretamente nas manifestações corporais e na corporeidade dos alunos no 

ambiente escolar.  

 Contudo, a maneira adequada de abordar os jogos é quase tão importante quanto a 

necessidade do jogo, tanto em sala de aula quanto nas próprias aulas de Educação Física: 

impor um jogo onde as regras não são consentidas ou inibir o movimento contribui para o 

aumento de conflitos e desafetos entre os alunos, ou, por outro lado, pode proporcionar um 

comportamento adestrado, que só se aplicará aquela situação e regra que o obrigaram a 

obedecer. 

Não há que se concluir com isso que a criança precisa jogar o tempo todo em sala, 

muito menos que em todas as aulas de Educação Física se tenha que utilizar apenas os jogos 

cooperativos, mas que devemos refletir sobre a atuação do docente e dimensionar a sua 

importância no desenvolvimento psicomotor de uma criança, de forma a promover o 

desenvolvimento dos aspectos afetivos, cognitivos, motores e sociais, como, também, 

entender a necessidade de cooperar para viver em sociedade, e ao competir, aprendendo a 

competir cooperativamente, resgatando o jogo pelo jogo, na sua mais pura essência, e não no 

que o ressignificam. 

Os resultados deste estudo forneceram material para compreender que os jogos 

cooperativos são ferramentas pouco exploradas na escola e que professores poderiam se 

apropriar deles para melhorar não só as relações afetivas em sala, como também despertar o 

desejo pelo conhecimento, trazendo significância aos conteúdos e fornecendo maneiras 

variadas e estímulos de aprendizagem. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um documento básico e fundamental do 

protocolo e da pesquisa com ética. É a fonte de esclarecimento que permitirá ao participante 

da pesquisa tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimentos. É a proteção legal e 

moral do pesquisador, posto que é a manifestação clara de concordância com a participação 

na pesquisa.  

Este é um termo convite à participação da pesquisa “jogos cooperativos: uma 

alternativa prática para o desenvolvimento psicomotor de alunos do 3º ano do ensino 

fundamental”, para obtenção do título de especialista em psicomotricidade pelo Curso de Pós- 

Graduação em Educação Psicomotora do Colégio Pedro II. 

A pesquisa faz parte dos interesses do pesquisador sobre os alcances dos jogos cooperativos e 

o movimento nos espaços educacionais como processos de desenvolvimento humano.  Nesse 

contexto de pesquisa, é importante conhecer a avaliação dos professores regentes do 3 ano 

como observadores das atividades desenvolvida pelo professor nas aulas de educação física . 

A proposta do educador/pesquisador é desenvolver a cooperação e a solidariedade entre os 

alunos do ensino fundamental.  

Espera-se que essa experiência docente possa trazer contribuições importantes tanto para o 

pesquisador que atua com as turmas, quanto para as professoras também regentes nas suas 

salas de aula.  

Como parte do processo de pesquisa, esta é a fase de coleta de dados no contexto 

experiencial, assim, você pode se recusar a participar da pesquisa em qualquer momento, sem 

que isto acarrete qualquer penalidade e não cause prejuízo ao processo de estudo, nem 

represálias de qualquer natureza. Caso tenha interesse pela pesquisa, poderá solicitar 

esclarecimentos antes, durante e/ou após a realização da mesma.  

É garantido o de sigilo e confidencialidade das informações que possam provocar 

constrangimentos ou prejuízos ao voluntário. 

Neste termo, declaro que fiquei devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, 

quanto ao sigilo e anonimato dos meus dados e de livre consentimento, estou disposto(a) a 
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contribuir com a pesquisa, cujos objetivos estão relacionados ao desenvolvimento da ciência 

em prol do bem social. 

___________________________________________________________________________. 

(Assinatura do Participante) 

 

  ______________________________________ 

Assinatura 

(Pesquisador) 

Nome: Mateus Gomes de Loureiro Alves 

Endereço do Programa: Campo de são Cristóvão, 177, São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ, 

20921-903 - Telefone: (21) 96901-7507 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DA ENTREVISTA 

 

Parte I 

Identificação do sujeito 

Nome________________________________________________________________________ 

Idade____________________________Sexo________________________________________ 

Formação_____________________________________________________________________ 

Tempo de serviço na docência ____________________________________________________ 

Série/ano/ciclo que leciona ______________________________________________________  

 

Parte II 

Entrevista 

1- Você já conhecia os jogos cooperativos? 

2-  O que você achou da participação dos alunos em ambos os jogos cooperativos e 

competitivos? 

3- Algum aluno apresentou um comportamento que te surpreendeu? 

4- Na sua opinião como os jogos cooperativos influenciaram no comportamento dos 

alunos? 

5- Os jogos fazem parte do seu planejamento? 

6- Você trabalha elementos da cooperação e da competição em sala? 
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ANEXO A – ENTREVISTA TRANSCRITA DA PROF. 1 

   

Professora 1 

Pq - Você já conhecia os jogos cooperativos? 

En - Já, Já conhecia. 

En - Já trabalhei. 

En - Eu trabalho com eles na sala também, adaptando os conteúdos 

Pq - O que você achou da participação dos alunos em ambos os jogos cooperativos e 

competitivos? 

En - Na minha opinião, no cooperativo, eles se comportaram melhor, porque eu acho que eles 

estimulam a noção deles de que eles precisam um do outro, e no competitivo, eles já levam 

mais a “ferro e fogo”, precisam ganhar. 

Pq- Entendi 

En - Eles ficam ouriçados em ganhar, quando não é essa a função do jogo competitivo, né? 

En - Pra mim, a função do jogo competitivo é ensinar que a gente perde e ganha, que nunca 

iremos ganhar o tempo todo. 

Pq - Algum aluno apresentou um comportamento que te surpreendeu? 

En - O Guilherme, o pequenininho. 

Pq - Em que sentido? 

En - Porque ele não se intimida no meio do jogo. Ele é o menor, mas não se intimida com a 

turma, mesmo na questão do jogo competitivo. Porque a noção que eu tinha, é que se (o 

outro) é maior do que eu, eu vou me retrair. E ele foi junto com todo mundo. 

Pq - Na sua opinião como os jogos cooperativos influenciaram no comportamento dos 

alunos? 

En - Então, eu falei essa questão de que eles precisam deixar as adversidades de lado, e se 

unir pra poder ter um resultado positivo. 

Pq - Os jogos fazem parte do seu planejamento? 

En - Faz, eu sempre tento adaptar ele aos conteúdos. 

Pq - Quais tipos de jogos? 
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En - Então, eu fiz com eles o competitivo, na relação do conteúdo de Português, na questão de 

acertar, dividir em grupos de acertar, e no colaborativo, foi na questão de Ciências, na questão 

do corpo humano, deles montarem um quebra cabeça, a gente dividiu em grupos, um grupo 

montou num dia, outro grupo montou no outro, mas na questão de colaborar mesmo. 

En - O quebra cabeça tinha mil peças. 

Pq - Você trabalha elementos da cooperação e da competição em sala? 

En - Trabalho, principalmente nessa minha turma. Porque aqui no início do ano, o nível de 

briga era super elevado. Eu estava até falando com a Taty isso, eu consegui diminuir com eles 

a questão das brigas. 

Pq- Melhorou? 

En - Melhorou muito, porque eu tive que colocar eles pra trabalhar juntos. 
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ANEXO B – ENTREVISTA TRANSCRITA DA PROF. 2 

  

Professora 2 

Pq - Você já conhecia os jogos cooperativos? 

En - Sim, conhecia os jogos cooperativos sim.  

En - Gosto muito de trabalhar com eles, pois eles trabalham bastante a socialização das 

crianças. Eles aprendem a cooperar uns com os outros, ajudar uns aos outros, até dentro da 

sala de aula, cooperar na hora das atividades. 

En - Eles acabam cooperando mais uns com os outros, após participarem desses Jogos 

Cooperativos, né? 

En - Após conhecerem as ideias desses jogos. 

Pq - O que você achou da participação dos alunos em ambos os jogos cooperativos e 

competitivos? 

En - Bom, eu achei que a postura deles nos jogos acabou mudando um pouco. 

En - Na hora do jogo cooperativo eles têm uma postura, uma visão. Uma visão de ajudar um 

ao outro, de estar sempre prestando atenção no que o colega está fazendo, tá mais atento nas 

atividades. 

En - Já nos jogos competitivos, eles já se individualizam mais, jogam mais sozinhos, então 

assim, a postura deles muda, até o olhar com o colega muda um pouco, porque ao invés do 

colega estar cooperando com ele, ajudando, não, está competindo e tem um outro olhar com 

os colegas, com  a competição, né? 

En - Alguns alunos acabam tendo uma postura mais competitiva do que as outras, levam mais 

a sério do que outras, que levam mais na brincadeira. 

Pq - Algum aluno apresentou um comportamento que te surpreendeu? 

Em - Acho que algum aluno, não, mas a turma em si me surpreendeu. Porque eles mudam a 

postura nos jogos cooperativos, e acaba que alguns alunos, até que não se dão muito bem 

dentro da sala, que dentro de sala estão o tempo todo em conflito, quando chega na hora 

desses jogos, não, eles ficam mais amigos, acabam se respeitando mais, acabam ouvindo mais 

uns aos outros, pelo fato de ter que cooperar com o amigo. 

En - E dentro de sala de aula ele tem um olhar diferenciado com o amigo. 

En - Então é isso, acho que nenhum me surpreendeu, assim, um só, né? Mas sim, ao todo. A 

turma toda me surpreendeu nesses jogos.  
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Pq - Na sua opinião, como os jogos cooperativos influenciaram no comportamento dos 

alunos? 

En - Influenciaram no respeito uns com os outros, pois dentro da sala, muitas vezes eles 

acabam se tratando com desrespeito, acabam não cooperando com o coleguinha na hora das 

atividades, aí depois que participam desses jogos, eles voltam com um olhar diferente pra sala 

de aula. 

Pq - Os jogos fazem parte do seu planejamento? 

En - Sim, fazem parte sim. 

En - Gosto muito de trabalhar com jogos de quebra cabeça, onde trabalha a atenção dos 

alunos. Jogos que envolvem a leitura, que ajudam também no desenvolvimento do 

aprendizado do aluno, diante da leitura, e outros tipos de jogos também. 

Pq - Você trabalha elementos da cooperação e da competição em sala? 

En - Sim, trabalho elementos da cooperação em sala de aula. 

En - Ensinando sempre os alunos a estarem cooperando uns com os outros. Não só na hora 

das atividades da sala de aula, como também na rotina escolar, um sempre estando atento ao 

outro, ajudando.  

Pq - De que forma você consegue trabalhar essa cooperação em sala de aula? 

En - Através de trabalhos em grupo, sempre dialogando com eles, fazendo rodas de conversa 

informal, ensinando a cooperação não só dentro de sala de aula como fora também, para que 

ele aprenda que não deve cooperar só com o coleguinha e com a professora, e sim, na sua vida 

em sociedade, também fora da escola. 
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ANEXO C – ENTREVISTA TRANSCRITA DA PROF. 3 

 

Professora 3 

Pq - Você já conhecia os jogos cooperativos? 

En - Sim, faz parte da rotina da Educação Infantil. 

En - Esses jogos são importantes para desenvolver o convívio social e o respeito entre as 

crianças. 

Pq - O que você achou da participação dos alunos em ambos os jogos cooperativos e 

competitivos? 

En - Eu achei super legal. Porque todos eles procuravam ajudar uns aos outros, e assim, de 

forma respeitosa, querendo agradar, né, uns aos outros. No sentido de não perder o jogo. 

Pq - Algum aluno apresentou um comportamento que te surpreendeu? 

En - O João Pedro. João Pedro é um pouco tímido, mas nesses jogos ele demonstrou interesse. 

Se sentiu bem a vontade. 

Pq - Na sua opinião como os jogos cooperativos influenciaram no comportamento dos 

alunos? 

En - Respeito. 

En - Tem hora que eles fogem do contexto do respeito ao colega, e os jogos influenciam para 

que eles possam se respeitar mais ainda. 

Pq - Os jogos fazem parte do seu planejamento? 

En - Sim, são os jogos de letramento, de alfabetização e letramento, construção de palavras, 

construção de sílabas e até mesmo, de frases. 

Pq - Você trabalha elementos da cooperação e da competição em sala? 

En - Trabalho.  

En - Principalmente em jogos. 

En - Um exemplo disso é o jogo da forca, quando eu jogo uma palavra, eu divido a turma, 

meninos e meninas, e eles têm que falar as sílabas ou até mesmo as letras. 

Pq - Entendi, no caso para competir. Mas têm algum momento que trabalham a questão 

de trabalhar juntos, cooperando? 

En - Sim, na parte de temas transversais. 
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Pq - Seria então, com projetos? 

En - Isso. 

 

 

 

 

  


