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RESUMO 
 

REZENDE, Lívia, Oliveira. A contribuição dos Jogos Cooperativos como ferramenta 

para a minimização da violência nas aulas de Educação Física. 2017. 33f. 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, ano 

da defesa. 

 

A violência se tornou um problema social e está presente na escola de diversas 
formas, como podemos ver nas mídias que registram inúmeros casos de violência 
ocorridos contra professores, diretores e os próprios alunos. As aulas de Educação 
Física apresentam um cenário propício para a violência escolar, visto que a interação 
entre os estudantes é mais acentuada na quadra e pátio escolar. Por esse motivo, 
foi realizada a pesquisa sobre como os jogos cooperativos, sendo utilizados como 
ferramenta pedagógica, podem ajudar a diminuir os índices de violência durante as 
aulas de Educação Física. A pesquisa é de cunho qualitativo, tendo sido feito um 
estudo de caso e questionários mistos no início e final da pesquisa. A pesquisa 
trouxe resultados positivos, os alunos perceberam a mudança de comportamento da 
turma e, consequentemente, a diminuição da violência durante as aulas. 
 

Palavras-chave: Educação física escolar. Jogos cooperativos. Violência.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência está crescendo a cada dia e se tornando uma preocupação para a 

população nos grandes centros urbanos, nos centros rurais e nas famílias. Tendo se 

tornado um problema social, ela está presente na escola de diversas formas, como 

podemos ver nas mídias apontando para diversos casos de violência ocorridos 

contra professores, diretores e os próprios alunos. 

Segundo Arruda e Monteiro (2011), quanto maior esse índice de violência, 

maiores são os números de abandono escolar e a desmotivação para frequentar as 

aulas. Camacho (apud MARRIEL et al., 2006) define dois tipos de violência 

encontrados na escola: a violência física (agressões físicas, depredações e as 

brigas) e a violência não física (humilhação, ofensas verbas, discriminação e 

desvalorização com palavras). 

Minayo (1994) mostra que a violência é um problema antigo na sociedade, 

sendo improvável que haja alguma na qual não exista a violência. Segundo Lopes 

Neto (2005), a violência escolar não envolve apenas a violência física, mas engloba 

questões interpessoais, danos ao patrimônio, agressões verbais. 

Na escola, as aulas de Educação Física apresentam um cenário propício para 

a violência escolar, visto que a interação entre os estudantes é mais acentuada, 

assim como é realizada em quadras ou pátio, tornando o espaço mais favorável a 

esse tipo de comportamento e os alunos se sentem à vontade nesse ambiente. 

Segundo Castro , Vaz, Oliveira e Pinto (2013), a violência nas aulas de educação 

física escolar ocorre pelo fato de os corpos estarem mais expostos do que em outras 

disciplinas. 

Diante dessa realidade, os professores de Educação Física buscam 

empreender estratégias pedagógicas que visam minimizar ações de violência nas 

aulas de Educação Física, e uma das ferramentas usadas são os jogos 

cooperativos, pois eles buscam de maneira lúdica trabalhar a cooperação, a não 

exclusão dos menos habilidosos, a comunicação entre os participantes e a 
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diminuição da agressividade. Orlick (1989 p. 124) entende que os jogos cooperativos 

“representam o início de jogos com mais oportunidades, sem violações físicas ou 

psicológicas”. 

Por esse motivo, apresentamos a pesquisa sobre os jogos cooperativos nas 

aulas de Educação Física para despertar atitudes de solidariedade, amizade, 

respeito, tolerância e autocontrole, além de resgatar os valores humanos e, dessa 

forma, atenuar a violência nas aulas de educação física.  A pesquisa será realizada 

em no CIEP 166 Abílio Augusto Távora localizado na Baixada Fluminense do Rio de 

Janeiro com a turma do terceiro ano do ensino médio. A comunidade onde o CIEP 

está inserido é violenta, e os alunos, muitas vezes, reproduzem o que veem em seu 

cotidiano. 

 Com a proposta de resgatar valores humanos a esses alunos e minimizar a 

violência durante as aulas, utilizaremos os jogos cooperativos como ferramenta para 

esta pesquisa nas aulas de educação física. 

Diante desse contexto, questionamos como as estratégias pedagógicas 

empreendidas a partir dos jogos cooperativos podem contribuir para diminuir os 

níveis de violência entre os alunos nas aulas de Educação Física. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os níveis de violência que afetam estudantes do terceiro ano do 

ensino médio de um CIEP estadual da baixada fluminense e a influência dos jogos 

cooperativos para a redução da violência nas aulas de Educação Física.    

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar os níveis de violência e suas consequências presentes nas aulas 

de Educação Física; 

b) realizar estratégias pedagógicas, utilizando como recurso os jogos 

cooperativos com vistas a dirimir comportamentos violentos; 
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c) analisar os efeitos das estratégias implementadas nos níveis de violência e 

cooperação nas aulas de educação física por meio das estratégias 

utilizadas. 

 
 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa pretende contribuir para modificar a realidade em foco, 

apresentando subsídios úteis para a diminuição da violência nas aulas de educação 

física, utilizando os jogos cooperativos como ferramenta básica para alcançar esse 

objetivo. 

  O CIEP onde trabalho tem uma realidade com a qual não estava acostumada, 

embora sempre tenha trabalhado na rede pública. A princípio, tomei um “choque” ao 

me deparar com o prédio da escola sujo, com as cercas do quintal da escola 

quebradas, com pessoas da comunidade entrando de moto pelo pátio escolar, 

pulando as cercas e utilizando drogas na quadra onde é a minha sala de aula. Nos 

primeiros dias, tive medo, visto que a quadra é um lugar exposto onde os alunos se 

sentem à vontade e seus comportamentos violentos afloram. Infelizmente, com o 

passar o tempo, essas situações se tornam banais e, muitas vezes, acostumamo-

nos com a violência. 

Durante as aulas de Educação Física, os alunos apresentam um 

comportamento agressivo, sendo pouco tolerantes e discriminando os colegas. Eles 

utilizam palavras ofensivas, discriminam, humilham, praticam o bullying e, algumas 

vezes, utilizam a violência física uns com os outros. 

  Com esse cenário em minha frente, senti a necessidade de realizar uma 

pesquisa prática para tentar amenizar esses comportamentos agressivos dos 

alunos. Através dela, procuro transformar as aulas de educação física em um 

ambiente agradável para a prática da atividade física, em que os alunos cooperem 

uns com os outros e respeitem as diferenças, tornando a aula em um espaço onde 

todos participem sem receios. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é de cunho qualitativo, ou seja, “a preocupação é com o 
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entendimento aprofundado de um grupo social específico” (SILVEIRA; GERHARDT, 

2009, p. 31), no caso, a turma do terceiro ano do ensino médio do CIEP Estadual, 

localizado na baixada fluminense do Rio de Janeiro, e não com a representação 

numérica. 

Faremos um estudo de caso que é uma metodologia de pesquisa 

investigativa aplicada principalmente quando buscamos investigar e entender 

acontecimentos e contextos complexos nos quais vários fatores estão envolvidos 

(COUTINHO, 2008), juntamente com a contribuição da pesquisa ação para melhor 

compreensão da violência nas aulas de educação física. Define Thiollent (1985, 

p.14) que 

 
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo 
cooperativo e participativo. 

 

Inicialmente, aplicamos um questionário misto com o intuito de compreender a 

visão dos alunos a respeito da violência e conhecer um pouco da sua realidade. 

Quando aplicamos o questionário, procuramos investigar as pessoas submetidas à 

pesquisa com o propósito de adquirir informações relevantes. Segundo Mattos et al, 

(2004, p. 40), questionários mistos “combinam perguntas abertas e fechadas”. As 

perguntas abertas permitem ao individuo responder com as suas próprias palavras, 

possibilitando maior liberdade de expressão, e as perguntas fechadas são objetivas 

e têm respostas com alternativas, o que facilita a análise das informações. 

Posteriormente, iniciamos as aulas práticas utilizando como ferramenta de 

estudo prioritária os jogos cooperativos nas aulas de educação física, com o objetivo 

de atenuar a violência nas aulas e resgatar valores humanos. Durante as aulas, 

utilizamos o “diário de campo” para o registro das etapas das aulas, limitações e 

desafios etc. 

E, finalizando a pesquisa, aplicamos novamente o questionário para a 

verificação da aplicabilidade da prática, para ver se houve mudanças de 

comportamento e se a violência diminuiu durante as aulas de educação física. 

 A pesquisa foi realizada em uma turma de terceiro ano do ensino médio do 

CIEP 166 Augusto Abilio Távora, em Nova Iguaçu, baixada fluminense do Rio de 

Janeiro. A faixa etária dessa turma é de dezesseis a dezenove anos e 57% são 
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meninos. 

 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Um grande mal que estamos vivendo nos dias atuais é o aumento da 

violência. A criminalidade a cada dia alcança patamares mais altos e, com isso, a 

violência toma conta de todos os lugares tanto públicos e privados, em residências, 

praças, parques, transporte público, enfim, por onde passamos, vemos resquícios 

dela. 

 
A violência é uma constante na vida de um grande número de pessoas em 
todo o mundo, de todas as gerações, grupos sociais e culturais, 
denunciando sua presença desde os espaços públicos até os espaços 
privados, perpassando pelos locais de trabalho, o seio familiar, além das 
variadas instituições de convivência social, inclusive as escolas (ARAÚJO, 
2012, p. 243). 

 

 A violência não é apenas um problema social; ela está presente na escola de 

diversas formas, como podemos ver nas mídias as quais registram inúmeros casos 

de violência ocorridos nas escolas contra professores, diretores e os próprios 

alunos. 

 
Por ser a violência um problema da sociedade como um todo, 
particularmente quando atingem determinados patamares de intensidade, 
ela repercute logicamente no meio escolar, de várias maneiras e por várias 
razões (PINO, 2007, p. 781). 

 

Segundo Lopes Neto (2005), a violência escolar não envolve apenas a 

violência física, engloba questões interpessoais, danos ao patrimônio, agressões 

verbais. 

 
Comportamento agressivo das crianças na escola poderia ser entendido como um 
pedido de ajuda das mesmas, já que a apresentação de comportamento agressivo 
pode ser considerada um indicador de que a criança se encontra em situação de 
risco, frente à exposição à violência severa (MALDONALDO; WILLIANS, 2005, p. 
360). 

 

Aliado à questão da violência a educação física escolar sofreu influência do 

esporte de alto rendimento, na década de 1960, principalmente com a ditatura 

militar.  Segundo o Coletivo de Autores (1992), o professor na escola era visto como 

um técnico desportivo, enquanto os estudantes deveriam se desenvolver para 
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alcançar os melhores desempenhos esportivos. Essa lógica da competição 

exacerbada está muito presente ainda hoje nas escolas e, em certa medida, no bojo 

de uma educação física altamente competitiva. Na busca por ser melhor que o outro 

jogando contra o outro, podem nascer algumas expressões de agressividade e 

violência, fatores que contribuem como um elemento para o aumento da violência 

durante as aulas. Essa perspectiva de relação entre competição e aumento da 

agressividade é corroborada por Soler (2006, p. 69), quando afirma que “a 

competição exacerbada é nefasta para a formação de nossas crianças, causando 

quase sempre um aumento na agressividade, que na realidade se refletirá na própria 

vida”. 

Para se contrapor a essa situação de violência e competitividade nas escolas, 

nasce uma nova estratégia pedagógica: os jogos cooperativos. Conforme Soler 

(2006), os jogos cooperativos resultaram da necessidade de estar junto do outro, 

pois desde muito cedo nos ensinam que jogo é sinônimo de competição. 

 
Jogos cooperativos são dinâmicas de grupo que têm por objetivo, em 
primeiro lugar, despertar a consciência de cooperação, isto é, mostrar que a 
cooperação é uma alternativa possível e saudável no campo das relações 
sociais; em segundo lugar, promover efetivamente a cooperação entre as 
pessoas, na exata medida em que os jogos são, eles próprios, experiências 
cooperativas (BARRETO apud SOLER, 2006, p. 21). 

 

Porém, não devemos negar a competição na escola, pois ela faz parte de 

nossas vidas, e sim nos preocupar com de que forma a competição está sendo 

transmitida. Não podemos simplesmente valorizar o vencer.  

Tendo todo esse cenário no ambiente escolar, aumento da competividade, 

agressões de todos os tipos, violência, os jogos cooperativos reaparecem na escola 

para propor atividades que promovem a convivência e a autoestima. De acordo com  

Soler (2006, p. 24), “os jogos cooperativos foram criados com o objetivo de 

promover a autoestima e a convivência, sendo dirigidos para a prevenção de 

problemas sociais, antes que se tornem problemas reais”. Ainda conforme o autor: 

“Através do jogo cooperativo a sinergia entre a autoestima e relacionamento 

interpessoal é sintetizado e ganha proporções extraordinariamente educativas e 

transformadoras” (BROTTO, 1999 apud SOLER, 2006, p. 34). 

 Sendo assim, os jogos cooperativos se tornaram uma ferramenta pedagógica 

para as aulas de Educação Física escolar nesta pesquisa, possibilitando estratégias 
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para a minimização da violência durante as aulas. 

Brotto (2006) diz que os jogos cooperativos são estruturados para minimizar o 

comportamento agressivo, sendo a utilização desses jogos uma das ferramentas 

pedagógicas para a diminuição da violência nas aulas de Educação Física. Os jogos 

cooperativos têm como característica jogar junto com o outro e não contra. Dessa 

forma, aumentam o respeito, a comunicação e diminuem gestos violentos, pois 

entende-se que você precisa do outro para alcançar seu objetivo que é comum a 

ambos. 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 DESCOBERTAS 

 

 No CIEP 166 Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, baixada fluminense do 

Rio de Janeiro, foram detectadas situações de violência durante as aulas de 

Educação Física. Desse modo, realizou-se uma pesquisa utilizando os jogos 

cooperativos como ferramenta pedagógica para a minimização da violência nas 

aulas de Educação Física. 

 A pesquisa foi feita em uma turma do 3° ano do ensino médio. Foram 

realizadas sete aulas. Na primeira, aplicou-se um questionário misto para identificar 

os níveis de violência e suas consequências presentes nas aulas de Educação. 

 
Gráfico 1 – Sexo dos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Os alunos têm idade entre 16 e 19 anos, como podemos ver no gráfico a 

seguir. 

 
 

 Gráfico 2 – Idade dos entrevistados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 

Inicialmente, perguntamos aos estudantes se as aulas são mais competitivas 

ou cooperativas. 

 

               Gráfico 3 –       Aulas competitivas X cooperativas 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Como podemos observar, mais da metade dos alunos considera as aulas de 

Educação Física competitivas. “[...] a competição é realmente inerente ao homem, 

isto posto não queremos renegá-la e/ou retirá-la do convívio de nossos alunos, 
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temos sim que repensar os conteúdos e estratégias nas aulas de Educação Física 

[...]” (KEMMER, 2000, p. 13). 

A competição exacerbada na turma durante as aulas de Educação Física 

pode contribuir para o aumento da violência nas aulas. Sendo assim, acreditamos 

que os jogos cooperativos podem representar uma estratégia pedagógica para se 

desmitificar a competividade nas aulas e auxiliar a diminuição do índice de violência. 

  No gráfico seguinte, os alunos revelam que a comunidade onde moram 

apresenta situações de violência. 

 
 Gráfico 4 – Comunidade violenta 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 

A violência é um problema social que não está somente nas ruas: ela 

ultrapassou os muros e hoje é um problema real nas escolas. Segundo Pino (2007, 

p.786) “por ser a violência um problema da sociedade como um todo, 

particularmente quando atingem determinados patamares de intensidade, ela 

repercute logicamente no meio escolar, de várias maneiras e por várias razões”.  

A terceira pergunta diz respeito às situações de violência dentro da escola. 
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Gráfico 5 – Índice de violência na escola 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Como já foi citado, a violência está presente nas escolas. O gráfico confirma 

essa realidade quando 72% dos alunos dizem que, às vezes, há casos de violência 

dentro da unidade escolar. Segundo Lopes Neto (2005), a violência escolar não 

envolve apenas a violência física, como também questões interpessoais, danos ao 

patrimônio, agressões verbais. 

 
Violência na escola é aquela que se produz dentro do espaço escolar, sem 
estar ligada à natureza e às atividade da instituição escolar: quando um 
bando entra na escola para acertar contas das disputas que são as do 
bairro, a escola é apenas o lugar de uma violência que teria podido 
acontecer em qualquer outro local. Violência da escola esta ligada à 
natureza e às atividades da instituição escolar: quando os alunos provocam 
incêndios, batem nos professores ou os insultam, eles se entregam a 
violência que visam diretamente à instituição e aqueles que a representam 
(CHARLOT, 2002, p. 434). 

 

 Essas situações de violência na escola refletem nas aulas de Educação 

Física, como veremos no próximo gráfico. 
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Gráfico 6 – Classificação dos níveis de violência nas aulas de Educação Física 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Tais resultados mostram que a maioria dos alunos acredita que as aulas de 

Educação Física apresentam algumas situações de violência. Muitas vezes, os 

alunos chegam à aula alterados emocionalmente, aumentando as possibilidades de 

gestos agressivos e violentos durante as aulas. 

 
A educação física é uma disciplina que não tem sido poupada pelas 
manifestações de violência e as brigas geralmente começam por motivos 
banais, como uma discussão por causa de uma rixa desportiva. No Rio de 
Janeiro, um triste exemplo a lembrar é o do estudante de classe média que, 
na saída de um jogo de um campeonato intercolegial de futebol, sacou uma 
arma e descarregou-a contra seus ex-colegas do colégio em que estudara e 
que o provocavam. Mais recentemente, em São Paulo, um estudante de 15 
anos matou um colega dando prosseguimento a um desentendimento que 
começou durante a aula de educação física [...] (FARIA JUNIOR; FARIA, 
1999, p. 376). 

  

Mais do que constatar a violência, queríamos saber se os estudantes em 

algum momento sofreram algum tipo de violência nas aulas de Educação Física. Os 

resultados desse questionamento podemos ver a seguir. 
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Gráfico 7 – Violência nas aulas de Educação Física 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Identificamos que 46% dos alunos já sofreram algum tipo de violência durante 

as aulas de Educação Física. Diante dessa constatação pedimos àquele que haviam 

sofrido algum tipo de violência, que dessem algum exemplo. Podemos ver alguns 

relatos a seguir:  

 

Na queimada tem alguns meninos que só sabem empurrar etc. (Aluno 1). 
 
Os garotos jogam a bola para machucar (Aluno 25). 
 
Xingamentos (Alunos 8,9,10 e 16). 
 
Os meninos brigam sempre (Aluno 19). 
 
Discursões (Aluno 17). 
 
Brigas (Aluno 11). 

   

Esses relatos revelam a existência da violência durante as aulas de Educação 

Física e apontam a necessidade de utilizar ferramentas pedagógicas para minimizar 

essas atitudes. Soler (2006) diz que os jogos cooperativos têm como objetivo 

favorecer a convivência, podendo ser direcionados para a prevenção de problemas 

sociais. Como já foi apresentado, a violência é, hoje, um problema social. Dessa 

forma, os jogos cooperativos se tornam uma ferramenta pedagógica para ajudar a 

diminuir essas situações de violência vivenciadas durante as aulas. 

Na sexta e última, buscamos saber se, na opinião dos estudantes, 

intervenções pedagógicas poderiam contribuir para a redução da violência nas aulas 
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de Educação Física. 

 

 Gráfico 8 – Intervenções pedagógicas na diminuição da violência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

       Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Como foi exposto no gráfico, mais da metade dos entrevistados 

acreditam que o professor precisar intervir para que haja a diminuição da violência 

nas aulas, alguns alunos apresentaram algumas sugestões, tais como: 

 
Na última pergunta apresentada, solicitamos aos alunos sugestões de como 

os professores poderiam intervir para que houvesse a diminuição da violência nas 

aulas, procurando, dessa maneira, aumentar o diálogo com os alunos, procurando 

juntos possíveis intervenções pedagógicas. 

 
Tirar os alunos que não respeitam das aulas (Aluno 1). 
 
Só em reunir os alunos para estar praticando as atividades físicas já ajuda a 
diminuir a violência (Aluno 3). 
  
Ajudar os alunos a se dedicar mais ao esporte, isso vai direcionando a atenção só 
para o esporte (Aluno 23). 

  

Como podemos analisar nas falas dos alunos sobre as possíveis soluções 

para o problema de agressividade e de violência nas aulas de Educação Física, eles 

possuem uma visão individualista, enxergando o problema como se fosse algo 
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pontual e que não afetasse a um todo. Na fala de um aluno, quando ele sugere 

simplesmente retirar o elemento que está sendo desrespeitoso do jogo, deixa claro 

que os alunos estão acostumados a atitudes autoritárias e não ao diálogo para 

solucionar os problemas. Esse fato mostra mais uma vez a necessidade da 

utilização dos jogos cooperativos como ferramenta pedagógica, visto que eles 

procuram a interação e facilitar a comunicação dos participantes. 

Para Brotto (2006), os jogos cooperativos têm com objetivo diminuir atitudes 

de violência e agressividade, estimulando o respeito, comunicação, cooperação e 

solidariedade. Assim, através desses jogos sendo utilizados como ferramenta 

pedagógica, montamos planos de aulas e os aplicamos na turma, com o intuito de 

minimizar a violência nas aulas de Educação Física. 

 

6.2 DESAFIOS E CONQUISTAS 

 

Utilizamos o diário de campo como instrumento de pesquisa para a segunda 

parte do projeto. Foram montados cinco planos de aulas para a turma do terceiro 

ano do ensino médio, utilizando os jogos cooperativos como ferramenta pedagógica 

principal. 

Na primeira aula, foram realizadas duas atividades: o pique corrente, onde 

teria um pegador, e, conforme ele ia colando as pessoas, elas davam as mãos, 

formando uma corrente até que o último aluno fosse pego. Nessa atividade, a 

princípio, os alunos tiveram atitudes competitivas, sentiram-se incomodados com o 

fato de terem que dar as mãos uns para os outros, porém todos participaram. A 

segunda atividade proposta dividiu a turma em duplas, um aluno de costas para o 

outro. Com os braços entrelaçados, deveriam passar por um circuito. Após a 

primeira passada, o grupo iria aumentando de duplas para trios, quartetos, até que 

foi formado um único grupo. Nessa atividade, alguns alunos ficaram resistentes em 

participar, no entanto foram convencidos pelos seus colegas. Ao final, todos 

participaram, interagiram e cooperaram uns com os outros. 

De acordo com Soler (2006), um dos objetivos dos jogos cooperativos é o 

desenvolvimento de atitudes de empatia, cooperação, estima e comunicação. Na 

primeira aula, procuramos propor exercícios diferentes aos alunos, tentando quebrar 

a barreira que um tem com o outro e mudar um pouco o paradigma que eles 



15 

 

possuem ao achar as aulas de Educação Física competitivas. 

Na segunda aula, foi proposto um jogo com a bola “maluca” (a bola tem um 

peso preso a ela e, conforme é jogada, muda de direção). Na primeira atividade, os 

alunos em roda deveriam passar a bola nas mãos de cada um no mínimo duas 

vezes sem deixar a bola cair no chão. Todos interagiram muito bem, divertindo-se 

uns com os outros. Não percebemos atitudes de exclusão, pois os alunos ajudaram 

uns aos outros; todos trabalharam para o alcance do mesmo objetivo. 

A atividade seguinte foi um jogo de inversão do goleador. Conforme Soler 

(2006, p. 27), os jogos cooperativos possuem categorias de jogos, sendo um deles 

os jogos de inversão, que “enfatizam a noção de interdependência, por meio 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 do outro. Desde modo podem 
perceber com nitidez, que são essencialmente, todos membros de um 
mesmo time (BROTTO, 2006, p. 85). 

 

Foi dividida a turma em duas equipes. O objetivo era fazer gol e o goleador 

mudava de time. Durante o jogo, foram criadas regras para que todos participassem 

igualmente da atividade. Soler (2006) mostra essa flexibilidade das regras do jogo 

cooperativo, podendo estas serem modificadas de acordo com os participantes, 

favorecendo a comunicação e a integração uns com os outros, algo que nos jogos 

competitivos não acontece, pois as regras são rígidas. 

No jogo de inversão, 90% da turma participaram. Outros ficaram com medo 

de participar por questões de violência durante os jogos. Dessa forma, as regras do 

jogo foram mudadas com a participação de todos para que a interação fosse total. 

O fato de a turma estar separada por equipes confundiu os alunos em relação 

ao jogo ser competitivo ou cooperativo. Após a atividade, houve uma conversa com 

os participantes, na qual cada um expôs suas conclusões a respeito da atividade e 

da aula. Nesse momento, os alunos falaram sobre a dificuldade em perceber se o 

jogo era competitivo ou cooperativo, porém, quando foram questionados sobre qual 

foi o time que venceu, ou qual era o seu time, perceberam que todos os alunos 

jogaram juntos e não contra uns aos outros. Brotto (2006) diz que os jogos 

cooperativos são para ser jogados uns com os outros e não uns contra os outros. 

Na terceira aula, a atividade proposta foi a ponte com jornal, na qual os alunos 
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tinham folhas de jornal em número menor que o número de participantes e deveriam 

se deslocar de um local a outro, formando uma ponte onde todos deveriam estar em 

cima da folha de jornal. Essa atividade propiciou a comunicação do grupo. No 

primeiro momento, houve um aluno que não ouvia as sugestões e estratégias do 

grupo e tentou realizar a atividade de sua própria maneira; percebendo a situação, o 

grupo conseguiu fazer com que todos cooperassem para a realização da tarefa. 

A segunda atividade foi o sentar em grupo onde os participantes em pé 

formam um círculo voltados para dentro dele. Depois, pede-se que todos virem para 

a direita, de modo que cada um fique de frente para as costas do colega, como 

numa fila circular. Cada um deve juntar a ponta dos pés nos calcanhares do colega à 

sua frente, colocando as mãos na cintura dele. Conforme o comando do professor, 

os alunos devem se sentar nos joelhos de quem está atrás, devagar e ao mesmo 

tempo. 

Os alunos ficaram resistentes a essa atividade, principalmente por causa do 

contato físico que há na atividade, e cerca de um terço dos alunos se recusou a 

participar da atividade proposta. Após a atividade, o grupo de aluno que não 

participou sugeriu outra atividade, “a centopeia”, onde todos ficaram enfileirados. O 

primeiro da fila deveria tocar no ultimo e assim eles iam trocando de posição. Soler 

(2006) diz que os jogos cooperativos ajudam na convivência dos grupos. Nas aulas 

anteriores à pesquisa, a turma era separada em grupos, os alunos não interagiam 

uns com os outros, mas, ao longo da pesquisa, houve  interação entre os indivíduos 

e  o querer jogar junto com o outro aumentou. 

Na quarta aula, a atividade realizada foi o campo minado. No início do 

exercício proposto, os alunos tiveram dificuldade em ouvir uns aos outros para as 

tomadas de decisão, mas, no decorrer da atividade, eles se organizaram e se 

ouviram; fizeram votações nas quais todos participavam para as tomadas de 

decisões. 

A atividade seguinte era passar pela corda a princípio individual, depois em 

dupla, quartetos e em grandes grupos, com a corda em movimento os alunos 

deveriam passar para o outro lado sem deixar a corda tocar no corpo. A atividade foi 

bem aceita pelos alunos. Alguns alunos ficaram com medo de passar sozinhos e 

houve o encorajamento da turma para com esses, no momento seguinte, quando 

passavam acompanhados, um colaborou com o outro, respeitando as limitações de 
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cada indivíduo. Conforme Brotto (2006 p. 56), “os jogos cooperativos são divertidos 

para todos, todos se envolve independente de sua habilidade”. 

Na última aula prática, foi realizada a atividade caça ao tesouro. Todos os 

alunos participaram e interagiram uns com os outros durante a atividade, escutaram 

as sugestões durante a prática, porém ficaram ansiosos e pularam etapas para 

chegar ao objetivo final. Os alunos que se perdiam procurando as pistas logo eram 

incluídos ao grupo novamente pelos participantes. Soler (2006) fala sobre as 

habilidades de relacionamento cooperativos através desses jogos e mostra que eles 

têm a possibilidade de harmonizar crises, solucionar conflitos, preservar um 

ambiente alegre e descontraído. 

 

6.3 FEEDBACK 

 

Ao final da prática, utilizando como ferramenta pedagógica os jogos 

cooperativos, foi realizado um novo questionário para analisar os efeitos das 

estratégias implementadas nos níveis de violência e cooperação nas aulas de 

Educação Física por meio das estratégias utilizadas. 

 

Gráfico 9 – Eficiência das estratégias pedagógicas utilizadas 

 

  Fonte: Elaborada pela autora 

 

A maioria da turma reconhece que houve uma diminuição da violência durante 

as aulas de Educação Física através dos jogos cooperativos. Em seguida, 
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perguntamos, se a resposta da primeira pergunta fosse sim, de que forma houve a 

diminuição da violência. 

 
A turma está mais unida (Aluno 1). 
 
Os meninos estão brigando menos (Aluno 6). 
   
Quando a gente joga queimada, os meninos não estão me empurrando 
(Aluno 14). 
 
Diminuiu os xingamentos (Aluno 18). 

  

Conforme Soler (2006), os jogos cooperativos têm o objetivo de unir os 

participantes, facilitar a comunicação do grupo, diminuir a agressividade e estimular 

a autoconfiança. Eles não excluem os menos habilidosos; todos se divertem juntos 

para alcançar o objetivo comum. 

Durante a pesquisa, houve uma mudança de comportamento dos alunos. 

Algumas vezes, houve alunos com comportamento agressivo, mas a conduta da 

turma mudou sensivelmente. Hoje, a postura da maioria é de apaziguar a situação. 

Com o passar dos dias, eles aprenderam e gostaram de jogar juntos e não somente 

contra o outro. A diminuição da agressividade e, consequentemente, da violência 

ocorreu porque os alunos conseguiram perceber que era necessária uma nova 

conduta durante as aulas de Educação Física. 

 

7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 A pesquisa iniciou-se pela necessidade de identificar e diminuir os índices de 

violência durante as aulas de Educação Física, e, por meio dela, percebemos que a 

violência nas aulas é apenas um reflexo da comunidade onde a escola está inserida 

em Nova Iguaçu, baixada fluminense do Rio de Janeiro. Como Pino (2007) afirma, 

quando a violência atinge níveis muito elevados na sociedade, ela repercute no 

ambiente escolar. 

Através do questionário inicial, identificamos os níveis de violência e suas 

consequências presentes nas aulas de Educação Física. Percebemos a exclusão de 

alguns alunos das aulas por meio de suas falas, e o autoritarismo e individualismo 

ao proporem possíveis soluções para o problema da violência. 
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Durante a pesquisa, principalmente nas primeiras aulas práticas de Educação 

Física utilizando os jogos cooperativos como ferramenta pedagógica, houve uma 

estranheza por parte dos alunos com a nova proposta das aulas. A aceitação dos 

jogos cooperativos aconteceu gradativamente. Romper com o paradigma de que as 

aulas de Educação Física são somente competitivas, como foi revelado na primeira 

pergunta do questionário, não aconteceu imediatamente. Segundo Soler (2006), os 

jogos cooperativos foram escolhidos como uma ferramenta pedagógica para essa 

pesquisa por terem o objetivo de unir as pessoas, aumentando a comunicação entre 

os participantes. 

Trabalhar os jogos cooperativos como ferramenta pedagógica foi uma feliz 

surpresa, pois os alunos, ao final da pesquisa, mostraram-se menos agressivos. 

Durante a pesquisa, foi perceptível a interação dos alunos uns com os outros, a 

superação dos desafios que cada um tinha durante as atividades e a colaboração de 

uns com os outros para que todos participassem juntos e alcançassem os objetivos 

em comum. 

Através deste trabalho, percebemos que há a necessidade de outras 

pesquisas nessa área de atuação, visto que a violência é um problema complexo, 

multifatorial e crescente dentro do ambiente escolar e, consequentemente, na 

Educação Física. Mesmo reconhecendo que os jogos cooperativos não representam 

uma estratégia pedagógica capaz de resolver o problema da violência na escola, 

concluímos que a utilização dos jogos cooperativos como ferramenta pedagógica 

para ajudar a diminuir as situações de violência nas aulas de Educação Física foi 

eficaz, como podemos observar no questionário final. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Modelo de Plano de Aula 1 

 

PLANO DE AULA 

TEMA: jogos cooperativos. 

 
 

OBJETIVOS  

GERAL 
Diminuir o índice de violência durante a aula de Educação Física. 

ESPECÍFICOS 
Familiarizar os alunos aos jogos cooperativos; promover a convivência.  

 
 

CONTEÚDO 

Pique corrente. 
Em grupo, com os braços entrelaçados, passar por obstáculos. 

 
 

METODOLOGIA 

Aula prática. 
Realizar duas atividades cooperativas; dialogar sobre a experiência com os 
alunos. 
 

 

REFERÊNCIAS 

Básica 
BROTTO, F. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de 
convivência, Campinas, SP: [s.n.], 1999. 
 
SOLER, Reinaldo. Jogos cooperativos para a Educação Infantil. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Sprint, 2006. 
 
_______. Jogos cooperativos. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. 
 
Complementar 
DARIDO, Suraia; JUNIOR, Osmar. Para Ensinar Educação Física: 
Possibilidades de Intervenção na Escola. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 
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APÊNDICE B – Modelo de Plano de Aula 2 

 

PLANO DE AULA 

TEMA: jogos cooperativos. 

 
 

OBJETIVOS  

GERAL 
Diminuir o índice de violência durante a aula de Educação Física. 

ESPECÍFICOS 
Reconstruir regras; promover a cooperação entre os participantes.  

 
 

CONTEÚDO 

Bola maluca. 
Jogo de inversão. 

 
 

METODOLOGIA 

Aula prática. 
 

 

REFERÊNCIAS 

 Básica 
BROTTO, F. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de 
convivência, Campinas, SP: [s.n.], 1999. 
 
SOLER, Reinaldo. Jogos cooperativos para a Educação Infantil. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Sprint, 2006. 
 
_______. Jogos cooperativos. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. 
 
Complementar 
DARIDO, Suraia; JUNIOR, Osmar. Para Ensinar Educação Física: 
Possibilidades de Intervenção na Escola. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 
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APÊNDICE C – Modelo de Plano de Aula 3 

 

PLANO DE AULA 

TEMA: jogos cooperativos. 

 
 

OBJETIVOS  

GERAL 
Diminuir o índice de violência durante a aula de Educação Física. 

ESPECÍFICOS 
Desenvolver atitudes de empatia, cooperação, estima e comunicação. 

 
 

CONTEÚDO 

Ponte de jornal. 
Sentar em grupo. 

 
 

METODOLOGIA 

Aula prática. 

 

 

REFERÊNCIAS 

Básica 
BROTTO, F. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de 
convivência, Campinas, SP: [s.n.], 1999. 
 
SOLER, Reinaldo. Jogos cooperativos para a Educação Infantil. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Sprint, 2006. 
 
_______. Jogos cooperativos. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. 
 
Complementar 
DARIDO, Suraia; JUNIOR, Osmar. Para Ensinar Educação Física: 
Possibilidades de Intervenção na Escola. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 
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APÊNDICE D – Modelo de Plano de Aula 4 

 

PLANO DE AULA 

TEMA: jogos cooperativos 

 
 

OBJETIVOS 

GERAL 
Diminuir o índice de violência durante a aula de educação física. 

ESPECÍFICOS 
Estimular o trabalho em equipe e a comunicação do grupo. 

 
 

CONTEÚDO 

Campo minado. 
Passar pela corda. 

 
 

METODOLOGIA 

Aula prática. 
 

 

REFERÊNCIAS 

Básica 
BROTTO, F. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de 
convivência, Campinas, SP: [s.n.], 1999. 
 
SOLER, Reinaldo. Jogos cooperativos para a Educação Infantil. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Sprint, 2006. 
 
_______. Jogos cooperativos. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. 
 
 
Complementar 
DARIDO, Suraia; JUNIOR, Osmar. Para Ensinar Educação Física: 
Possibilidades de Intervenção na Escola. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 
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APÊNDICE E – Modelo de Plano de Aula 5 

 

PLANO DE AULA 

TEMA: jogos cooperativos. 

 
 

OBJETIVOS  

GERAL 
Diminuir o índice de violência durante a aula de educação física. 

ESPECÍFICOS 
Adotar uma conduta afetuosa e respeitosa em relação aos demais, respeitar 
as limitações de cada participante, estimular a comunicação do grupo. 

 
 

CONTEÚDO 

Caça ao tesouro. 

 
 

METODOLOGIA 

Aula prática. 

 

 

REFERÊNCIAS 

Básica 
BROTTO, F. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de 
convivência, Campinas, SP: [s.n.], 1999. 
 
SOLER, Reinaldo. Jogos cooperativos para a Educação Infantil. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Sprint, 2006. 
 
_______. Jogos cooperativos. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. 
 
Complementar 
DARIDO, Suraia; JUNIOR, Osmar. Para Ensinar Educação Física: 
Possibilidades de Intervenção na Escola. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 
2013. 
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Questionário 1 

Turma: _______ Sexo: Masculino          Feminino              Idade:_____ 

 

1. As aulas de Educação Física são mais competitivas (competição é a interação de 

indivíduos da mesma espécie que disputam alguma coisa) ou cooperativas (ato 

ou efeito de cooperar, forma de ajudar as pessoas a atingir um objetivo, em que 

duas ou mais pessoas trabalham juntas em função de um bem em comum)? 

       COMPETITIVA COOPERATIVA 

 

2. A comunidade onde você mora é violenta? 

 SIM              MAIS OU MENOS             NÃO 

3. Na sua escola ocorrem casos de violência? 

 SIM              ÀS VEZES                         NÃO 

 

4. Classifique o nível de violência presente nas aulas de Educação Física: 

(   ) As aulas de Educação Física são muito violentas. 

(   ) As aulas de Educação Física são violentas, mas não muito. 

(   ) Não sei responder. 

(   ) As aulas de Educação Física são pouco violentas. 

(   ) As aulas de Educação Física não são violentas. 

  

5. Durante as aulas de Educação Física, você já sofreu algum tipo de violência, 

como, por exemplo, agressão, intimidação, assédio, empurrões, brigas, 

discussões, roubos de pertences, xingamentos, perseguições, ameaças etc.? 

 

 SIM NÃO 

Se sim, relate ao menos um episódio: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ATENÇÃO: Não responda à pergunta a seguir se você marcou na pergunta 4 que as 

aulas de Educação Física não são violentas. 
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6. Em sua opinião, as intervenções pedagógicas de professores de Educação Física 

poderiam ajudar a diminuir a violência nas aulas dessa disciplina? 

         SIM                       NÃO  

 

Como?______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Questionário  2 

 

Turma: _______ Sexo: Masculino          Feminino              Idade:_____ 

 
 
1. A estratégia pedagógica dos jogos cooperativos utilizada pela professora de 

Educação Física ajudou a diminuir a violência nas aulas dessa disciplina? 
 
 
Sim                        Mais ou menos                         Não 
 
 

Se sim, de que forma:_____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 

   


