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RESUMO 
 

LIMA, Jaqueline Costa de. A ética cooperativa como alternativa para redução de atitudes 

violentas nas aulas de educação física dos anos iniciais do ensino fundamental. Ano 2016. 51f. 

Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

O presente estudo tem como objetivo investigar se a promoção da ética cooperativa influencia 

na redução das atitudes violentas nas aulas de Educação Física para os alunos dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. É uma pesquisa do tipo explicativa, com abordagem 

qualitativa, em forma de pesquisa ação. A amostra desta pesquisa foi composta por alunos das 

turmas do 1º ciclo do Ensino Fundamental, 1º e 2º anos, da Escola Municipal Júlio César de 

Andrade Gonçalves, situada no município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Os 

instrumentos utilizados na coleta de dados foram: entrevista do tipo painel, além da 

observação participante do comportamento dos alunos durante as aulas de Educação Física. O 

método escolhido para a análise dos dados foi o método de Análise de Conteúdos. 

Inicialmente esse estudo foi baseado na aplicação dos Jogos Cooperativos a fim de investigar 

se os mesmos eram capazes de reduzir as atitudes violentas durante as aulas de Educação 

Física. Porém com o aprofundamento da teoria, repensando a prática, e durante o 

desenvolvimento das sessões, a perspectiva do trabalho foi muito além. A Ética Cooperativa 

se mostrou como o pilar para uma educação transformadora. Através das respostas obtidas 

pode-se concluir que os alunos participantes do estudo ainda têm uma visão um pouco 

conflituosa sobre o que é ou não violência, e como se dá o desdobramento dela no cotidiano. 

No âmbito da prática as relações entre os alunos, além do desenvolvimento das aulas 

melhoraram muito drasticamente. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para o debate 

acerca da violência não só nas aulas de Educação Física Escolar, mas em toda a escola, e 

sobre a influência que a ética cooperativa tem sobre a redução da violência. Recomenda-se 

que cada vez mais novas práticas sejam pensadas e que o nosso fazer pedagógico esteja 

sempre fincado na realidade em que estamos inseridos, pensando sempre a teoria a favor da 

prática. 

 

 

 

Palavras-chave: Ética cooperativa. Jogos cooperativos. Violência escolar. Educação física 

escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

A violência é um fenômeno social que acompanha a humanidade há séculos, e a escola 

como parte da sociedade não poderia deixar de sofrer com seus desdobramentos. Por 

inúmeros motivos, a violência tem adentrado cada vez mais o espaço escolar, que vem se 

tornado palco de conflitos, brigas e desrespeito. Segundo Priotto e Boneti (2009, p.168): 

 

portanto a violência escolar pode ser entendida como uma construção social, que se 

dá em meio a interações entre sujeitos no espaço escolar. Enfatizando a 

probabilidade da violência como um processo social que compreende tanto relações 

externas como internas, e institucionais, em particular no que tange às relações 

sociais entre sujeitos diversos. 

 

Entendendo a escola como ambiente de formação do cidadão consciente e 

comprometida com a construção de uma sociedade sadia, e sendo a Educação Física uma 

disciplina que lida diretamente com o trato do corpo e espaço onde essas relações se mostram 

de forma mais exagerada, é nesse espaço também que se pode intervir com objetivo de reduzir 

esses comportamentos. Enquanto professores devemos propiciar oportunidades de vivenciar 

atividades que contribuam também para a formação de atitudes positivas nos alunos. 

Brotto (2013, p. 21) descreve “os jogos cooperativos como uma visão–ação, capaz de 

promover a Ética da Cooperação e desenvolver as competências humanas necessárias para a 

melhoria da qualidade de vida atual”. Esse autor (1999, p. 8) ainda define a ética cooperativa 

como “como um conjunto de valores e atitudes essenciais para a vida na sociedade humana, 

de agora e das futuras gerações”. 

Os jogos cooperativos se mostram como uma forma de jogo que busca a superação da 

competição. Além disso, propiciam experiências de novas formas de relacionamento de forma 

lúdica, através de jogos em que a proximidade, a cooperação, o jogar com o outro sejam 

necessários. Os valores aprendidos no jogo podem ser contextualizados com a realidade, de 

forma que esses valores se reflitam também nas relações interpessoais. Brotto (2013) 

compreende o jogo e a vida como reflexo um do outro. 

Quando se fala nos jogos cooperativos não se espera que somente a sua aplicação 

garanta o desenvolvimento de atitudes positivas, e sim que ao se adotar uma postura baseada 

na ética cooperativa, essas novas atitudes encontrem um campo fértil para o seu 



11 

 

desenvolvimento. Segundo Brotto (2013, p.56) “Em síntese, desenvolver o interesse pelo bem 

do outro é uma fonte de motivação e compromisso com uma ética cooperativa”.  

O presente estudo tem como objetivo analisar se a promoção da ética cooperativa 

utilizando os jogos cooperativos enquanto conteúdo da Educação Física é fator de redução da 

violência na escola. Entendendo a violência na escola a partir da definição de Priotto e Boneti 

(2009, p.168). 

No que diz respeito à violência na escola, esta se caracteriza por diversas 

manifestações que acontecem no cotidiano da escola, praticadas por e entre 

professores, alunos, diretores, funcionários, familiares, ex-alunos, pessoas da 

comunidade e estranhos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar se a promoção da Ética Cooperativa influencia na redução das atitudes 

violentas nas aulas de Educação Física para os alunos dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar o entendimento do que é violência para os alunos; 

Propor novas formas de jogar; 

Possibilitar atividades que desenvolvam atitudes positivas; 

Descrever o comportamento dos alunos diante de práticas cooperativas. 
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3.  JUSTIFICATIVA 
 

A partir da observação da realidade da escola onde leciono e levando em conta o 

entorno da escola e os problemas de criminalidade do local, constata-se que a violência além 

de ser muito presente, é muito comum para os alunos. Observando o comportamento do corpo 

discente durante as aulas, notava-se a dificuldade de relacionamento, a agressividade, 

explosões de raiva por motivos simples, dentre outras ocorrências. Esses comportamentos 

agressivos aconteciam em diferentes espaços, porém durante as aulas de Educação Física 

essas explosões eram mais comuns pelo fato dos alunos serem dos anos iniciais, em processo 

de socialização, e ainda não estarem habituados com um contato físico que não fosse violento, 

além da liberdade maior que a aula lhes oferecia.  

Por ser a aula de Educação Física um espaço em que as crianças se sentem mais livres, 

essas atitudes violentas são mais facilmente observáveis. Ao entendermos a aula de Educação 

Física não somente como um espaço para desenvolver os domínios cognitivo e motor, mas 

também o social, psicológico, cultural e outros. Podemos contribuir no combate à violência e 

com a formação da cidadania que é um dos objetivos primordiais da educação. 

Inicialmente esse estudo foi baseado na aplicação dos Jogos Cooperativos a fim de 

investigar se os mesmos eram capazes de reduzir as atitudes violentas durante as aulas de 

Educação Física. Porém com o aprofundamento da teoria, repensando a prática, e durante o 

desenvolvimento das sessões, a perspectiva do trabalho foi muito além. A Ética Cooperativa 

se mostrou como o pilar para uma educação transformadora. 
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4. METODOLOGIA 

É uma pesquisa do tipo explicativa, com abordagem qualitativa, já que busca 

dados descritivos, e em forma de pesquisa ação. Segundo Thiollent (1998 apud 

PRODANOV; FREITAS, 2013, p.65) uma pesquisa é do tipo ação:  

 

quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo. 

 

A amostra desta pesquisa foi composta por alunos das turmas do 1º ciclo do Ensino 

Fundamental, 1º e 2º anos, da Escola Municipal Júlio César de Andrade Gonçalves, situada no 

município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. As turmas 111 e 212 foram escolhidas de 

acordo com a maior incidência de casos de violência nas aulas de Educação Física. Segundo 

Gil (2002, p.145): 

uma amostra intencional, em que os indivíduos são selecionados com base em certas 

características tidas como relevantes pelos pesquisadores e participantes, mostra-se 

mais adequada para a obtenção de dados de natureza qualitativa; o que é o caso da 

pesquisa-ação. 

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: entrevista do tipo painel que é “a 

repetição de questões que são aplicadas, de tempos em tempos, às mesmas pessoas, para que 

possamos estudar variações nas opiniões emitidas” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.106). 

Além da observação participante do comportamento dos alunos durante as aulas de Educação 

Física. Prodanov e Freitas (2013, p. 213) definem a observação participante como 

“participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação 

determinada”. 

O método escolhido para a análise dos dados foi o método de Análise de Conteúdos, 

que consiste em um conjunto de procedimentos empregados para organizar a informação em 

um formato padronizado, permitindo realizar inferências com base nas características do 

material escrito ou registrado. De acordo com Bardin (2009 apud FARAGO; FOFONCA, 

2012, p. 2) a análise de conteúdo: 
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enquanto método, torna-se um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. 

 

A pesquisa foi realizada durante as aulas de Educação Física, e teve a duração de 

10 aulas. Os jogos cooperativos foram utilizados como conteúdo do 3º e parte do 4º 

bimestre para fechar o quantitativo de aulas e devido a alguns imprevistos. As aulas são 

compostas de 2 tempos geminados de 45 minutos cada, na 1ª parte aconteciam 

dinâmicas em sala de aula, e no 2º tempo os jogos cooperativos. A escolha por ter uma 

parte da aula na sala de aula se fez necessário para trabalharmos também os aspectos 

conceituais sobre a violência, tudo isso através das dinâmicas de caráter lúdico.  

No início do estudo a entrevista do tipo painel foi realizada, através da dinâmica 

“Escala de Valores”, adaptada para a faixa etária correspondente. Essa entrevista foi 

repetida na 5ª e na 10ª aula.  A dinâmica “Escala de Valores” foi retirada do livro 

“Brincando e aprendendo com os jogos cooperativos (Soler, 2011) e inspirou a produção 

da entrevista. Essa dinâmica consistia na apresentação de 10 atitudes violentas e pedia 

que o aluno as organizasse em ordem de importância para os mesmos. Porém, pelo fato 

da minha amostra ser composta por alunos muito novos e ainda em processo de 

alfabetização, essa dinâmica foi adaptada. Nessa adaptação foram apresentadas 10 

atitudes violentas em forma de desenho, e as mesmas eram numeradas. Os alunos 

deveriam escolher as três atitudes em ordem de importância que respondessem as 

seguintes questões: “O que era mais grave”,” O que era menos grave”, “O que já 

pratiquei”, “O que já sofri”. Para complementar a entrevista os alunos também 

responderam um quadro onde marcavam sim ou não para as seguintes questões: “Sou 

violento?”; “Pratico violência as vezes?”;  “Sofro violência?”.  

Foram utilizadas duas versões para a entrevista
1
, a primeira foi utilizada na primeira 

aplicação e a segunda versão nas aplicações seguintes. A primeira versão da entrevista 

constava com alguns itens a mais, o que estendeu muito a confecção da mesma, ocasionando a 

dispersão dos alunos durante a aplicação, por isso a necessidade de uma entrevista mais fácil 

de ser preenchida. Importante destacar que o roteiro da entrevista não foi modificado, somente 

a apresentação. 

                                                 
1
 Apêndice A 
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Por ter optado por uma observação participante, algumas limitações do método 

precisam ser ressaltadas, como por exemplo, um possível comprometimento da objetividade 

do trabalho, com algum fato passando despercebido. Além de não poder controlar as variáveis 

intervenientes como o atraso na alfabetização, os problemas sociais do local onde moram, e a 

relação que cada aluno tem com a violência, todos esses fatores podem ter influenciado as 

respostas dadas nas entrevistas.  

Mesmo com as limitações descritas anteriormente, a escolha da observação 

participante como instrumento de coleta de dados garantiu um maior entendimento sobre a 

visão dos alunos sobre a violência, além de uma maior percepção sobre a melhoria da 

dinâmica das aulas e do relacionamento entre eles. Segundo Valladares (2007) por ser um 

processo longo, a observação participante facilita a compreensão da evolução do 

comportamento da amostra, além do fato de muitas vezes um dado vir até o pesquisador sem 

um esforço específico, seja por atitudes observadas, por uma conversa informal, ou outra 

forma de observação que não seja uma entrevista direcionada.  
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

5.1 A QUESTÃO DA VIOLÊNCIA 

 

A violência é um fenômeno social que está cada vez mais presente no nosso cotidiano, 

basta folhear algumas páginas dos jornais e acompanhar as mídias sociais, que podemos 

perceber o quanto a violência se tornou corriqueira e pouco a pouco vem se tornando parte do 

panorama atual. Pensando a educação não como uma instituição isolada do mundo, e sim 

como um espaço que influencia e recebe influências da sociedade, podemos afirmar que a 

violência também ocorre dentro da escola.  

A violência hoje é um fenômeno multifacetado, e muitas são as faces que ela assume 

perante as diferentes entidades sociais. Por existirem muitos conceitos sobre o que é esse 

fenômeno, nesse trabalho entende-se a violência assim como Priotto e Boneti (2009, p.162):  

  

isto é, genericamente a violência pode ser entendida como uma ação diretamente 

associada a uma pessoa ou a um grupo, a qual interfere na integridade física, moral 

ou cultural de uma pessoa ou de um grupo, mas também esses efeitos podem ser 

provocados por acontecimentos e/ou mudanças radicais ocorridas na sociedade 

atingindo negativamente os indivíduos ou a coletividade em relação aos laços de 

pertencimentos, dos meios e condições de vida, etc. 

 

Com a sociedade sendo cada vez mais palco da violência, dentro da escola as relações 

também têm sido cada vez mais agressivas, esse fato corrobora com a ideia de Negrão e 

Guimarães (2004, p. 403), quando a mesma diz que: “Os efeitos desta violência acabam por 

afetar praticamente todos os contextos institucionais, entre eles, a escola”. Mas antes de 

descrever a violência escolar, outro termo precisa ser entendido. Muitas vezes a violência e a 

indisciplina são tratadas como sinônimos, porém a indisciplina “pode ser entendida como uma 

forma de manifestação contra a exigência ou quebra de regras ao adequar-se à sociedade” 

(PRIOTTO; BONETI, 2009, p.170). Já a violência escolar é descrita por Priotto e Boneti 

(2009, p.162-163) como: 

 

[...] todos os atos ou ações de violência, comportamentos agressivos e antissociais, 

incluindo conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos criminosos, 

marginalizações, discriminações, dentre outros praticados por, e entre, a comunidade 

escolar (alunos, professores, funcionários, familiares e estranhos à escola) no 

ambiente escolar. 



18 

 

 

Segundo Chrispino (2011, p.76) “a escola é autora, vítima e palco da violência”. 

Priotto e Boneti (2009, p.168) fazem uma diferenciação desses papéis da violência em relação 

à escola, caracterizando-as como: “violência na escola, violência contra a escola, e violência 

da escola”. Fazendo uma breve descrição de cada uma podemos entendê-las da seguinte 

maneira: a violência na escola é definida como atos ou ações de violência física ou 

incivilidades; a violência contra a escola é representada como vandalismo, destruição roubo 

ou furto de patrimônios da escola; e a violência da escola refere-se a atos que a escola utiliza 

para prejudicar seus membros. 

Ao relacionarmos a classificação proposta por Priotto e Boneti (2009) com a 

afirmativa de Chrispino (2011) podemos entender que a escola é autora da violência 

(violência da escola), enquanto pratica a violência simbólica, entendendo a violência 

simbólica a partir da descrição de Bourdieu (1992 apud SOUZA, 2012, p.20) “segundo o qual 

a ação pedagógica é objetivamente estruturada e impõe um arbitrário cultural de um grupo de 

classe a outro grupo de classe”. 

A escola seria palco da violência (violência na escola) quando ocorresse a violência 

física e incivilidades. Entendendo a violência física como as agressões propriamente ditas, 

como espancamento, ferimentos e etc. Já as incivilidades como as agressões relacionadas ao 

discurso como bullying, usar palavras grosseiras, humilhações, dentre outros. 

E por fim a escola seria vítima da violência (violência contra a escola) quando sofresse 

algum caso de vandalismo. Charlot (2002 apud PRIOTTO; BONETI, 2009, p.167) faz uma 

relação da violência contra a escola como decorrente da violência da escola. Como se a 

violência contra a escola ocorresse devido à existência da violência da escola. 

  

Essa violência contra a escola deve ser analisada com a violência da escola: uma 

violência institucional, simbólica, que os próprios jovens suportam através da 

maneira como a instituição e seus agentes os tratam (modos de composição das 

classes, de atribuição de notas, de orientação, palavras desdenhosas dos adultos, atos 

considerados pelos alunos como injustos ou racistas).  

 

Quando se pensa sobre a origem/causa da violência, Chrispino (2011) fala que o 

entendimento da escola como sendo para todos é o fator determinante para o conflito escolar. 

A violência seria fruto da cultura de massificação da educação. Ou seja, a causa da violência 
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seria não saber viver com as diferenças.  O conflito surgiria da diferença não trabalhada pela 

escola. Podemos afirmar então que só o fato de se omitir perante a violência, já seria um fator 

multiplicador da mesma. 

A escola de hoje, não é a mesma dos primórdios da educação em que o aluno ia pronto 

e “adestrado” para receber instrução. Segundo Esteve (1995 apud CHRISPINO, 2011) as 

relações mudaram e os professores não encontraram novos modelos. Estaríamos 

despreparados para lidar com a escola de massa e com os antagonismos que surgem na escola 

atual. Conforme Polato (2007 apud RANBOW, 2009, p.2921): 

 

atualmente vive-se num período de crise da educação, onde o papel da escola não 

está mais claro. Sua finalidade já não é somente ensinar conteúdos educacionais 

tradicionais. O espaço escolar vai, além disso, tornando-se um espaço de interação 

entre seus participantes. A escola é um lugar onde as crianças e adolescentes 

aprendem a se relacionar, adquirem valores e crenças, desenvolvem senso crítico, 

autoestima e segurança. 

 

Segundo Ranbow (2009) ainda existe um desconforto em falar sobre violência na 

escola, pois não “combinaria” com o papel construtivo e pacificador que a escola tem. Falar 

sobre a violência seria o mesmo que assumir a existência da mesma dentro de sua escola, e 

muitas vezes há a crença de que esses temas não precisam ser tratados, ou que talvez sejam 

menos importantes que os conteúdos. Um dos grandes desafios da escola hoje é que a 

interação entre a comunidade escolar seja construída através de relações cada vez menos 

conflituosas.  

 

5.2 A EDUCAÇÃO FÍSICA, A SOCIEDADE E A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

Assim como a educação de modo geral, a Educação Física também recebe influências 

da sociedade. Segundo Betti (2009) a Educação Física seria um sistema aberto, pertencente a 

um sistema hierárquico.  

 

Ao longo de sua história, a Educação Física possuiu suas raízes fincadas em princípios 

biológicos e tecnicistas, e os aspectos sociais e afetivos eram praticamente nulos. Ao passar 

por seu período de crise na década de 80 foi muito questionada sobre qual seria o seu 

objetivo, e qual aluno pretendia formar. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 
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(BRASIL, 1997, p.21) “as relações entre Educação Física e sociedade passaram a ser 

discutidas sob a influência das teorias críticas da educação: questionou-se seu papel e sua 

dimensão política”. 

 

Segundo Rubio e Nunes (2008, p.64):  

 

ao questionar-se seu papel e sua dimensão política, a Educação Física não teria mais 

a função de criar e selecionar talentos esportivos nem tampouco lhe caberia a missão 

de desenvolver a aptidão física com vistas à promoção da saúde. Seus objetivos e 

conteúdos tornar-se-iam mais amplos, visando articular as múltiplas dimensões do 

ser humano. Instaurava-se na área uma crise de identidade.  

 

A partir desse questionamento “se ampliou a visão de uma área biológica, reavaliaram-

se e enfatizaram-se as dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas, concebendo o 

aluno como ser humano integral”. (BRASIL, 1997, p.21). 

Hoje a Educação Física enquanto componente curricular obrigatório, além de 

responsável pela formação corporal, também está atrelada às questões sociais, e a formação de 

um cidadão consciente e cada vez mais autônomo, entendedor de seu lugar no mundo e 

construtor de sua realidade.  Segundo Rubio e Nunes (2008), forjamos identidades em nossos 

alunos, e devemos estar atentos a que tipo de identidade se está reforçando. Ferreira e 

Castellani Filho (2012) também se preocupa com qual a cidadania é essa que estamos 

formando, e atenta ao fato de que cidadania é um conceito que está em constante modificação, 

acompanhando o processo histórico de construção e ressignificação do ser humano.  Ainda 

segundo Ferreira e Castellani Filho (2012, p.136):  

 

é notório que, cada vez mais, seja através de documentos oficiais de âmbito federal, 

estadual ou municipal, ou através da propaganda das escolas particulares, a escola 

tem sido chamada a cumprir o papel de deflagradora, garantidora da formação 

cidadã dos indivíduos.  

 

            

           Medina (2007, p.82) descreve uma Educação Física revolucionária: 

  

 
os adeptos dessa ideia são, portanto, verdadeiros agentes de renovação e 

transformação da sociedade, pois, ao compreenderem os nossos determinismos e 

condicionamentos, são capazes de agir sobre eles. Consideram a unidade entre o 

pensamento e a ação. Vivendo numa sociedade repressiva, opressora e 

domesticadora, sabem que precisam lutar em defesa de uma educação que 
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verdadeiramente vise à libertação. Entendem que, para tanto, não podem deixar de 

ser seres políticos. Enxergam os problemas de sua área à luz do seu contexto 

histórico-cultural (sociopolítico-econômico) mais amplo. 

 

Caparroz (2007, p.27) indica: 

  

assim, entendemos que o professor não deve aplicar teoria na prática e, sim, (re) 

construir (reinventar) sua prática com referência em ações/experiências e em 

reflexões/teorias. É fundamental que essa apropriação de teorias se dê de forma 

autônoma e crítica, portanto, como ação de um sujeito, de um autor.  

 

O professor de Educação Física sob esta ótica então não pode, nem deve ficar de fora 

dos problemas que acontecem na comunidade escolar. Uma prática docente fincada no chão 

da escola se torna muito mais produtiva, do que uma reprodução de manuais teóricos.  

 

5.3 JOGOS COOPERATIVOS E ÉTICA COOPERATIVA 

 

Os jogos cooperativos têm sido cada vez mais estudados, e seus principais autores no 

Brasil são Soler e Brotto, que têm se dedicado à sua difusão, e aprofundamento de sua teoria. 

Soler (2011, p.51) define os jogos cooperativos como: “[...] propostas que buscam 

diminuir a agressividade nos jogos e na própria vida, promovendo em quem joga atitudes 

positivas, tais como: cooperação, solidariedade, amizade e comunicação”.  

Quando Soler (2011) usa o termo “jogos cooperativos” ele se refere a um processo 

educativo baseado na cooperação e na resolução pacífica de conflitos, cujo propósito maior é 

unir pessoas ao redor de um objetivo comum. Ele acredita também que a mudança se construa 

pela forma como propomos as brincadeiras e jogos. Segundo Brotto (2013, p.29): “Eu jogo do 

jeito que eu vivo, e vivo do jeito que eu jogo”. 

Brotto (2013, p.61) ao falar sobre a criação dos jogos cooperativos diz que:  

 

os jogos cooperativos foram criados com o objetivo de promover a autoestima e o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais positivas. Muitos são orientados para 

a prevenção de problemas sociais, antes de se tornarem problemas reais. 
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Esse estudo não pretende delinear a história dos jogos cooperativos e sim tentar 

delimitar os motivos pelos quais os jogos cooperativos foram escolhidos como estratégia para 

tentar diminuir a violência entre os alunos durante as aulas de Educação Física. 

 

Hoje em dia, uma das mais graves questões dentro das escolas é como acabar, ou 

pelo menos diminuir, a agressividade que sempre leva à violência sem limites. 

Lembrando que a escola é um espelho da nossa sociedade, e se ela (sociedade) está 

violenta, essa violência reflete-se dentro das escolas. (SOLER, 2011, p.63) 

 

Segundo Soler (2011, p.53) os jogos cooperativos têm várias características 

libertadoras, dentre elas a de se libertar da agressão física. “Certamente, gastamos energia na 

atividade física, mas se promovemos a agressão física contra o outro, estamos aceitando um 

comportamento destrutivo e desumanizante, e o Jogo Cooperativo propõe justamente o 

contrário”. 

O principal entrave na aceitação dos jogos cooperativos é a dicotomia cooperação x 

competição, entendendo a competição como inerente ao homem, já que vivemos em uma 

sociedade voltada à produtividade, individualismo, e as relações se pautam cada vez mais em 

pontos de embate, ao invés de encontro. Brotto (2013) questiona ainda se a competição é 

inerente ao homem, baseando-se num estudo de Fromm sobre culturas primitivas, e também 

em Mead, que após analisar diferentes sociedades conclui que a competição e cooperação são 

determinadas pelas estruturas sociais. O autor ainda enumera alguns mitos em relação aos 

jogos cooperativos, que se tornariam fatores de resistência para a sua implementação. Seriam 

eles: a utopia de superar a competição, a possível falta de graça sem a competição, na 

competição os resultados são melhores, a competição é boa enquanto sadia, e a 

competitividade do esporte. 

Esse trabalho concorda com Brotto (2013) na relação de complementação existente 

entre a competição e a cooperação. Não as enxergando em opostos extremos, mas numa 

relação de troca. O que supostamente acontece é que a competição vem desequilibrando a 

balança e ficando muito mais em evidência, sendo ensinada como o único modo de se atingir 

um objetivo. 

Segundo Orlick (1987, apud CORTEZ, 1996, p.8): 
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os jogos verdadeiramente cooperativos eliminam a eliminação e rechaçam a ideia de 

dividir os jogadores em ganhadores e perdedores’. E é essa característica que 

constitui o jogo cooperativo em uma alternativa pedagógica a mais para colaborar na 

mudança e transformação da prática cotidiana da escola. 

 

Segundo Cortez (1996) o professor tem um papel importante nesse processo de 

integração do aluno. Portanto, se o professor não acredita na importância da cooperação, e 

somente reproduz a competição, o aluno não terá oportunidade de conhecer outras formas de 

jogar. Lucon e Schwartz (2003, p.141) destacam ainda:  

 

[...] torna-se premente a implementação de novas propostas com o intuito de inserir 

as atividades lúdicas e os jogos cooperativos, como elementos importantes no 

sentido de diminuir a agressividade e tornar o ambiente escolar mais agradável e 

motivante para os alunos, uma vez que educação extrapola os bancos, inserindo-se 

para além dos muros escolares, especialmente quando há experiências significativas. 

 

A escolha pelos jogos cooperativos como estratégia de aplicação no PAF vem do 

pressuposto de que eles poderiam aflorar mais atitudes positivas, permitindo aos participantes 

da pesquisa uma maior interação e menor preocupação com o resultado final, diminuindo 

assim as atitudes violentas. Segundo Prodocimo (2011, p.769): 

 

os jogos cooperativos surgem como alternativa para resgatar valores esquecidos ou 

pouco praticados pela sociedade, pois, acreditando que o meio social influencia o 

comportamento das crianças, podemos, a partir destes jogos, trabalhar as relações 

sociais e afetivas dos alunos. 

 

Não se pressupõe que os jogos cooperativos irão exterminar a violência ou a 

competição e sim que eles sejam um ponto de apoio, uma alternativa que possibilite o 

entendimento de que nem sempre a vida se resume numa relação de ganho e perda. Brotto 

(2013) confia que ao modificar o comportamento no jogo, criamos possibilidades para 

transformar atitudes em nossa vida. Porém não há garantia de que isso venha a acontecer.  

Brotto (2013) fala sobre uma dinâmica de ensino-aprendizagem baseada na 

convivência-consciência-transcendência, já Soler (2011) as nomeia como ação-reflexão-ação 

melhorada. Basicamente essas etapas, apesar de terem nomes diferentes, especificam as 

mesmas ações. A de primeiramente jogar, depois falar sobre, para que ato de jogar se reflita 

também nas ações cotidianas.  Segundo Brotto (2013, p.36) “a intencionalidade subjacente ao 

jogo é indicadora do tipo de papel social que espera promover por meio desta pedagogia.” 
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Esse pensamento remete mais uma vez a Rubio e Nunes (2008), quando falam sobre as 

identidades que estamos formando na escola. 

O próprio Soler (2011, p.17) diz: “o que nasce da união entre a teoria e a prática é algo 

que chamamos de PRÁXIS”. Enquanto pensarmos num modelo teórico afastado de nossa 

realidade, ele nada mais será que teoria. Mas ao analisarmos as teorias à luz de nossa prática, 

contextualizando, modificando-as e as reconstruindo estaremos mais próximos do que Brotto 

(2013) chama de “Ética da Cooperação”.  

A Ética da Cooperação segundo Brotto (2013) é um conjunto de valores que são 

essenciais para uma vida em sociedade de forma plena. São valores pautados na convivência, 

em objetivos comuns, ações compartilhadas, dentre outros. Brotto (2013, p. 23) coloca que: 

 

quando incluímos a Ética do Jogo Cooperativo em nosso cotidiano, recuperamos o 

gosto pela aventura e ousadia e o senso de participação com liberdade e 

responsabilidade; tomamos consciência de ser parte do todo; desfrutamos da beleza 

da criação; colaboramos para a transformação de barreiras em pontes e de 

adversários solidários; e compartilhamos o profundo e sincero desejo de continuar 

jogando...e Convivendo. 

 

Assim como os estudos sobre os Jogos Cooperativos evoluíram da prática para 

repensar a teoria através dos aspectos filosóficos e pedagógicos, esse estudo inicialmente era 

voltado para o estudo dos Jogos Cooperativos somente. O que não foi suficiente para explicar 

toda a amplitude do trabalho pedagógico que não pode ser pensado somente no aspecto motor. 

Por essa razão o trabalho se pautou no estudo da Ética Cooperativa, que engloba toda uma 

nova forma de se enxergar o jogo e a vida de forma geral. 

Quando os autores pensaram nessa pedagogia não as imaginaram como um modelo 

perfeito a ser aplicado, e sim num modelo a ser constantemente reconstruído de acordo com 

nossas vivências e práticas pedagógicas. Muito mais do que aplicar jogos cooperativos, o 

principal objetivo dessa teoria é desenvolver a ética cooperativa. Segundo Moura (2012, p.6) 

“somos competitivos porque aprendemos a sermos assim; e se é comportamento adquirido, 

podemos então aprender também a sermos cooperativos”. 

Os jogos cooperativos não se apresentam como uma prática utópica, pois seus 

objetivos estão de pleno acordo com os PCN’s (BRASIL, 1997, p.47) no que diz respeito aos 

objetivos da Educação Física para o primeiro ciclo, dentre eles:  
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espera-se que ao final do primeiro ciclo os alunos sejam capazes de: participar de 

diferentes atividades corporais, procurando adotar uma atitude cooperativa e 

solidária, sem discriminar os colegas pelo desempenho ou por razões sociais, físicas, 

sexuais ou culturais. 

 

Lembrando que os PCN’s usam a nomenclatura de primeiro ciclo para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Os PCN’s ainda citam como objetivo da Educação Física no Ensino 

Fundamental “adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 

lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência.” (BRASIL, 1997, p.33). 

Ao buscarmos as referências sobre os jogos cooperativos é necessário que não nos 

atenhamos somente aos aspectos procedimentais, ou seja, somente a aplicação da prática. É 

preciso mais que isso, é necessário estar aberto ao que Brotto chama de “redimensionamento 

atitudinal”. Só através da mudança de olhar podemos construir novas práticas, não adianta 

aplicar os jogos cooperativos sem acreditar que a ética por trás dessa pedagogia funciona.  
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6. RESULTADOS 

6.1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Este capítulo tem como finalidade apresentar, analisar e interpretar os dados obtidos, 

procurando estabelecer articulações entre as informações coletadas e o referencial teórico 

adotado no estudo. 

Os dados aqui apresentados foram coletados através da aplicação da entrevista. A 

amostra desta pesquisa foi composta por alunos das turmas dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, turmas 111 e 212, respectivamente 1º e 2º anos, da Escola Municipal Júlio 

César de Andrade Gonçalves, situada no município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.  

Os dados foram analisados considerando tanto o objetivo geral deste estudo, que é 

investigar se a promoção da ética cooperativa influencia na redução das atitudes violentas nas 

aulas de Educação Física, como também os objetivos específicos apontados anteriormente. 

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: entrevista do tipo painel e 

observação participante. A entrevista utilizou a dinâmica “Escala de Valores”, adaptada à 

faixa etária e ao público participante da pesquisa. Sua aplicação visava analisar o 

entendimento do que seria violência para os alunos. Já a observação participante teve como 

objetivo descrever o comportamento dos alunos durante as aulas a partir das inserções de 

atividades cooperativas. 

Para análise da entrevista foram estabelecidas duas categorias que são:  

Categoria 1- hierarquização das atitudes violentas, composta pelos seguintes itens: o 

que é mais grave e o que é menos grave; o que já fez e o que sofreu. A seleção das atitudes 

violentas foi realizada através de 10 desenhos numerados, dentre os quais os alunos deveriam 

escolher as três atitudes em ordem de importância que respondessem aos itens registrados 

anteriormente. 

Categoria 2 - autoavaliação sobre o exercício da violência.  Os alunos marcavam 

“sim” ou “não” para as seguintes questões: sou violento?; pratico violência às vezes?; sofro 

violência?. 

6.1.1 Dados da amostra 

 

Nas tabelas 1 e 2 são apresentados os dados referentes à idade dos participantes. Para 
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essa tabela foram considerados os dados coletados na 1ª aplicação do 1º ano, que contou com 

17 alunos, e na 2ª aplicação do 2º ano que contou com 21 alunos. Os dados selecionados são 

das aplicações onde houve uma quantidade maior de alunos presentes. Nota-se que poucos 

alunos estão na idade esperada para as séries em que se encontram. Segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, aos seis anos a criança ingressa no 1º ano do Ensino 

Fundamental, e espera-se assim que conclua o mesmo aos 10 anos. Porém a realidade da 

escola onde leciono não atende muito a essa expectativa.  

TABELA 1: IDADE DOS ALUNOS DO 1º ANO 

Idade Sexo 

 

Meninos Meninas 

6 3 1 

7 5 2 

8 2 0 

9 2 1 

10 0 1 

                                       Fonte: próprio autor 

 

 

TABELA 2: IDADE DOS ALUNOS DO 2º ANO 

Idade Sexo 

 

Meninos Meninas 

7 0 3 

8 5 5 

9 0 1 

10 2 1 

11 1 0 

12 1 0 

14 2 0 

           Fonte: próprio autor 

 

6.1.2 Análises das perguntas da entrevista 

Para que os dados sejam melhor analisados, foram separadas as análises por aplicação. 

No final do trabalho essa análise é feita levando em consideração as três aplicações, a fim de 

saber se os objetivos do trabalho foram atingidos. 
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A fim de saber sobre o entendimento dos alunos sobre o que é violência e se eles 

entendem algumas atitudes suas como violência foi proposta uma entrevista do tipo painel, 

que foi feita a partir da adaptação da dinâmica “Escala de Valores”. Os alunos organizaram as 

atitudes violentas em ordem de importância de acordo com o item pedido. Foram propostos 

quatro itens: “O que é mais grave?”, “O que é menos grave?”. “O que eu já fiz?” e por fim “O 

que eu já sofri?”. Foi pedido que os alunos escolhessem três entre as dez atitudes violentas 

mostradas a eles, que correspondessem aos itens mencionados anteriormente. Seguem os 

resultados em cada aplicação: 

6.1.2.1 Dados da 1ª aplicação  

6.1.2.1.1 Categoria 1: hierarquização das atitudes violentas 

GRÁFICO 1 - “O QUE É MAIS GRAVE? – 1ª aplicação” 

 

               

                        Fonte: próprio autor 

 

 

No 1º ano “desrespeitar os mais velhos” ficou em 1º lugar, em 2º lugar ficaram 

empatados “empurrar”, “brigar com meninos” e “brigar com menina”, em 3º lugar o item 

“falar grosserias”.  

No 2º ano o item “xingar” ficou em primeiro lugar, em 2º lugar empatados o 

“bullying” e “desrespeitar os mais velhos”, e em 3º lugar, “brigar com menino”.  

Em destaque nessa primeira aplicação ficam as incivilidades nas primeiras colocações, 

superando as violências físicas. Lembrando que segundo Priotto e Boneti (2009) as 

incivilidades são os atos violentos ligados ao discurso.  
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GRÁFICO 2 - “O QUE É MENOS GRAVE? – 1ª aplicação” 

 

 

                           Fonte: próprio autor 

 

No 1º ano “brigar por material” e “falar grosserias” ficaram em primeiro lugar, 

seguidos de “brigar com menino”, “brigar com menina”, “desrespeitar os mais velhos” e 

“jogar objetos nos outros”, e em terceiro lugar “empurrar” e “rir do amigo”. As opções 

escolhidas pelos participantes ficaram bem próximas.  

No 2º ano “jogar objetos”, “bullying”, e “desrespeitar os mais velhos” figuraram entre 

as primeiras colocações.  

Destaca-se o fato de alguns itens como “desrespeitar os mais velhos” figurar entre os 

mais graves e menos graves, mostrando a divisão das turmas no que diz respeito à opinião 

sobre as atitudes violentas. Além do fato de algumas agressões físicas serem consideradas por 

eles como menos graves.  
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GRÁFICO 3 - “O QUE EU JÁ FIZ? – 1ª aplicação” 

 

                                                                                                                                                            
 

                                  Fonte: próprio autor 

 

No 1º ano as respostas ficaram bem divididas, mas as consideradas violências físicas 

ficaram empatadas nas primeiras posições. Nota-se que os dados do 1º ano foram reduzidos, 

pois os participantes, principalmente as meninas, tiveram grande dificuldade em assumir os 

atos de violência que já praticaram. Outro fato a ser destacado é que os atos considerados 

como menos graves coincidem com alguns dos atos que os participantes alegam já ter feito. 

No 2º ano as respostas se concentraram em “empurrar”, “brigar com menino”, e 

“desrespeitar os mais velhos”.  

 

GRÁFICO 4 - “O QUE EU JÁ SOFRI? – 1ª aplicação” 

 

 

           Fonte: próprio autor 
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No 1º ano “empurrar”, “brigar por material”, “bullying”, e “brigar com menino” 

ficaram nas primeiras posições. “Rir do amigo”, e “jogar objetos nos outros” não foram 

votados. 

No 2º ano “xingar”, “desrespeitar os mais velhos” e “falar grosserias” ficaram nas 

primeiras posições. Apesar da opção “desrespeitar os mais velhos” ser relacionada à ação 

deles em relação aos adultos, essa opção foi marcada, pois se sentiram desrespeitados por 

pessoas mais velhas. Esse dado pode ser entendido como uma ação de violência da escola 

sobre o aluno, praticada através da figura de algum adulto. Nota-se que as violências sofridas 

por eles relacionam-se diretamente às incivilidades. 

6.1.2.1.2 Categoria 2: autoavaliação sobre o exercício da violência 

 

GRÁFICO 5: Autoavaliação 1º ano – 1ª aplicação 

 

 

Fonte: próprio autor 

 

Os alunos do 1º ano em sua maioria não se consideraram violentos, porém afirmaram 

praticar violência às vezes. A maioria afirmou sofrer violência. Apesar de poucas pessoas 

afirmarem serem violentas, muitas registraram sofrer violência. Esse dado retrata bem a 

realidade da turma no início da aplicação do PAF, onde alguns alunos muito violentos 

influenciavam outros a praticar violência, o que explicaria o dado de 10 alunos se afirmarem 

como praticantes de violência “às vezes”.  
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GRÁFICO 6: Autoavaliação 2º ano – 1ª aplicação 

 

 

            Fonte: próprio autor 

 

Já no 2º ano os dados são parecidos, com a maioria não se declarando violenta, porém 

praticando violência às vezes. Além do fato de afirmar sofrer violência na escola. 

 

6.1.2.2 Dados da 2ª aplicação  

 

6.1.2.2.1 Categoria 1: hierarquização das atitudes violentas 

 

6.1.2.2.2 Categoria 2: autoavaliação sobre o exercício da violência 

 

 

GRÁFICO 7: “O QUE É MAIS GRAVE? – 2ª aplicação” 

 

 

         Fonte: próprio autor 
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Na segunda aplicação, que foi feita na metade do processo do produto final, as 

respostas ficaram mais polarizadas no 1º ano, e “brigar com menina”, “xingar” e “bullying” 

figuraram nas primeiras posições. “Falar grosserias” e “rir do amigo” não foram votados, com 

uma redução desses comportamentos durante as aulas, já que os alunos estavam  mais 

envolvidos nas atividades, e atitudes individualistas não eram mais tão observáveis. 

Já no 2º ano “empurrar”, “xingar” e “bullying” ficaram empatados no primeiro lugar, 

em segundo lugar “brigar com menina”, e em terceiro lugar “falar grosserias”. 

 

GRÁFICO 8: “O QUE É MENOS GRAVE? – 2ª aplicação”  

 

 

         Fonte: próprio autor 

 

No 1º ano “empurrar”, “bullying” e “jogar objetos nos outros” figuraram entre as 

primeiras colocações. E no 2º ano “empurrar”, “jogar objetos nos outros” e “brigar por 

material” ficaram nas primeiras posições. As atitudes violentas de menor grau como “jogar 

objetos” e “brigar por material” continuaram por aparecer como menos graves. 
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GRÁFICO 9: “O QUE EU JÁ FIZ? – 2ª aplicação” 

 

 
          

           Fonte: próprio autor 

 

Na segunda aplicação no 1ºano todos conseguiram responder, e as primeiras 

colocações ficaram entre “empurrar”, “brigar por material”, “jogar objetos”, e “brigar com 

menino”.  

No 2º ano as opções ficaram entre “empurrar”, “brigar com menino” e “brigar com 

menina”. 

GRÁFICO 10: “O QUE EU JÁ SOFRI? – 2ª aplicação” 

 

   

          Fonte: próprio autor 

 

No 1º ano as opções ficaram entre “empurrar”, “brigar com menino”, enquanto que no 

terceiro lugar empataram “brigar com menina”, “falar grosserias”, “jogar coisas nos outros” e 
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“bullying”. 

No 2º ano as opções ficaram entre “jogar objetos”, “empurrar” e “brigar por material”. 

6.1.2.2.2 Categoria 2: autoavaliação sobre o exercício da violência 

 

GRÁFICO 11: Autoavaliação 1º ano – 2ª aplicação 

 

 

          Fonte: próprio autor 

 

O número dos que se declararam violentos aumentou, porém os que disseram praticar 

violência às vezes mantiveram.  E o número dos que declararam sofrer violência teve uma 

diminuição. 

GRÁFICO 12: Autoavaliação 2º ano – 2ª aplicação 

 

 

         Fonte: próprio autor 

 

O número dos que se declararam não violentos se manteve. Já o número dos que 
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praticam violência às vezes foi reduzido. Já o número dos que sofrem violência não teve 

grande diferença da primeira aplicação, porém o número dos que disseram não sofrer 

violência teve um leve aumento. 

 

6.1.2.3 Dados da 3ª aplicação  

 

6.1.2.3.1 Categoria 1: hierarquização das atitudes violentas 

 

 

GRÁFICO 13: “O QUE É MAIS GRAVE? – 3ª aplicação” 

 

 

            Fonte: próprio autor 

 

Na terceira e última aplicação que foi feita no final do processo do PAF, “brigar com 

menina”, “desrespeitar os mais velhos” ficaram em primeiro lugar, seguidos do “bullying”, 

“falar grosserias” e “empurrar”, para o 1º ano.  

Já no 2º ano as primeiras colocações ficaram com “empurrar”, “bullying” e “brigar 

com menina”. 
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GRÁFICO 14: “O QUE É MENOS GRAVE? – 3ª aplicação” 

 

 
         Fonte: próprio autor 

 

No 1º ano “empurrar”, “bullying” e “desrespeitar os mais velhos” ficaram entre os 

primeiros colocados. E no 2º ano “empurrar”, “jogar objetos” e “desrespeitar os mais velhos”. 

Alguns itens ainda figuram tanto no mais grave, quanto no menos grave, como o “bullying”, 

que ainda é tratado por alguns como “frescura”, e “desrespeitar os mais velhos”. Apesar do 

fato de durante as aulas de Educação Física esse ato não ter se mostrado, ele pode ainda se 

refletir com outras pessoas da comunidade escolar. 

 

GRÁFICO 15: “O QUE EU JÁ FIZ? – 3ª aplicação” 

 

 

          Fonte: próprio autor 

 

No 1º ano “empurrar”, “jogar objetos”, e “brigar com menino” ficaram nasprimeiras 
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posições. Já no 2º ano “empurrar”, “brigar com menino”, “brigar por material” e “jogar 

objetos nos outros” figuraram nas primeiras posições.  

 

GRÁFICO 16: “O QUE EU JÁ SOFRI? – 3ª aplicação” 

 

  

          Fonte: próprio autor 

 

No 1º ano “empurrar”, “jogar objetos” e “brigar com menino” ficaram nas primeiras 

posições, acompanhando os dados do item anterior. 

No 2º ano “empurrar”, “brigar com menino”, e “jogar coisas nos outros” ficaram nas 

primeiras colocações, acompanhando também os dados do item anterior. 

6.1.2.3.2 Categoria 2: autoavaliação sobre o exercício da violência 

 

                    GRÁFICO 17: Autoavaliação 1º ano – 3ª aplicação 

 

 

         Fonte: próprio autor 
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O número dos que praticam violência se manteve praticamente igual seguido da 

diminuição dos que praticam violência às vezes. Houve um aumento dos que dizem não sofrer 

violência. 

 

GRÁFICO 18: Autoavaliação 2º ano – 3ª aplicação 

 

 

            Fonte: próprio autor 

 

No 2º ano houve um aumento nos que se declaram como não violentos, assim como 

uma diminuição dos que declaravam praticar violência às vezes. Além da diminuição dos que 

dizem sofrer violência. 

 

6.1.2.4 Comparação das três aplicações 

 

A fim de aperfeiçoar a apresentação desses dados, os itens violentos foram 

classificados em “incivilidades” e “violência física”. Sendo considerados como incivilidades 

os itens: “falar grosserias”, “rir do amigo”, “xingar”, “desrespeitar os mais velhos” e 

“bullying”, e como violência física “empurrar”, “brigar com menino”, “brigar com menina”, 

“brigar por material” e “jogar coisas nos outros”. 

O esperado era que ao fim do processo os alunos tivessem uma visão ampliada sobre o 

que era a violência, nesse item esse objetivo seria alcançado se os alunos enxergassem as 

incivilidades como tão graves, quanto à violência física.  
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GRÁFICO 19: Comparação do item mais grave – 1 º ano 

       

        Fonte: próprio autor 

  

 

GRÁFICO 20: Comparação do item mais grave – 2ºano 

 

 

          Fonte: próprio autor 

 

Na turma de 1º ano houve um aumento nos que consideravam as incivilidades como 

mais graves, e na turma de 2º ano, no fim do processo de aplicação do PAF, as duas formas de 

violência foram entendidas como igualmente graves.  

Esses dados puderam ser vistos na prática quando os alunos se questionavam sobre 

atitudes que um ou outro tivesse, e que pra eles se configuravam como violência. Um dos 

grandes ganhos foi o fato dos mesmos enxergarem que a fala também pode ser uma forma de 

violência. No cotidiano das aulas de Educação Física o uso das ditas “palavras grosseiras” e 
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dos palavrões foram bem reduzidos, e quando um ou outro aluno fazia o uso dessas atitudes, 

os outros colegas logo o “denunciavam”. 

 

GRÁFICO 21: Comparação do item menos grave – 1ºano 

 

 

         Fonte: próprio autor 

 

 

GRÁFICO 22: Comparação do item menos grave – 2ºano 

 

 

        Fonte: próprio autor 

 

Assim como no item anterior, o esperado era que as incivilidades fossem menos 

citadas como itens menos graves. Apesar de no gráfico a violência física aparecer como 

menos graves em todas as aplicações, não implica em dizer que os mesmos deram um menor 

valor a violência física, e sim que eles enxergaram outra forma de violência que são as 

incivilidades. 
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GRÁFICO 23: Comparação do item Já fiz – 1ºano 

 

 

         Fonte: próprio autor 

 

GRÁFICO 24: Comparação do item já fiz – 2ºano 

 

 

         Fonte: próprio autor 

 

No item “já fiz” esperava-se ver quais as atitudes eram mais comuns entre eles, 

esperando uma depressão nessa linha. Porém na primeira aplicação os alunos sentiram muita 

dificuldade em assumir as atitudes que já tinham feito. O ganho nesse item foi poder observar 

uma maior confiança deles ao falar sobre isso ao longo do processo.  

As incivilidades tiveram uma queda nas duas turmas, e a violência física um aumento. 

Também não encaro como um aumento na prática de violência dos mesmos, pois ao longo das 

aulas e através da observação participante não vi esse efeito de aumento da violência. 
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GRÁFICO 25: Comparação do item Já sofri – 1ºano 

         

          Fonte: próprio autor 

 

 

GRÁFICO 26: Comparação do item já sofri – 2ºano 

 

     

            Fonte: próprio autor 

 

Assim como no item anterior esperava-se ver quais as atitudes eram mais citadas, 

esperando uma depressão na linha, mas aqui também eles não se sentiram muito a vontade de 

início e por mais que fosse explicado que deveriam pensar na violência nas aulas, muitos 

ainda pensavam num plano mais amplo.  

Na turma de 1º ano, se levarmos em conta as 2ª e 3ª aplicações, podemos dizer que 

esse item se manteve praticamente inalterado. Já na turma de 2º ano houve uma inversão, a 
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violência física que no início foi menos citada, ao final do PAF ficou na frente das 

incivilidades. 

 

6.1.3 Análise dos dados conjuntamente com a observação participante: 

 

6.1.3.1 Categoria 1: hierarquização das atitudes violentas 

 

No primeiro item “O que é mais grave?” nos 1º e 2º anos as mesmas opções 

circularam entre as primeiras colocações. As opções ficaram entre as consideradas agressões 

físicas e as agressões verbais. Como o conceito de violência para eles estava muito mais 

associado à violência urbana, em fatos como troca de tiros, assassinatos e agressões físicas 

mais severas, já era esperado que ao apresentar esses novos atos de violência eles teriam um 

primeiro contato conflituoso. Muitos não enxergavam alguns atos como violência, tais como: 

“rir do amigo”, “jogar objetos nos outros”, “brigar por material” e “falar grosserias”.  

No segundo item “O que é menos grave?” as opiniões ficaram bem divididas no 1º ano 

na primeira aplicação, já nas aplicações seguintes se concentraram nas opções: “empurrar”, 

“bullying”, “jogar objetos nas pessoas” e “desrespeitar os mais velhos”. Já no 2º ano as 

opções se repetiram desde o início, e ficaram entre “empurrar”, “bullying”, “desrespeitar os 

mais velhos” e “brigar por materiais”. Em algumas ocasiões o que eles consideravam como 

menos grave coincidiam com o próximo item “O que eu já fiz”, como é o caso da opção 

“empurrar” que constantemente ficou nas primeiras colocações em ambos os itens. 

No item “O que eu já fiz?” as opções diversificaram muito, e foram acompanhando os 

hábitos que eles tentavam diminuir durante as aulas de Educação Física e na escola. Na 

primeira aplicação oito itens ficaram entre os três primeiros colocados, somente na última 

aplicação da entrevista que as opções ficaram mais concentradas, indicando um consenso 

entre os alunos sobre o conceito da violência.  Ainda sobre a primeira aplicação os alunos, 

principalmente as meninas, encontraram grande dificuldade em assumir as atitudes que já 

tinham tomado. Somente na segunda e terceira aplicações que se sentiram à vontade para 

responder.  

No 2º ano as opções foram mais concisas e circularam entre “empurrar”, “brigar com 

menino”, “desrespeitar os mais velhos”, e “jogar objetos nas pessoas”. 

No quarto item “O que eu já sofri?” no 1º ano as opções ficaram bem parecidas nas 
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três aplicações, e ficaram entre “empurrar”, “jogar objetos”, “brigar com menino”, “bullying” 

e “brigar por material”. No 2º ano os itens “empurrar”, “jogar objetos” e “xingar” se repetiram 

nas três aplicações, somente mudando suas posições. 

 

6.1.3.2 Categoria 2: autoavaliação sobre o exercício da violência 

Além destes quatro itens, foi pedido que eles respondessem um quadro sobre a prática 

da violência, tanto no papel de agente ativo ou passivo da mesma. 

A primeira pergunta do quadro era: “Sou violento?” No que diz respeito a se afirmar 

como violento nos 1º e 2º anos a quantidade de alunos praticamente não se modificou. A partir 

da observação participante pude concluir que os alunos mais velhos têm a tendência em usar a 

violência como forma de autoafirmação. Como não houve modificação nos que se dizem 

violentos, consequentemente o número de não violentos também não se modificou muito.  

 

GRÁFICO 27: Comparação do item Sou violento – 1ºano 

 

 

            Fonte: próprio autor 

 

GRÁFICO 28: Comparação do item Sou violento – 2ºano 

 

            Fonte: próprio autor 
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A segunda pergunta foi: “Pratico violência às vezes?”. De modo geral houve uma 

redução nos que diziam praticar violência às vezes, e consequentemente um aumento nos que 

não praticavam violência às vezes. Pode-se concluir que ao fazer uma autoavaliação os alunos 

se enxergaram como violentos, quando praticavam violência mesmo que somente às vezes. 

 

GRÁFICO 29: Comparação do item Pratico às vezes – 1ºano 

 

 

         Fonte: próprio autor 

 

GRÁFICO 30: Comparação do item Pratico às vezes – 2ºano 

 

  

          Fonte: próprio autor 

 

A terceira e última pergunta do quadro foi “Sofro violência?”. Houve uma redução nos 

que declararam sofrer algum tipo de violência na escola, consequentemente aumentando o 

número dos que declararam não sofrer violência na escola.   
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GRÁFICO 31: Comparação do item Sofro violência – 1ºano 

 

     

 Fonte: próprio autor 

 

        

           GRÁFICO 32: Comparação do item Sofro violência – 2ºano 

 

          

               Fonte: próprio autor 
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7. CONCLUSÃO PARCIAL 

O presente estudo teve com objetivo inicial investigar se a Ética Cooperativa pode 

reduzir a violência na escola, além de analisar o entendimento do que é violência para os 

alunos. Através das respostas obtidas pode-se concluir que os alunos participantes do estudo 

ainda têm uma visão um pouco conflituosa sobre o que é ou não violência, e como se dá o 

desdobramento dela no cotidiano. Por serem muito jovens e ainda estarem em formação 

espera-se que a partir da sistematização de práticas cooperativas e reflexivas eles possam cada 

vez mais pensar sobre o que é a violência e como ela pode ser evitada a partir das atitudes de 

cada um. 

Os alunos foram questionados sobre o que achavam mais ou menos grave, sobre o que 

já sofreram ou já praticaram. E também sobre sua relação como agente passivo ou ativo da 

violência. De modo geral as respostas foram positivas no que diz respeito à relação deles 

como agentes da violência, onde os índices de alunos que declaravam sofrer violência na 

escola foram reduzidos. 

As respostas em relação à Escala de Valores foram inicialmente confusas e 

conflitantes, mas levando em consideração que era a primeira vez que discutiam sobre a 

violência e pensavam sobre como eles agiam em relação a ela, as respostas foram usadas a 

fim de adequar as atividades que seriam encaminhadas, além de ajudar no modo de lidar com 

os alunos no decorrer das aulas. 

No âmbito da prática as relações entre os alunos, além do desenvolvimento da aula 

melhoraram drasticamente. Alunos que dificilmente participavam das aulas de Educação 

Física por inúmeros motivos, seja por indisciplina nas aulas regulares, por não se sentirem 

incluídos no grupo, ou até por se recusarem a participar das atividades, passaram a participar 

mais, e o mais importante, reduziram as atitudes violentas que tanto os privavam das aulas. 

Quando esse estudo foi iniciado seu objetivo era investigar se os jogos cooperativos 

poderiam reduzir a violência na escola, mas ao longo do processo de aplicação dos jogos 

selecionados, pude compreender que os mesmos sozinhos não podem fazer nada. O que 

influencia muito mais é a compreensão de que a Ética Cooperativa, enquanto conjunto de 

práticas que levam a uma melhor convivência precisa ser adotada antes de nos propormos a 

fazer qualquer coisa. 

Muito mais do que a aplicação de jogos cooperativos, a mudança de atitude também 
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por minha parte foi fundamental. O sucesso da cooperação, do conviver bem, não está 

somente nos jogos cooperativos, mas principalmente por adotar essa ética cooperativa. 

Deixando clara a importância que cada um tem para o bom desenvolvimento da atividade. 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para o debate acerca da violência não só 

nas aulas de Educação Física Escolar, mas em toda a escola, e sobre a influência que a Ética 

Cooperativa tem sobre a redução da violência. Recomenda-se que cada vez mais novas 

práticas sejam pensadas e que o nosso fazer pedagógico esteja sempre fincado na realidade 

em que estamos inseridos, pensando sempre a teoria a favor da prática. 
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ANEXO 

 

 

Anexo A – Imagens utilizadas para representar as atitudes violentas  

 

 
Fonte: Google.com 
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