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RESUMO 

 

PADILHA, Thais Louro. Jogos Cooperativos como uma abordagem de conscientização da 

cooperação nas aulas de Educação Física. 2018. 62 f. Produto Acadêmico Final 

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

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 

Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

O Estado do Rio de Janeiro vem apresentando elevados índices de violência. A zona oeste é 

fortemente marcada por episódios hostis, que atingem de maneira direta as instituições inseridas 

nessa região. A Escola Municipal Antônio Bandeira (EMAB) está localizada no bairro de 

Senador Camará, na comunidade do Sapo. O contexto social na qual a instituição se encontra 

influencia negativamente nas relações interpessoais de seus alunos. Em muitos documentos 

norteadores da Educação Física, como por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os 

jogos, inseridos nos Blocos de Conteúdo, fazem presente como conteúdo a serem trabalhados 

durante as aulas (BRASIL, 1997). Assim, surge a possibilidade de inserir os jogos cooperativos 

no cotidiano. O presente trabalho tem por objetivo investigar a possível redução de níveis 

excessivos de competição e violência, através dos jogos cooperativos. A pesquisa é do tipo 

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

turma do 5º ano do Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Antônio Bandeira. A coleta de 

dados foi através da aplicação de questionário fechado e observação participante. Como 

resultado, foram obtidas mudanças significativas. Com relação ao entendimento dos discentes 

sobre jogo e sua relação de cooperação e competição notou-se que eles possuem esse 

entendimento, muito embora na prática seja outra atitude tomada. Foi possível inserir os jogos 

cooperativos no currículo das aulas de Educação Física e houve ao final da pesquisa uma boa 

aceitação dos jogos pelos discentes. Na questão sobre mudanças comportamentais e intelectuais 

a respeito do conceito de cooperação durante as aulas de Educação Física é possível considerar 

mudanças relevantes de atitudes diante de situações de conflitos. Portanto, as contribuições dos 

jogos cooperativos nas aulas de Educação Física foram positivas acerca da consciência 

cooperativa, melhora na resolução de conflitos e redução dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Violência. Jogos Cooperativos. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

PADILHA, Thais Louro. Cooperative Games as an approach to awareness of 

cooperation in Physical Education classes. 2018. 62 f. Produto Acadêmico Final 

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

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

The State of Rio de Janeiro has been showing high levels of violence. The western zone 

is strongly marked by hostile episodes, which directly affect the institutions inserted in 

this region. The Municipal School Antônio Bandeira (EMAB) is located in the 

neighborhood of Senador Camará, in the Sapo community. The social context in which 

the institution is negatively influences the interpersonal relations of its students. In many 

Physical Education guiding documents, such as the National Curriculum Parameters, the 

games, inserted in the Blocks of Content, present as content to be worked during the 

lessons (BRASIL, 1997). Thus, the possibility of inserting cooperative games in everyday 

life arises. The present work aims to investigate the possible reduction of excessive levels 

of competition and violence through cooperative games. The research is of the qualitative 

type, in the form of action research. The sample of this research was composed by 

students of the 5th grade class of Elementary School I, of the Municipal School Antônio 

Bandeira. The data collection was through the application of a closed questionnaire and 

participant observation. As a result, significant changes were achieved. With regard to 

the students' understanding of the game and its relation of cooperation and competition, 

it was noted that they have this understanding, even though in practice it is another 

attitude taken. It was possible to insert the cooperative games in the curriculum of 

Physical Education classes and at the end of the research there was a good acceptance of 

the games by the students. In the question about behavioral and intellectual changes 

regarding the concept of cooperation during Physical Education classes, it is possible to 

consider relevant changes of attitudes in situations of conflict. Therefore, the 

contributions of the cooperative games in the classes of Physical Education were positive 

about the cooperative consciousness, improvement in the resolution of conflicts and 

reduction of the same. 

 

Keywords: Physical Education. Violence. Cooperative Games 
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RESUMEN  

 

PADILHA, Thais Louro. Juegos Cooperativos como un enfoque de concientización 

de la cooperación en las clases de Educación Física. 2018. 62 f. Produto Acadêmico 

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

– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

El Estado de Río de Janeiro viene presentando altos índices de violencia. La zona oeste 

está fuertemente marcada por episodios hostiles, que alcanzan de manera directa a las 

instituciones insertadas en esa región. La Escuela Municipal Antônio Bandeira (EMAB) 

está ubicada en el barrio de Senador Camará, en la comunidad del Sapo. El contexto social 

en que la institución se encuentra influenciada negativamente en las relaciones 

interpersonales de sus alumnos. En muchos documentos orientadores de la Educación 

Física, como por ejemplo, los Parámetros Curriculares Nacionales, los juegos, insertados 

en los Bloques de Contenido, hacen presente como contenido a ser trabajados durante las 

clases (BRASIL, 1997). Así, surge la posibilidad de insertar los juegos cooperativos en 

el cotidiano. El presente trabajo tiene por objetivo investigar la posible reducción de 

niveles excesivos de competencia y violencia, a través de los juegos cooperativos. La 

investigación es de tipo cualitativo, en forma de investigación de acción. La muestra de 

esta investigación fue compuesta por alumnos de la clase del 5º año de la Enseñanza 

Fundamental I, de la Escuela Municipal Antônio Bandeira. La recolección de datos fue a 

través de la aplicación de cuestionario cerrado y observación participante. Como 

resultado se obtuvieron cambios significativos. Con respecto al entendimiento de los 

discentes sobre juego y su relación de cooperación y competencia se notó que ellos poseen 

ese entendimiento, aunque en la práctica sea otra actitud tomada. Fue posible insertar los 

juegos cooperativos en el currículo de las clases de Educación Física y hubo al final de la 

investigación una buena aceptación de los juegos por los discentes. En la cuestión sobre 

cambios comportamentales e intelectuales acerca del concepto de cooperación durante 

las clases de Educación Física es posible considerar cambios relevantes de actitudes ante 

situaciones de conflictos. Por lo tanto, las contribuciones de los juegos cooperativos en 

las clases de Educación Física fueron positivas acerca de la conciencia cooperativa, 

mejora en la resolución de conflictos y reducción del mismo. 

 

Palabras Chaves: Educación Física. Violencia. Juegos Cooperativos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado do Rio de Janeiro vem apresentando elevados índices de violência, fato 

decorrente da falência de alguns setores responsáveis pela manutenção de serviços 

básicos como saúde, segurança e educação. Fato que vem sendo observado no Decreto 

Lei 45.692/2016. 

Art. 1º- Fica decretado o estado de calamidade pública, em razão da grave crise 

financeira no Estado do Rio de Janeiro, que impede o cumprimento das obrigações 

assumidas em decorrência da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 

2016. 

Art. 2º- Ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas 

excepcionais necessárias à racionalização de todos os serviços públicos essenciais, 

com vistas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. (RIO DE 

JANEIRO, 2016, p. 1). 

 

 A zona oeste, localidade que sofre grande influência pelo tráfico de drogas e 

milícias, é fortemente marcada por episódios hostis e abandono por parte das autoridades, 

atingindo de maneira direta as instituições inseridas nessa região. 

A Escola Municipal Antônio Bandeira (EMAB) está localizada no bairro de 

Senador Camará, na comunidade do Sapo. A violência, principal característica deste 

contexto social no qual a Instituição se encontra, influencia negativamente as relações 

interpessoais de seus alunos. Tal fato foi observado durante as aulas de Educação Física, 

pois apesar de serem receptivos às atividades propostas, não conseguem se relacionar de 

maneira harmoniosa, ocasionando muitos conflitos, reflexo dessa realidade violenta 

citada acima. 

Com toda essa demanda, diversos estudiosos têm seguido a tendência por 

pesquisar as relações humanas de maneira abrangente, tendo como principal foco a 

cooperação, solidariedade e bem-estar.  

Brotto (2013, p. 54) corroborando com esta afirmativa declara: 

o desenvolvimento da Cooperação como um exercício de co-responsabilidade 

fundamental para o aprimoramento das relações humanas, em todas as suas 

dimensões e nos mais diversificados contextos, deixou de ser apenas uma 

tendência, passou a ser uma necessidade e, em muitos casos, já é um fato 

consumado.  

Em muitos documentos norteadores da Educação Física, os jogos fazem presente 

como conteúdo a serem trabalhados durante as aulas (BRASIL,1997). Desta forma surge 

a possibilidade de inserir os jogos cooperativos no cotidiano escolar. 
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Os Jogos cooperativos têm como objetivo retirar o excesso do caráter competitivo 

das atividades e sinalizar que não necessariamente há de ter um campeão, onde se possa 

jogar com o outro e não contra (BROTTO, 2013). 

Relacionando tal fato com o cotidiano da EMAB, principalmente da turma 1501, 

verifica-se altos índices de conflitos físicos e verbais, além de níveis excessivos de 

competição, que dificulta o desenvolvimento das atividades propostas no decorrer no ano 

letivo. Os alunos desta turma são em sua maioria meninos, que apresentam predileção por 

esporte, tendo como destaque o futebol. 

Desta forma, pensando a escola acima referida e toda a problemática em torno da 

mesma, como amenizar a violência durante as aulas de Educação Física, usando como 

ferramenta os jogos cooperativos problematizando os mesmos através do diálogo com os 

discentes? 

 



16 
 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Investigar os possíveis impactos na redução de níveis excessivos de competição e 

violência, através dos jogos cooperativos. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Averiguar o que os alunos entendem por jogo e sua relação de cooperação e 

competição. 

 Inserir os jogos cooperativos no currículo das aulas de Educação Física. 

 Investigar o comportamento dos alunos diante das situações referentes aos jogos 

cooperativos. 

 Verificar mudanças comportamentais e intelectuais a respeito do conceito de 

cooperação durante as aulas de Educação Física. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Na sociedade na qual vivemos, a competição acaba sendo uma das principais 

características inerentes ao sistema capitalista. Os recursos básicos como saúde, 

segurança e educação, de responsabilidade dos órgãos públicos, sofrem omissão dos 

mesmos deixando os cidadãos marginalizados. 

  As omissões supracitadas geram a violência que consequentemente também é 

esquecida pelo poder público. Na escola essas questões ficam mais evidenciadas no 

cotidiano, sendo observadas em muitos comportamentos violentos, por parte dos alunos.  

Minayo e Souza (1997, p. 522) afirmam que a violência é uma causa pluricasual, 

desta maneira:  

toda violência social tem, até certo ponto, caráter revelador de estruturas de 

dominação (de classes, grupos, indivíduos, etnias, faixas etárias, gênero, 

nações), e surge como expressão de contradições entre os que querem manter 

privilégios e os que rebelam contra a opressão. 

 

Pode-se desta forma afirmar que a violência existente nas escolas é reflexo de 

todas essas razões e com isso geram reflexos na vida social dos indivíduos, como relevam 

Minayo e Souza (1997, p. 521). “[...] não pode deixar de reconhecer que os processos 

violentos inibem, modificam e enfraquecem tanto a qualidade como a capacidade de 

vida”. 

Devido aos altos índices de violência e competição observada dentro da EMAB, 

se faz necessário um trabalho de introdução dos jogos cooperativos e conscientização, 

para que tal prática possibilite a redução de conflitos, principalmente nas aulas de 

Educação Física. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

4.1 Jogos Cooperativos: conceito e classificação  

 

 Brotto (2013, p.19) durante seus estudos descreve a seguinte afirmação: 

“Necessitamos aperfeiçoar nossas Habilidades de Relacionamento e aprender a viver uns 

com os outros, ao invés de uns contra os outros”. 

 Partindo nesta premissa podemos embasar este estudo e evidenciar a importância 

da utilização da cooperação dentro e fora da escola. Diante da realidade na qual a EMAB 

se encontra, o objetivo da aprendizagem vai além do conteúdo formal, sendo necessário 

o aprendizado para a vida e suas relações interpessoais (BROTTO, 2013). 

 As aulas de Educação Física possuem um ambiente propício para o aprendizado 

citado no parágrafo anterior, devido às múltiplas possibilidades de relações que são 

desenvolvidas dentro das atividades propostas na dinâmica escolar. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) da disciplina de Educação 

Física os critérios de seleção de conteúdos passam por três etapas de organização, que são 

elas: relevância social, característica do aluno e característica da própria área (BRASIL, 

1997). Dentro do jogo temos a possibilidade de passar por estas três vertentes citadas 

anteriormente, levando em consideração que os alunos praticantes do jogo possuem uma 

bagagem sócio histórica que é refletida dentro do mesmo. Desta forma, o PCN (BRASIL, 

1997) afirma: 

os jogos podem ter uma flexibilidade maior nas regulamentações, que são 

adaptadas em função das condições de espaço e material disponíveis, do 

número de participantes, entre outros. São exercidos com um caráter 

competitivo, cooperativo ou recreativo em situações festivas, comemorativas, 

de confraternização ou ainda no cotidiano, como simples passatempo e 

diversão. Assim, incluem-se entre os jogos as brincadeiras regionais, os jogos 

de salão, de mesa, de tabuleiro, de rua e as brincadeiras infantis de modo geral 

(BRASIL, 1997, p.37). 

Diante do que foi citado podemos incluir nesse rol os jogos cooperativos, pois 

foram descritos segundo Brotto (2013, p.21) como um “contexto extraordinariamente rico 

para o desenvolvimento pessoal e para a convivência social”. 

Freire (2009) relata sobre a importância moral do jogo uma vez que nele é 

possibilitado construir e descontruir regras através de diálogo entre o grupo praticante, 

sendo um ambiente rico para a consciência moral e social das regras existentes em um 

âmbito que extrapola o universo escolar. 
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 Levando em consideração o que foi abordado no parágrafo anterior, Brotto (2013, 

p.29) afirma: “Eu jogo do jeito que Vivo e Vivo do jeito que jogo”. 

 Logo, os jogos cooperativos nasceram como uma alternativa para o excesso de 

competição e apreciação do individualismo tão enraizado na sociedade capitalista, 

principalmente no mundo ocidental. Com eles, é possível estimular o desenvolvimento 

da cooperação durante a prática dos mesmos na aula de Educação Física e sobrepujar o 

mito da competição na mesma.  

 Revalidando o citado acima, Brotto (2013, p.68) conceitua: 

estes jogos são estruturados para diminuir a pressão para competir e a 

necessidade de comportamentos destrutivos. Visam a promover a interação e a 

participação de todos e a deixar aflorar a espontaneidade e a alegria de jogar. 

Os jogos cooperativos são jogos de compartilhar, unir pessoas, despertar a 

coragem para assumir riscos, tendo pouca preocupação com o fracasso e o 

sucesso em si mesmos. Eles reforçam a confiança pessoal e interpessoal, uma 

vez que ganhar e perder são apenas referências para o contínuo 

aperfeiçoamento de todos. 

Desta forma, os jogos cooperativos resultam no envolvimento total, em 

sentimentos de aceitação e vontade de continuar jogando. 

  

Tanto Orlick (1989) como Brotto (2013) concordam e indicam que seja necessária 

uma categorização para a inserção dos jogos cooperativos. Estas categorias, apesar de 

serem apresentadas de forma separada, ainda assim se ligam de modo interdependente. 

 As categorias referidas são elas: jogos cooperativos sem perdedores, jogos de 

resultado coletivo, jogos de inversão e jogos semicooperativos.  Os jogos cooperativos 

sem perdedores têm como característica conquistar um desafio coletivo para todos os 

participantes. Os jogos de resultado coletivo têm o caráter de conquistar objetivos comuns 

para ambas as equipes participantes, tendo a peculiaridade da cooperação de forma bem 

definida. Os jogos de inversão, com o desenrolar do jogo vão fazendo trocas, 

posicionando um no lugar do outro a todo o momento, deixando bem claro que todos 

fazem parte de um mesmo grupo. Os jogos semicooperativos utilizados em um contexto 

esportivo favorecem a todos a oportunidade de jogar nas mais diversas posições 

(BROTTO, 2013). 

4.2 Relação entre violência e competição  

Minayo e Souza (1997, p.514), sobre a violência afirmam: 

a violência consiste em ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações 

que ocasionam a morte de outros seres humanos ou que afetam sua integridade 

física, moral, mental ou espiritual. Na verdade, só se pode falar de violências, 

pois se trata de uma realidade plural, diferenciada, cujas especificidades 

necessitam ser reconhecidas.  
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Ainda sobre o conceito de violência, pode-se complementar com a seguinte 

afirmativa: “é um fenômeno inerente à vida humana que permeia historicamente a vida 

social e só podem ser explicadas a partir de determinações culturais, políticas, econômicas 

e psicossociais, intrínsecas às sociedades humanas” (PRIOTTO; BONETI, 2009, p. 162). 

Para o presente estudo a temática violência é apresentada como um conceito 

amplo. A violência permeia e se apresenta na sociedade de diversas formas. A escola, 

inserida dentro de um contexto social violento, adquiri estes traços em seu cotidiano. 

Candau (2008) afirma que a escola carrega características socioculturais da localidade de 

onde se encontra. Assim, sociedades violentas, geram indivíduos violentos e 

consequentemente escolas violentas. 

A temática violência, geralmente, é tratada de maneira simplificada, sendo 

contextualizada pelo senso comum e ideologias (MINAYO; SOUZA, 1997). Dentro da 

escola, instituições de cunho mais tradicional resolvem as questões de indisciplina com 

castigos. Quase sempre a escola devolve a violência recebida pelos alunos e vice-versa 

criando um ciclo sem fim. 

Simplificar um assunto tão complexo como a violência, por vezes é reduzir seus 

efeitos e procurar soluções em curto prazo. Entender todo seu processo cultural, diante 

daquela sociedade, faz com que seja refletida sua prática, criando a possibilidade de 

reduzi-la de forma prolongada e efetiva.  

Os atos antissociais e agressivos, gerados por vezes de conflitos que resultam em 

processos de discriminação que envolve todo o contexto escolar e seus atores, desde a 

equipe diretiva ao pessoal do apoio, passando inclusive pelos professores, alunos e 

comunidade escolar, são denominados como violência escolar (PRIOTTO; BONETI, 

2009). 

Se a violência atinge a todos na escola, pode-se deduzir que além de afetar as 

relações interpessoais, ela também afeta negativamente o processo de ensino e 

aprendizagem, e suas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. 

A violência se instala na escola de diversas maneiras. Santos e Machado (2014) 

categorizam tipos de violência para estudos voltados para o futebol, como: agressão 

física, ameaça, coação, ofensa e vandalismo. Apesar de esta categoria estar voltada para 

o esporte, ela pode ser perfeitamente encaixada dentro do ambiente escolar. Podemos 

ainda acrescentar “incivilidades - desacato, palavras grosseiras, indelicadeza, 

humilhações, falta de respeito, intimidação ou bullying” (PRIOTTO; BONETI, 2009, 

p.166). 
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A Educação Física como componente curricular obrigatório da Educação Básica 

encontra-se nas grades curriculares de diversas escolas, inclusive nas públicas. Esses atos 

de violência são mais visíveis nas aulas desta disciplina, devido aos alunos estarem 

dispostos de maneira menos tradicional, comparando-se à estrutura de carteiras 

enfileiradas.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais a Educação Física escolar 

trata do conhecimento relacionado ao corpo e ao movimento, que foi historicamente 

construído pela humanidade. Dentre eles estão os Jogos, que além de ser um conteúdo 

específico, contribuem para o aprendizado de aspectos físicos, sociais e cognitivos, na 

busca da formação integral dos indivíduos (BRASIL, 1997; FREIRE; SCAGLIA, 2009). 

No entanto, quando a competição é exacerbada e se sobrepõe aos outros aspectos de 

caráter lúdico do jogo, ela pode ser negativa e até um pretexto para prática da violência. 

Santos e Machado (2014) revelam em seu estudo que por vezes a agressividade é 

relacionada à determinação de um time para vencer, o que por ventura, pode legitimar 

atos de violência dentro de um ambiente competitivo. Para o presente estudo utilizamos 

o termo agressividade para representar violência, pois a agressividade é uma das vertentes 

desta. 

No cotidiano escolar, foram observadas atitudes em que os alunos reproduziam 

situações de violência e justificam suas atitudes com base em competições esportivas 

televisionadas e assistidas por eles, com ênfase no futebol. 

Brotto (2013) relata, em seu estudo, que os seres humanos são capazes de atitudes 

completamente opostas umas das outras, ora positiva ora negativa. Nesse caso os 

estímulos ambientais, sociais, culturais e históricos, influenciam em suas ações. Seguindo 

esse raciocínio, Brotto (2013, p. 46) diz a seguinte proposição: “imagino que nossa 

natureza seja uma natureza de possibilidades”.  

Desta forma, o presente estudo defende que nas aulas de Educação Física, ao 

abordar os jogos cooperativos, estes possam incentivar e possibilitar a mudança de um 

ambiente competitivo e frequentemente violento, para um ambiente harmonioso e 

cooperativo. 

4.3 A correlação entre jogos cooperativos, competição e violência 

Apesar da comparação que é feita entre os jogos cooperativos e os jogos 

competitivos, Brotto (2013) revela que não existe exatamente uma divisão firme entre as 

duas maneiras de se aventurar, o que há é uma semelhança entre esses dois modos de 

jogar de acordo com a orientação que é estabelecida no jogo, expostos no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Jogos Competitivos e Jogos Cooperativos 

Jogos Competitivos Jogos Cooperativos 

São divertidos apenas para alguns. São divertidos para todos. 

Alguns jogadores têm o sentimento de 

derrota. 

Todos os jogadores têm um sentimento de 

vitória. 

Alguns jogadores são excluídos por sua 

falta de habilidade. 

Todos se envolvem independentemente de 

sua habilidade. 

Aprende-se a ser desconfiado, egoísta ou 

se sentir melindrado com os outros. 

Aprende-se a compartilhar e a confiar. 

Divisão por categorias: meninos x 

meninas, criando barreiras entre as 

pessoas e justificando as diferenças como 

uma forma de exclusão. 

Há mistura de grupos que brincam juntos, 

criando alto nível de aceitação mútua. 

Os perdedores ficam de fora do jogo e 

simplesmente se tornam observadores. 

Os jogadores estão envolvidos nos jogos 

por um período maior, tendo mais tempo 

para desenvolver suas capacidades. 

Os jogadores não se solidarizam e ficam 

felizes quando alguma coisa de “ruim” 

acontece aos outros. 

Aprende-se a solidarizar com os 

sentimentos dos outros, desejando 

também o seu sucesso. 

Os jogadores são desunidos. Os jogadores aprendem a ter um senso de 

unidade. 

Os jogadores perdem a confiança em si 

mesmos quando eles são rejeitados ou 

quando perdem. 

Desenvolvem a autoconfiança porque 

todos são bem aceitos. 

Pouca tolerância à derrota desenvolve em 

alguns jogadores um sentimento de 

desistência em face de dificuldades. 

A habilidade de perseverar em face de 

dificuldades é fortalecida. 

 

Poucos se tornam bem-sucedidos. Todos encontram um caminho para 

crescer e desenvolver. 
Fonte: Brotto, (2013, p. 68-69). 

 Partindo destas duas formas de jogar, podemos apontar que cabe ao professor, 

mediador do processo ensino-aprendizagem, direcionar e orientar para qual caminho os 

discentes irão seguir frente às inúmeras situações ocorridas nas aulas de Educação Física. 

 Nesse sentido, Silva et al (2015) ressaltam que: 

as aulas de Educação Física podem possibilitar a abertura de espaços de 

diálogo, para a transformação de um espaço de vivências significativas, de 

descobertas, de criações, de debates, de produção de conhecimento e, 

principalmente, cooperação e reflexão crítica sobre a experiência. 

Freire (1983) como partidário da Pedagogia Libertadora, afirma o quanto é 

importante esses espaços de diálogo e problematização dos acontecimentos urgentes que 

assombram a nossa sociedade, em busca sempre de uma transformação. 

 Esses espaços servem para comunicação e levantamento de questionamentos das 

condutas muitas vezes violentas dos praticantes dos jogos durante as aulas de Educação 
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Física. Cabe ao professor buscar o equilíbrio em suas aulas e transcender o limite da 

quadra. 

Nesse contexto, Szadkoski (2010) aponta a importância da postura do professor 

para o aprendizado do aluno:  
[...] o papel da escola e do professor é mais difícil hoje, porque a sociedade 

caminha acentuadamente para o individualismo, que vive uma profunda crise 

de valores e a escola não pode se furtar de dividir conhecimentos sobre 

convivência, cooperação, solidariedade, generosidade, complacência, 

amizade, respeito mútuo e valorização do outro. E não há didática para ensinar 

valores: o aprendizado se dá na forma como o professor se mostra e na sua 

postura.  

Assim, o professor pode mediar e promover atividades de acordo com os objetivos 

traçados, pois todo jogo têm uma intencionalidade, que deve servir a esses objetivos. 

Nesse viés, os jogos competitivos, como já expostos no Quadro 1, são atividades que 

fomentam em seus praticantes sentimentos de derrota, desunião e desconfiança, enquanto 

s jogos cooperativos “consistem em jogos e atividades em que os participantes jogam 

juntos, ao invés de contra os outros, apenas pela diversão” (SOBEL, 1983, apud 

BROTTO, 2013, p.69), ou seja, o jogo quando “orientado para a consciência da 

cooperação, incentiva a inclusão de todos e oferece muitas possibilidades de participação” 

(BROTTO, 2013, p. 97). 

Diariamente nos deparamos com vários casos de violência nas escolas; de modo 

frequente professores são obrigados a lidar com brigas nos pátios e até mesmo nas salas 

de aula. Por desconhecer esse sentimento que os acometem diariamente, esses jovens 

creem que é mais fácil agredir, ao invés de dialogar. (SZADKOSKI, 2010, p. 53). 

Enxerga-se nesse cenário uma oportunidade de se trabalhar com os jogos 

cooperativos com o intuito de diminuir o nível de violência oriunda principalmente do 

excesso de competição nas aulas de Educação Física. 

As crianças partem para as aulas de Educação Física com a intenção de competir, 

e por não saber lidar com os sentimentos que lhe são acometidos durante as atividades, 

acabam por ocorrer muitos desentendimentos. “O senso comum costuma associar a 

competição com o jogo, como se estes fossem sinônimos e como se um não pudesse 

existir sem o outro” (BROTTO, 2013, p.42).  

David e Roger Johnson (1989 apud Brotto, 2013, p.49), apontaram que o espaço 

educacional se torna mais rico quando os discentes são colocados diante de situações que 

possam aprender a cooperação.  

Nas situações de aprendizagem cooperativa é possível: 
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aprender a solucionar problemas, encontrar soluções positivas, dialogar, 

desenvolver e valorizar as virtudes, descobrir potenciais, assumir 

responsabilidades, sustentar um clima de bom humor, descontração e, ao 

mesmo, tempo, manter-se concentrado e flexível, são habilidades 

fundamentais para superar crises e dificuldades (BROTTO, 2013, p.50).  

Os jogos cooperativos são atividades que propõe um arranjo diferenciado, onde 

se busca superar um desafio comum a todos os participantes e não derrotar seu adversário, 

aliás, o outro que joga junto é visto como um parceiro.  

Brotto (2013, p.72) revela que existe uma “estreita relação entre o jogo e a vida 

cotidiana”.  Os discentes vivem em situações de extrema violência e isso acaba por refletir 

em seu modo de jogar. Através das aprendizagens oriundas da prática dos jogos 

cooperativos, acredita-se ser possível alterar essa realidade primeiramente no cotidiano 

escolar e quem sabe ultrapassar os muros escolares e mudar a realidade tão dura e cruel 

dessas crianças. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo é de natureza qualitativa, aplicada e do tipo pesquisa-ação. A 

pesquisa qualitativa visa analisar as relações sociais e seus atores, na busca do 

entendimento de determinados fenômenos que acontecem dentro de um contexto 

sociocultural (PRODANOV; FREITAS, 2013). Assim, utiliza-se da pesquisa qualitativa 

para analisar as situações ocorridas dentro das aulas aplicadas. 

A pesquisa aplicada “objetiva gerar conhecimentos para a aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p.51). Assim esta pesquisa visou gerar conhecimentos 

que fossem possivelmente aplicados dentro da realidade de aulas de Educação Física. Na 

pesquisa do tipo ação “quando concebida e realizada em estreita associação comum a 

ação ou com a resolução de um problema coletivo” (PRODANOV; FREITAS, 2013, 

p.65), busca-se na mesma uma diminuição/resolução dos problemas reais. 

A amostra selecionada foi de forma intencional, devido às características 

peculiares relacionadas a atitudes violentas por parte da mesma dentro das aulas de 

Educação Física. Assim, foi composta por 20 alunos, matriculados no 5º ano do ensino 

fundamental 1, da Escola Municipal Antônio Bandeira, localizada na comunidade do 

Sapo em Senador Camará. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram: o questionário e 

a observação participante. O questionário distribuído de forma impressa teve seis 

questões, na mesma ordem para todos os participantes (PRODANOV; FREITAS, 2013), 

construídas a partir das ideias centrais sobre jogos cooperativos do Quadro 2.  

Quadro 2 - Padrões de percepção-ação  

Percepção Ação Omissão 

(Isolamento) 

Cooperação 

(Encontro) 

Competição 

(Confronto) 

Visão de jogo Insuficiente. 

Impossibilidade. 

Separação. 

Abundância. 

Possibilidade para 

todos. 

Inclusão. 

Escassez. 

Parece possível 

só para um. 

Exclusão. 

Objetivo Ganhar 

sozinho. 

Ganhar...juntos. Ganhar...do 

outro. 

O outro “Quem?” Parceiro, amigo. Adversário, 

inimigo. 

Relação Independência 

“Cada um na 

sua” 

Interdependência 

Parceria e 

Confiança 

Dependência 

Rivalidade e 

Desconfiança 

Ação Jogar sozinho. 

Não jogar. 

“Ser jogado”. 

Jogar COM. 

Troca e 

criatividade. 

Jogar 

CONTRA. 



26 
 

 

Habilidade de 

relacionamento. 

Ataque e 

Defesa. 

Habilidade de 

rendimento. 

Clima do jogo Monótono. 

Denso. 

Ativação, 

atenção e 

descontração. 

Leve 

Tensão, 

estresse e 

contração. 

Pesado. 

Resultado Ilusão de 

vitória 

individual. 

Sucesso 

Compartilhado. 

Vitória à custa 

dos outros. 

Consequência Alienação, 

Conformismo e 

Indiferença. 

Vontade de 

continuar 

jogando... 

Acabar logo 

com o jogo. 

Motivação Isolamento. Amor. Medo. 

Sentimentos Solidão. 

Opressão. 

Alegria para 

muitos. 

Comunhão entre 

todos. 

Satisfação, 

cumplicidade e 

harmonia. 

Diversão para 

alguns. 

Realização para 

poucos. 

Insegurança, 

raiva e 

frustração. 

Símbolo Muralha. Ponte Obstáculo. 
Fonte: Brotto (2013, p.74). 

A observação participante “consiste na participação real do conhecimento na vida 

da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. [...] o observador assume, pelo 

menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo” (PRODANOV; FREITAS, 

2013, p.192). 

Foram aplicadas sete aulas, no período de outubro a dezembro de 2017, com 

duração de cinquenta minutos, duas vezes por semana. Cada aula foi estruturada em três 

partes, sendo elas: aquecimento, parte principal e volta à calma com roda de conversa.  

No aquecimento foram abordados diferentes tipos de piques com o objetivo de 

preparar o aluno fisiologicamente para as atividades abordadas na parte principal. Nesta 

foram trabalhados jogos cooperativos que são o objeto de estudo da pesquisa.  

Tomando como base as categorizações sugeridas por Brotto (2013) e Orlick 

(1989), descritas anteriormente, foram selecionados os jogos aplicados na parte principal 

das aulas práticas. São eles: Nó Humano, Passa o Bambolê, Caneta na Garrafa, Roda do 

Gato e Rato, Dança dos Balões, Volençol e Bola na Torre com inversão do pontuador. 

Nó Humano: neste jogo o mediador orienta para que os participantes formem um 

círculo, observando e memorizando a pessoa que se encontra a sua direita e esquerda. Ao 

ouvirem um comando, que pode ser um apito ou o som de uma música, eles deverão 
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caminhar pelo espaço de forma aleatória e ao próximo comando, devem dar as mãos para 

as mesmas pessoas do início da atividade, sem saírem do lugar. No final teremos um 

aglomerado de pessoas, com um objetivo coletivo de voltar ao círculo inicial sem 

soltarem as mãos. É considerado um jogo cooperativo sem perdedores, pois seu o objetivo 

é único e coletivo para todos os integrantes. 

Passa o Bambolê: nesta atividade deverão formar equipes de no mínimo 6 

participantes cada e assim como a anterior também se inicia com cada grupo em círculo 

e com os alunos de mãos dadas por meio de um bambolê entre os braços dos dois que 

deverão de passar o bambolê sobre o corpo sem soltar as mãos. Pontua a equipe que 

conseguir passar o bambolê por todos os integrantes em menor tempo. É uma atividade 

que se assemelha à categorização dos jogos cooperativos de resultado coletivo, uma vez 

que as equipes possuem o mesmo objetivo e tem a cooperação de forma bem definida 

para os componentes de uma mesma equipe. 

Caneta na Garrafa: nesta proposta, assim como as anteriores, os integrantes 

deverão formar um círculo e no centro será colocado uma garrafa pet vazia e sem a tampa. 

Previamente barbantes deverão ser amarrados em uma caneta, a ponta oposta de cada 

barbante deverá ser distribuída para os participantes, que de forma coletiva e utilizando 

apenas os mesmos, deverão juntos encaixar a ponta da caneta na garrafa. É considerado 

um jogo cooperativo dentro da categoria sem perdedores, uma vez que o objetivo é único 

para todos. 

Roda do Gato e Rato: nesta dinâmica um aluno deverá ser escolhido para 

representar o gato e outro para representar o rato, os demais deverão formar um grande 

círculo que representará a “toca” do rato. O jogo se inicia com ambos fora do círculo, o 

rato será perseguido pelo gato e poderá entrar na “toca” sempre que desejar se proteger, 

já o gato deverá ser impedido de entrar pelos demais, que levantarão os braços ou fecharão 

as pernas.  Uma vez o rato sendo capturado pelo gato, outras crianças poderão ser 

escolhidas para representar tais papéis. É considerado um jogo cooperativo do tipo sem 

perdedores. 

Dança dos Balões: neste jogo o mediador solicita que formem duplas e distribui 

um balão de gás para cada dupla. De mãos dadas cada dupla deverá dançar ao som de 

uma música e manter o balão no ar, além de executar diferentes comandos emitidos pelo 

facilitador das atividades como, sentar, girar, pular, etc. Será acordado que durante a 

pausa na música as duplas deverão ser desfeitas e formadas novas duplas sem deixar o 
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balão cair. Assim como alguns acima esse também é um jogo cooperativo da categoria 

sem perdedores. 

Volençol: este é um jogo de equipes, porém todos fazem parte de um mesmo 

grupo. A turma participante deverá ser dividida em 4 (quatro) pequenos grupos. A 

abertura do jogo começa com 2 (dois) grupos iniciais, ficando 2 (dois) grupos na reserva. 

Um dos grupos iniciais deverá segurar um lençol estendido com o objetivo de arremessar 

a bola para o outro lado da quadra. O grupo do outro lado deverá receber a bola no lençol, 

sem deixar que a mesma caia no chão. Sempre que um dos grupos não conseguir lançar 

a bola para o outro lado ou não conseguir receber a mesma, deverá ser feita a troca com 

o grupo reserva e assim sucessivamente. É um jogo cooperativo de resultado coletivo, 

uma vez que tanto a equipe inicial como a equipe reserva apresentam o mesmo objetivo. 

Bola na Torre com Inversão do Pontuador: neste exercício a turma deverá ser 

dividida em duas equipes mistas e equilibradas, onde o objetivo é acertar o cone (torre) 

com a bola e a equipe adversária protegê-lo. Ao fazer o ponto o pontuador deve passar 

para a equipe oposta e um jogador desta deverá vir fazer parte da equipe que marcou o 

ponto. É um jogo cooperativo de inversão, neste caso a inversão se dá pelo jogador que 

altera o placar. 

Os jogos cooperativos são muito amplos e abundantes, como se pode perceber 

pelas atividades que foram expostas acima, sendo possível trabalhar com várias vertentes 

de variações do mesmo. Ao abordar esse tipo de jogo nas aulas de Educação Física abre-

se a possibilidade ao novo e coloca a cooperação como um dos objetivos do ensino-

aprendizagem desta disciplina.  

 Na parte final da aula foram realizadas diferentes propostas com a finalidade de 

diminuir a frequência cardíaca dos discentes e, posteriormente a isso, houve um momento 

reservado aberto ao diálogo e reflexão com os mesmos acerca das atividades trabalhadas 

na parte principal.  

 

  



29 
 

 

 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

A técnica da interpretação das falas foi utilizada para analisar os dados coletados, 

que de acordo com Orlandi e Myers (2007; 2004 apud COSTA; COSTA; 2012) tem como 

base as percepções do pesquisador, ancoradas na revisão literatura. 

 

6.1 Análise diagnóstica 

A presente pesquisa realizou a aplicação do questionário em apenas um momento, 

antes da realização das aulas sobre os jogos cooperativos, o mesmo encontra-se no 

Apêndice A desta pesquisa. A utilização em apenas um momento teve caráter diagnóstico, 

pois serviu de análise dos discentes e o nível de conhecimento sobre o jogo e sua relação 

de cooperação e competição a respeito do mesmo. 

O questionário teve como base o Quadro 2 exposto na obra de Brotto (2013) 

intitulado “Padrões de percepção-ação”. O próprio autor defende que “é importante 

perceber qual a visão existente por trás dos jogos, bem como conhecer o propósito das 

atividades que propomos e que praticamos no cotidiano” (BROTTO, 2013, p.71). Desta 

maneira pode-se concluir que se vive e joga-se através da percepção que se detém de cada 

circunstância. 

O interrogado, em cada pergunta teve sempre três alternativas para escolher, e 

dentre as alternativas tinha as opções que indicavam ao isolamento (omissão por parte do 

participante diante das situações que é exposto), ao encontro (opção que o aproximava de 

atitudes cooperativas) e à competição (que o levava ao confronto com os demais). 

A pergunta de número um, indagava sobre “O que é jogo?” Brotto (2013) defende 

que existam nessa temática três possíveis visões que fazem referência à separação, à 

inclusão e à exclusão. Como podemos observar no Gráfico 1, dentro da amostra de vinte 

discentes, dezenove optaram pela opção que remete à inclusão. 
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Gráfico 1 – O jogo é: 

 
Fonte: a autora, 2018. 

 Na literatura a respeito da temática, “Jogo” é visto como algo existente antes 

mesmo das civilizações que se conhece hoje, portanto traz consigo relações históricas, 

culturais e sociais (BROTTO, 2013). A pergunta de número dois buscou investigar qual 

o principal objetivo do interrogado durante um jogo, e verificou-se que novamente a 

alternativa que remete ao encontro, à inclusão, à partilha e à cooperação foi a mais 

escolhida, como se pode observar. 

Gráfico 2 – Durante um jogo, qual o seu principal objetivo? 

 
Fonte: a autora, 2018. 

O jogo traz consigo regras que devem ser seguidas para que o mesmo possa ser 

praticado e entendido por todos que o realiza. Em sociedade essas regras também existem 

para o funcionamento harmonioso da mesma e para manter as relações interpessoais dos 

indivíduos que nela vivem. Orlick (1989) afirma que fazemos parte de uma 

minissociedade quando participamos de um jogo, que pode nos levar a rumos diversos. 

Nas perguntas de número três e quatro buscou-se apurar as relações que os 

questionados mantêm com a pessoa com quem se joga, trazendo para a pesquisa as 
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relações interpessoais que são mantidas durante as aulas de Educação Física no decorrer 

de um jogo, podendo as mesmas extrapolarem a quadra e os muros escolares. 

Gráfico 3 – A pessoa com a qual você joga é: 

 
Fonte: a autora, 2018. 

 

 

Gráfico 4 – Qual a relação que você mantém com a pessoa que joga com você? 

 
Fonte: a autora, 2018. 

Orlick (1989) e Brotto (2013) corroboram com a ideia de que o jogo tem o poder 

de transformar o indivíduo e a sociedade que ele vive. Desta maneira, as perguntas cinco 

e seis têm por objetivo, ao averiguar a predileção do jogo do pesquisado e o seu 

sentimento ao final do mesmo, apurar onde estão e para onde se pode ir.  

Contudo, Brotto (2013, p.37) alerta: 

confio em que, ao modificar o comportamento no jogo, criamos possibilidades 

para transformar atitudes em nossa vida. Porém, não há garantias de que isso 

venha a acontecer. E é justamente por essa boa dose de incerteza, que me sinto 

entusiasmado a continuar jogando com essa consciência... da Cooperação. 
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Gráfico 5 – Qual seu jogo preferido? 

 
Fonte: a autora, 2018. 

 

Gráfico 6 – Ao final de um jogo, qual o seu sentimento principal? 

 
                  Fonte: a autora, 2018. 

6.2 Observações das aulas 

6.2.1 Aula 1 

Todas as aulas foram traçadas com conteúdo voltado para os jogos cooperativos, 

com o qual os alunos são postos em contato direto com o estímulo e aprendizagem da 

cooperação, partilha e solidariedade que este tipo de jogo proporciona. A seleção dos 

jogos levou em consideração a idade dos discentes, prezando pelo caráter lúdico, motor 

e social dos mesmos. Os planos de aula estão no Apêndice B deste estudo. 

A aula 1 foi de cunho teórico e realizada em sala de aula. A aula foi dividida em 

duas partes: aplicação do questionário e explicações das aulas que iriam acontecer nos 

seis encontros subsequentes. 
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Figura 1 – Discentes respondendo ao questionário 

 
Fonte: a autora, 2018. 

 

O questionário possui seis perguntas simples e objetiva, contendo três alternativas 

para cada uma delas. Após distribuir as perguntas para cada discentes, foi realizada uma 

leitura e explicação da mesma de forma prazerosa e descontraída.  

Após recolher os questionários, foi apresentado aos discentes de forma simples e 

resumida os jogos que iriam acontecer nas próximas aulas e de forma breve o que se 

esperava com isso. Também foi aberto um diálogo para que eles pudessem discutir o que 

eles entendiam por cooperação e de que forma ela poderia ajudar para o melhor 

desenvolvimento das aulas de Educação Física. 

A cooperação é definida como, “ação de cooperar, de auxiliar e colaborar, 

prestando ajuda ou auxílio; dar contribuição para; colaboração ou contribuição: a 

Organização das Nações Unidas (ONU) busca atingir a paz através da cooperação 

internacional” (DICIO, 2018, não paginado). Tomando isto como base, acredita-se ser 

possível absorção de todos diante das diferentes atividades que serão desenvolvidas nas 

aulas.  

No decorrer da aula houve muita dificuldade por parte do docente para ser ouvido 

e colocar em prática o planejamento, uma vez que a indisciplina, a falta de respeito com 

o próximo e a violência fazem parte do cotidiano do grupo selecionado para participar do 

estudo. Foi necessária, em alguns momentos a intervenção para solucionar conflitos entre 

os participantes. 

Após o diálogo e questionamentos por parte dos discentes, foi observado que 

muitos não tinham conhecimento exato da palavra “cooperação” e tão pouco o seu 
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significado e o quanto ela pode ajudar em todas as atividades escolares e extraescolares 

da vida desses estudantes. 

 

6.2.2 Aula 2 

A aula dois através de seu plano teve por objetivo introduzir os jogos cooperativos, 

partindo de atividades com grau de complexidade baixo. Selecionou-se jogos do tipo 

cooperativo sem perdedores e de resultado coletivo. 

Procurou-se com esses jogos estabelecer entre os discentes um sentimento de 

coletividade, onde um pudesse enxergar o outro como parte do mesmo processo e 

alcançar juntos o objetivo final do jogo. 

A turma estava inquieta e nesse primeiro momento foi necessária a mediação do 

docente para solucionar conflitos isolados entre alguns alunos, principalmente os 

meninos. Foi realizada uma roda para que os estudantes pudessem se acalmar e a 

professora fazer ser ouvida.  

A aula foi dividida em três momentos: Aquecimento, Parte Principal e Volta à 

cama. Iniciou-se a primeira atividade do momento inicial chamada “Pique Ajuda”, que 

tinha por objetivo realizar a interação entre os pesquisados e elevar a frequência cardíaca 

dos mesmos, os preparando fisiologicamente para as atividades subsequentes. Nesse 

momento houve alto grau de interação entres os discentes, sendo observados poucos 

conflitos. 

Figura 2 – Discentes realizando o “Pique Ajuda” 

 
          Fonte: a autora, 2018. 

Na Parte principal realizou-se o “Nó Humano”, optou-se por introduzir os jogos 

cooperativos com essa atividade por ser vivenciada em roda e os participantes têm que 

olhar para a pessoa que está ao seu lado, enxergar o outro como parte do processo de 

ensino e aprendizagem. Nesse instante, alguns alunos se recusaram a dar as mãos, se 
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fazendo necessária a explanação do mediador em relação à cooperação e ao respeito ao 

próximo. Ao perceber que o jogo só aconteceria com a parceria de todos os presentes, 

alguns se sensibilizaram, partindo principalmente das meninas, afetando os demais a 

colaborar também. Realizaram o jogo, porém apresentando muita dificuldade de 

entrosamento e de solucionar o problema coletivo do jogo. 

Figura 3 – Discentes ouvindo a explanação do docente 

 
Fonte: a autora, 2018. 

 

Figura 4 – Aglomerado de pessoas durante o jogo “Nó Humano” 

 
Fonte: a autora, 2018. 
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Figura 5 – Discentes tentando solucionar o jogo “Nó Humano” de modo cooperativo 

 
Fonte: a autora, 2018. 

 

No jogo posterior, “Passa o Bambolê”, dividiu-se a turma e ao perceber que o jogo 

tinha um pouco de competição, muito embora o objetivo deveria ser alcançado por todas 

da equipe, os participantes interessaram-se mais e interagiram de forma alegre e 

espontânea. Alguns solicitaram que o jogo fosse realizado outra vez, e nesse jogo não foi 

observado nenhum conflito verbal e físico entre eles. 

 

Figura 6 – Discentes realizando o jogo “Passa o Bambolê” 

 
Fonte: a autora, 2018. 

No terceiro momento da aula, foi solicitado que todos ficassem sentados em roda 

e após alguns minutos do início da atividade “Galinha Choca”, quando todos já estavam 

mais calmos e restabelecida a baixa frequência cardíaca, abriu-se espaço para o diálogo. 
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Figura 7 – Discentes realizando o jogo “Galinha Choca”

 
Fonte: a autora, 2018. 

 

 

 
Figura 8 – Discentes durante a “Roda de Conversa” 

 
Fonte: a autora, 2018. 

Durante a roda de conversa, levantaram-se questões sobre os acontecimentos da 

aula. Alguns alunos relataram seus sentimentos durante a aula, revelando que gostaram 

do jogo e quando todos estavam em sintonia e entendendo o objetivo, o jogo ocorreu de 

forma harmoniosa de cooperativa. Outros, os mais agressivos e resistentes ao processo de 

mudança, relataram que não gostaram dos jogos por serem “sem graça e chatos”, por 

acreditarem que somente jogos de cunho competitivo tenham sentido para saírem 

vencedores. Em todo diálogo foi lembrado aos estudantes sobre a importância da 

cooperação e da conscientização para o processo de mudança e comportamento dos 

mesmos. 
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6.2.3 Aula 3 

A aula três teve por objetivo repetir um jogo da aula anterior, para que os discentes, 

tomando a consciência da sua dinâmica, pudessem cooperar de maneira mais efetiva e 

introduzir outro jogo cooperativo para que os mesmos conseguissem internalizar e se 

motivarem a jogar sem o foco em vencer e competir. 

As atividades ocorreram de acordo com o planejamento. Neste dia os discentes 

encontravam-se mais calmos e atentos às explicações das práticas que iram ocorrer, fato 

que facilitou a execução e a interação entre eles. Como atividade inicial escolheu-se o 

“Pique Gelo”, como estratégia, assim como na aula anterior, elevar a frequência cardíaca 

e despertar o interesse deles pela aula. 

Figura 9 – Discentes realizando o “Pique Gelo” 

 
Fonte: a autora, 2018. 

Optou-se por realizar novamente o jogo “Nó Humano”, devido ao alto grau de 

conflitos entre eles na aula anterior e por perceber a dificuldade que alguns tiveram em 

entender a dinâmica do jogo. Nesta segunda tentativa percebeu-se maior interação e 

colaboração para que o jogo funcionasse. Observou-se uma maior participação dos 

discentes mais resistentes e, no momento de desfazer o aglomerado de pessoas, houve 

uma maior obediência à regra de não soltar a mão do próximo. 
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Figura 10 – Discentes realizando “Nó Humano”, segunda tentativa 

 
Fonte: a autora, 2018. 

 
Figura 11 – Discentes solucionando “Nó Humano” de modo cooperativo 

 
Fonte: a autora, 2018. 

O segundo jogo cooperativo realizado no dia foi o “Caneta na Garrafa”, que é um 

jogo do tipo sem perdedores, uma vez que todos juntos têm o mesmo objetivo a ser 

alcançado. Por esse motivo, para sua realização tem que existir o diálogo entre os 

componentes e a participação de todos os envolvidos. Observou-se nesse momento, o 

surgimento de alguns “líderes”, que coordenavam os movimentos que os demais teriam 

que fazer, com isso surgiram conflitos que tiveram que ser mediados para que assim 

conseguissem chegar ao objetivo do jogo. 
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Figura 12 – Discentes realizando o jogo “Caneta na Garrafa” 

 
Fonte: a autora, 2018. 

Ao final do jogo, todos estavam bem exaltados e foi solicitado que fizessem um 

círculo com todos sentados, para que assim pudessem se acalmar e se recompor. Neste 

ponto, introduzimos a última atividade planejada, “Telefone sem Fio”, utilizando palavras 

e frases que remetessem ao que estávamos resgatando naquele momento, como: 

cooperação, respeito, colaboração e participação.  

Figura 13 – Discentes realizando o jogo “Telefone sem Fio” 

 
Fonte: a autora, 2018. 

Com os ânimos atenuados, iniciou-se a “Roda de Conversa”, momento de reflexão 

de tudo que foi vivenciado por eles. Poucos ainda se recusaram a participar, mantendo-se 

ainda resistentes e impertinentes aos novos jogos que estavam sendo implantados. Outros 

já demonstravam maior receptividade e declaravam o quanto estava sendo divertida a 

participação de todos, pois antes sempre ficava um grupo mais isolado e que se recusava 

a realizar as aulas de Educação Física. 
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6.2.4 Aula 4 

Ao atentar-se o quando foi proveitosa a reiteração da atividade na aula precedente, 

optou-se por realizar o mesmo nesta e nas aulas subsequentes. Foram executadas todas as 

atividades conforme o planejamento, com o objetivo de melhorar o convívio entre eles e 

reduzir o índice de conflitos durante a aula. 

Neste dia a turma encontrava-se mais agitada e antes mesmo do início dos jogos 

programados para o dia, houve a necessidade de se efetuar uma “Roda de Conversa” para 

que através do diálogo pudessem ser solucionados conflitos advindos de ocasiões 

anteriores à aula de Educação Física. Durante o diálogo os estudantes em conflito 

desculparam-se e se comprometeram a colaborar uns com os outros, tomando consciência 

que a colaboração era de fundamental importância para o desenvolvimento da aula e para 

a harmonia da turma. 

O “Pique Corrente” foi escolhido como forma de prepará-los para as demais 

atividades e por ser uma atividade executada com a coordenação de um grupo, onde é 

necessário respeitar a velocidade, o tempo de reação do outro, ou seja, para acontecer ela 

necessariamente precisa da colaboração de todos os envolvidos. Percebeu-se no início 

que os mais competitivos se irritaram um pouco com essa regra, tentando em alguns 

momentos burlá-la, ao soltar a mão do companheiro para “pegar” os demais. Foram feitas 

algumas intervenções, com a explanação da regra novamente e de maneira progressiva 

eles foram internalizando e fazendo cumprir a determinação. 

Figura 14 – Discentes realizando o “Pique Corrente” 

 
Fonte: a autora, 2018. 

Neste dia executou-se novamente o jogo “Caneta na Garrafa”, e a principal 

diferença observada foi que eles conseguiram coordenar de maneira mais organizada e 

harmoniosa as orientações necessárias para se alcançar o objetivo comum a todos os 
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envolvidos. Por já terem o conhecimento do jogo, não foram observados ataques verbais 

e físicos, conforme ocorreram na aula anterior. Muitos solicitaram para que a atividade 

fosse executada mais uma vez, como de fato ocorreu, com a participação de todos os 

presentes. 

Após, foi apresentado o próximo jogo. Depois de fazer a explicação do jogo “Roda 

do Gato e Rato”, alguns se mostram resistentes por acreditar se tratar de uma brincadeira 

infantil demais, porém ao iniciar a atividade e entender na prática como funcionava o 

jogo, cederam e participaram de forma ativa.  

Houve pequenos conflitos, pois ao “fecharem a toca” para não permitir a entrada 

do “Gato”, alguns não conseguiam controlar sua força e acabavam por machucar o 

companheiro. Nessas ocasiões foi necessária interferência externa para solucionar a 

desavença. Foi pedido que todos tivessem o maior cuidado ao realizar o “fechamento da 

toca” para evitar assim os conflitos e agressões físicas. 

Todos quiseram participar do jogo fazendo o papel do “Gato” ou do “Rato”, e para 

ficar mais organizado foi requerido que formassem duplas, para que cada dupla tivesse a 

oportunidade de jogar. Por ser uma atividade mais agitada e com elevado grau de 

excitação, se fez necessário parar por cinco minutos para que todos pudessem beber água 

antes de iniciar a “Roda de Conversa”. 

Figura 15 – Discentes realizando o jogo “Roda de Gato e Rato” 

 
Fonte: a autora, 2018. 

No diálogo final, os alunos estavam muito empolgados e muitos quiseram 

participar e relatar o quando estavam animados com os jogos que acabaram de realizar. 

Alguns, ao verbalizar sobre seus sentimentos, utilizaram as palavras cooperação, alegria, 

ajuda, confiança, companheirismo e amizade. Aproveitou-se o momento para reforçar a 
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ideia de que não precisamos competir ou vencer sozinhos; para que um jogo se torne 

interessante e alegre para os envolvidos podemos fazer isso de forma coletiva e sem 

conflitos. E mesmo que os conflitos surjam, como ocorreu durante a aula, eles podem ser 

solucionados através de conversa. 

 

6.2.5 Aula 5 

Como foi citado anteriormente, nesta aula também se optou por repetir um dos 

jogos para maior assimilação por parte dos educandos. Os jogos programados foram 

executados com o objetivo sempre de lembrá-los da importância da cooperação para a 

realização dos mesmos durante as aulas de Educação Física e que de alguma maneira eles 

possam levar isso para todas as tarefas escolares e extraescolares. 

O grupo chegou de forma tranquila e sem apresentar a agitação relatada no início 

da aula anterior, demonstrando o começo de uma mudança comportamental positiva. 

Alguns já chegaram a solicitar que se realizasse novamente o jogo “Roda de Gato e Rato”. 

Após a explanação sobre o que estava planejado para o dia, iniciou-se a aula. 

Na atividade inicial escolheu-se o “Pique Nunca Três”, por se tratar de uma 

atividade realizada sempre aos pares e possuir uma dinâmica que exige muita atenção e 

concentração dos participantes, uma vez que a troca do “perseguidor” é muito rápida e 

constante. Observou-se a participação ativa de algumas crianças, ao explicar ou indicar o 

movimento que deveria ser realizado pelo demais, colaborando e ajudando o grupo a 

executar a tarefa de modo satisfatório. 

Na realização do jogo “Roda de Gato e Rato”, não foi necessário mediar a 

dinâmica, uma vez que eles mesmos já se organizaram em pares para a execução da 

mesma. Os desentendimentos que surgiram foram solucionados, em sua grande maioria, 

através do diálogo e mesmo os que não foram resolvidos desta maneira, tiveram a 

influência dos alunos mais sensibilizados pela cooperação, já tão discutida e debatida nas 

“Rodas de Conversa”, dizendo que não era desta maneira a melhor forma de solucionar o 

conflito, que eles tinham que aprender a conversar e a ouvir o outro. 

O jogo seguinte foi “Dança dos Balões”. Esta dinâmica foi selecionada por não 

apresentar competição. Trata-se de um jogo alegre e divertido, executado ao som de uma 

música. Todos precisariam estar atentos para não deixar a bexiga cair e aos comandos que 

são estipulados. A interação da turma foi ótima, eles demonstraram adorar o jogo, fato 

observado no sorriso que todos expressavam. 
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Porém, chegando próximo do final do jogo, um dos alunos estourou de forma 

proposital a bexiga da outra dupla, ocasionando um conflito grande, onde houve agressão 

verbal e física. Nesse momento, o jogo foi encerrado e partimos diretamente para a “Roda 

de Conversa”. 

Figura 16 – Discentes realizando “Dança dos Balões”

 
Fonte: a autora, 2018. 

 
Figura 17 – Discentes realizando “Dança dos Balões” com comando para sentar 

 
Fonte: a autora, 2018. 

Durante o diálogo foi possível discutir sobre o incidente e foi aberta a 

oportunidade de todos os envolvidos no conflito esclarecerem o que de fato ocorreu. Toda 

a turma teve uma participação ativa no processo, e foi observado que a maior parte 

demonstrou consciência de que o conflito teve início pela falta de empatia ao não se 

colocar no lugar do outro e falta de cooperação com todo o grupo, uma vez que o conflito 

gerou também o encerramento do jogo para todos. 
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6.2.6 Aula 6 

A aula seis foi planejada com o intuído de deixá-los mais autônomos e introduzir 

um jogo de resultado coletivo. Optou-se por não repetir o jogo anterior por não achar 

necessário, uma vez que no diálogo final da aula anterior foi observada a boa assimilação 

da mesma por parte dos discentes. 

Iniciou-se a aula com o “Pique Espelho”, os participantes demonstraram 

conhecimento das regras desta atividade, uma vez que ela já foi realizada em outras 

ocasiões durante as aulas de Educação Física.  Interagiram de forma respeitosa e 

colaborativa, criando diversas posições corporais para serem “imitadas” por seus 

companheiros de turma ao serem “descolados”, demonstrando criatividade e animação. 

Figura 18 – Discentes realizando o “Pique Espelho” 

 
Fonte: a autora, 2018. 

O jogo principal desta aula se trata do “Volençol”. Após a explanação da 

explicação do jogo e suas regras, a turma foi dividida em quatro grupo. Foi solicitado que 

um aluno, escolhido de forma aleatória, escolhesse um número de um a vinte e de acordo 

com o número que ele escolhesse, o discente com esse número correspondente na 

chamada seria o “Líder” a escolher sua equipe. Esse processo foi realizado mais três vezes 

de forma que se tivessem quatro “Líderes” e assim ser possível formar quatro equipes. 

O “Líder” só tinha a função de escolher o primeiro componente da equipe, sendo 

essa função passada para o escolhido por ele, e assim sucessivamente. Fazendo com que 

assim todos pudessem participar de forma igualitária na divisão das equipes. 

A turma apresentou um pouco de dificuldade no entendimento e na vivência deste 

jogo, sendo necessárias algumas intervenções, porém, devido ao alto grau de interesse 

pelo jogo, não foi observado nenhum conflito verbal e físico. 
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Figura 19 – Discentes realizando o “Volençol” 

 
Fonte: a autora, 2018. 

 

Ao final, foi realizada a “Roda de Conversa” com o intuito de cessar possíveis 

conflitos e dúvidas. A turma mostrou-se bastante receptiva a esse tipo de jogo e ficou 

acordado que a próxima aula seria vivenciada outro jogo cooperativo, seguindo esta 

mesma linha de formação de equipes. 

 

6.2.7 Aula 7 

A aula sete foi planejada de acordo com que foi combinado com os discentes na 

aula anterior, pois eles demonstraram grande interesse em jogos deste formato, de criar 

equipes e jogar de forma cooperativa. Optou-se por um jogo cooperativo de inversão, pois 

nesse tipo de atividade todos jogam de forma interdependente, e embora haja equipes 

todos fazem parte de uma única equipe. 

Iniciou-se a aula com o “Pique Fruta”, que possui o mesmo objetivo dos piques 

anteriores. Nesse momento, a turma já demostrava conscientização da importância de 

cooperar, sendo possível observar o respeito às regras, ao espaço e às escolhas do demais. 

Logo após a explicação do jogo intitulado “Bola na Torre com Inversão do 

Pontuador”, foi realizada a formação de duas equipes, seguindo o mesmo critério descrito 

na aula seis. 

Por ser tratar de um jogo que possui um maior contato corporal, durante a partida 

houve alguns desentendimentos devido à disputa da bola e encontros mais intensos, 

contudo todos eles foram resolvidos através do diálogo, sem a incidência de agressões 

físicas. A turma mostrou-se participativa, integrada e animada. 

Durante a “Roda de Conversa” foi possível verificar o amadurecimento dos 

pesquisados ao observar os argumentos utilizados por eles quando surge algum embate. 
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Muitos relataram sua satisfação em participar desse tipo de jogo, dizendo que agora se 

sentem mais confortáveis em participar das aulas de Educação Física. 

 

6.3 Análise das aulas 

Como citado anteriormente, houve a aplicação do questionário para saber se os 

alunos conheciam alguns conceitos de cooperação e sua relação com a cooperação e a 

competição. Após a aplicação e ao analisar os dados do mesmo ficou evidente que os 

pesquisados entendiam o conceito de cooperação, pois das três alternativas que cada 

questão do questionário possuía, havia sempre uma que remetia à ideia de cooperação, de 

inclusão, de encontro e essas alternativas foram as mais selecionadas. 

Porém, ao observar as aulas práticas anteriores ao início do estudo, era possível 

presenciar inúmeros conflitos verbais e físicos entre os discentes, fugindo completamente 

ao conceito de cooperação que eles demonstraram ter entendimento ao responder o 

questionário deste estudo. Era comum ouvir falas do tipo: 

 “Eu vou te pegar lá fora”, fazendo referência que iria partir para a agressão física 

após o término do horário escolar. 

“Eu não vou mais jogar”, quando estava perdendo algum jogo, demonstrando que 

só valia a vitória e não a alegria em participar de um jogo. 

“Ahhhh, desisto desse jogo, Fulano é muito burro, não dá para jogar com ele não”, 

demonstrando falta de colaboração e cooperação com os demais alunos que estavam 

participando do jogo. 

“Eu não vou ficar nesse time aí não, só tem gente fraca”, mostrando que estava ali 

apenas se pudesse ganhar. 

Como já revelado, eles demonstraram ótimo entendimento sobre cooperação e 

qual a melhor relação que se deve estabelecer com o próximo para um bom 

desenvolvimento das aulas de Educação Física e nas suas relações interpessoais, mas 

revelavam muita dificuldade de colocar esses conhecimentos em prática.  

Brotto (2013) destaca que é necessária uma nova orientação nesse “Estilo 

Competitivo” de se jogar, faz-se assim a ponte necessária para introduzir o professor 

como mediador e orientador para se chegar nesse novo “estilo” de jogar a vida. 

Partindo para as aulas práticas deste estudo, que serão aplicados os Jogos 

Cooperativos, temos o professor como mediador dos conflitos e destaca-se a importância 

de seu papel para que o objetivo dos Jogos Cooperativos seja alcançado. Além da 

violência instaurada na turma, barreira esta que se quer transpor, tem-se a barreira da 
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dificuldade de aceitação por parte dos discentes aos Jogos Cooperativos, conceituados 

por eles como, “Jogo sem graça” e “Jogo infantil”. 

Nesse momento coube ao professor docente dialogar com estes alunos, revelar 

que nem sempre o elemento competição é o que dá “graça” e que muitas vezes a pessoa 

que está competindo não está se divertindo. Brotto (2013, p. 48) corrobora com esta 

afirmação quando reconhece: 

nem sempre as crianças, jovens e adultos que participam, direta ou 

indiretamente, de uma “competição”, realmente se divertem. É comum 

observar que a diversão está restrita ao final do jogo, quando aquele que vence 

celebra a vitória. Nesses casos, a competição é tida como um elemento 

motivador/ desafiador e não propriamente como promotora da “graça”, alegria 

ou divertimento. 

 

Desta maneira, de forma progressiva e procurando sempre o diálogo, foi inserido 

os Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física, mostrando para os discentes uma 

nova possibilidade de jogar com o outro, uma nova “graça” de jogar e uma nova maneira 

de olhar seu companheiro de turma. 

Os diálogos ao final de cada aula contribuíram de maneira essencial para a 

resolução dos conflitos e mudança comportamental destes alunos ao final deste estudo. 

No início ouvia-se, com relação ao Jogo Cooperativo, muitas falas do tipo: 

“Isso nem é jogo professora, quando vou ganhar?”.  

“Eu não vou dar as mãos para ele”. 

“Eu não me importo”. 

“Eu não quero participar mesmo...” 

E ainda nesse momento inicial as conversas paralelas e a falta de respeito e 

interesse em ouvir eram muito grandes, porém tais atos começaram a ser substituídos por 

falas como: 

“Hoje a aula foi muito legal e divertida”. 

“Consegui jogar o tempo todo”. 

 “Hoje nem precisou ‘brigar’ com a gente né, tia? ‘Nos comportamos’ muito bem. 

Foi legal!”. 

“Para a aula acontecer todos devem colaborar e aprender a ouvir”. 

“Podemos resolver tudo conversando”. 

Desta maneira, através da observação da mudança da fala e do comportamento, 

pode-se perceber que os Jogos Cooperativos tiveram impacto positivo nessas crianças, 

pois demonstraram em diversos momentos que aprenderam a solucionar seus problemas, 
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e através do diálogo encontrar soluções positivas e assumir a responsabilidade diante das 

situações. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve o objetivo inicial de investigar o possível impacto na 

redução de níveis excessivos de competição e violência, através dos jogos cooperativos 

durante as aulas de Educação Física. Por meio das respostas obtidas no questionário, 

pode-se concluir que os alunos investigados possuem uma visão cooperativa do jogo, uma 

vez que em sua maioria as alternativas assinaladas foram as que faziam referências a 

situações de inclusão, encontro e parceria. 

Contudo, na prática essa realidade se contradiz, quando se verifica o alto grau de 

conflitos e competição, fato que gerou inquietação no docente e se tornou a justificativa 

para o estudo. 

Weinstein e Goodman (1993, apud Brotto, 2013) relatam que somos pessoas com 

natureza cooperativa e alegre, ainda que em grande parte das vezes aprendemos a agir de 

outra maneira. Partindo dessa premissa, pode-se considerar que os participantes deste 

estudo também assim o são. E se eles podem aprender a competir, por que não a cooperar? 

Inserir jogos cooperativos em um meio acostumado à competição pode apresentar 

resistência, e isso foi verificado nas primeiras aulas aplicadas descritas nessa pesquisa, 

contudo, ao final o objetivo de inserir os jogos cooperativos no currículo das aulas de 

Educação Física foi alcançado.  

Durante as práticas dos jogos cooperativos, foi viável verificar comportamentos 

diversos dos discentes. Nas primeiras práticas foi possível observar a necessidade da 

competição mesmo diante de atividades que não faziam nenhuma alusão a vencer, ganhar 

ou competir. Enfatizou-se sempre ao grupo o objetivo de que todos deveriam alcançar 

juntos, conseguindo êxito em muitos momentos, o que produziu o desenvolvimento 

positivo dos jogos durante as aulas. 

Os conflitos continuaram a existir e eles fazem parte do processo de ensino-

aprendizagem, entretanto a resolução não é mais a mesma. Verificou-se a mudança da 

atitude dos envolvidos diante do problema, essas situações passaram a ser solucionadas 

através da comunicação verbal e com contribuições dos demais alunos não envolvidos na 

divergência.  

Nos diálogos desenvolvidos ao final de todas as aulas práticas foi possível 

relacionar o conhecimento demonstrado pelos discentes sobre jogo e cooperação na 

análise das respostas do questionário e combinar com os jogos cooperativos que estavam 

sendo realizados na prática das aulas de Educação Física. Desta maneira foi atingido o 
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objetivo de verificar as mudanças comportamentais e intelectuais a respeito do conceito 

de cooperação. 

Acredita-se que o sucesso da consciência da cooperação não está em apenas na 

execução dos jogos cooperativos, mas em saber viver bem no âmbito escolar e transportar 

esse conhecimento para outras esferas da vida desses estudantes. Espera-se que esse 

estudo possa contribuir para as discussões futuras a respeito da temática aqui estudada. 

Recomenda-se que novas pesquisas sejam realizadas, tomando sempre a consciência da 

realidade que nos cerca, pensando a todo o momento na teoria a favor de nossas práticas 

pedagógicas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

JOGOS COOPERATIVOS COMO UMA ABORDAGEM DA CONSCIENTIZAÇÃO 

DA COOPERAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade:________________ 

QUESTIONÁRIO: 

1) O jogo é: 

(   ) Cada um por si. 

(   ) Juntos em uma mesma sintonia. 

(   ) Mais importante do que com quem estou jogando. 

 

2) Durante um jogo, qual o seu principal objetivo? 

(   ) Ganhar sozinho. 

(   ) Ganhar junto. 

(   ) Ganhar do outro. 

 

3) A pessoa com a qual você joga é: 

(   ) Desconhecida. 

(   ) Parceira, amiga. 

(   ) Adversária, inimiga. 

 

4) Qual a relação que você mantém com a pessoa que joga com você? 

(   ) Independência – “Cada um na sua”. 

(   ) Interdependência – De parceria e confiança. 

(   ) Dependência – De rivalidade e desconfiança. 

 

5) Qual seu jogo preferido? 

(   ) Aquele que não possui nenhuma novidade. 

(   ) Aquele que você possa participar de forma ativa, com atenção e descontração. 

(   ) Aquele com tensão, cheio de estresse e brigas. 

 

6) Ao final de um jogo, qual o seu sentimento principal? 

(   ) Tranquilo, pois aceita o resultado final. 

(   ) Feliz e motivado a continuar jogando. 

(   ) Aliviado, pois o jogo acabou. 
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APÊNDICE B – PLANOS DE AULA 

Aula 1 

Instituição: Escola Municipal Antônio Bandeira 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Thaís Louro Padilha 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 5°ano 

Local: Sala de aula 

Data: 27/10/2017 

Objetivo: 

 Aplicar o questionário fechado que será um dos elementos que auxiliarão na 

construção do PAF; 

 Apresentar os conteúdos que serão desenvolvidos nas aulas práticas, assim como 

a dinâmica das aulas subsequentes. 

1° PARTE: APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 A aula consistirá da aplicação do questionário elaborado para saber o nível de 

conhecimento dos discentes sobre o assunto abordado pelo PAF. 

2° PARTE: EXPLICAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES  

 No segundo momento da aula será de explanação teórica sobre a respeito dos 

jogos cooperativos e o que se espera com eles. 

Aula 2 

Instituição: Escola Municipal Antônio Bandeira 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Thaís Louro Padilha 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 5°ano 

Local: Quadra 

Data: 31/10/2017 

Material: Bambolês e bola 

Objetivo: 

 Apresentar o conteúdo dos jogos cooperativos assim como seus elementos: 

cooperação, participação, inclusão e jogar com e não contra. 
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 Introduzir noções da importância de cooperação e da não violência nas aulas de 

Educação Física. 

1° PARTE: AQUECIMENTO 

 Atividade 1 - Pique ajuda: Em um espaço delimitado pelo docente, uma 

criança será o “pega” e quando conseguir pegar o primeiro colega será ajudado por ele a 

pegar o restante e assim por diante. O último a ser pego será o vencedor e tem o direito 

de escolher quem começará sendo o “pega” da próxima partida!  

2° PARTE: PARTE PRINCIPAL 

 Atividade 1 – Nó Humano: neste jogo o docente orienta para que os 

participantes formem um círculo, observando e memorizando a pessoa que se encontra a 

sua direita e esquerda. Ao ouvirem um comando, que pode ser um apito ou o som de uma 

música, eles deverão caminhar pelo espaço de forma aleatória e ao próximo comando, 

devem dar as mãos para as mesmas pessoas do início da atividade, sem saírem do lugar. 

No final teremos um aglomerado de pessoas, com um objetivo coletivo de voltar ao 

círculo inicial sem soltarem as mãos. 

 Atividade 2 - Passa o Bambolê: nesta atividade deverão formar equipes 

de no mínimo 6 participantes cada e assim como a anterior também se inicia com cada 

grupo em círculo e com os alunos de mãos dadas por meio de um bambolê entre os braços 

dos dois que deverão de passar o bambolê sobre o corpo sem soltar as mãos. Pontua a 

equipe que conseguir passar o bambolê por todos os integrantes em menor tempo. 

2° PARTE: VOLTA À CALMA 

 Atividade 1 - Galinha choca: Fazer um círculo com as crianças, elas 

ficam sentadas no chão. Por fora da roda, a criança fica com uma bola de papel nas mãos, 

um lenço, uma pedra ou outro objeto qualquer simbolizando o “ovo”. A criança por fora 

da roda diz: “A galinha chocou”. As crianças da roda respondem: “Não podemos dizer 

nem para vovó, nem para o vovô. ” As crianças no círculo olham para frente, pois a que 

está com o “ovo” na mão deseja colocá-lo atrás de um colega distraído. Quando isto 

acontecer, criança deverá perceber, pegar o “ovo” e correr atrás da criança que estava 

andando fora do círculo. Quando alguém fica com o ovo e não percebe, normalmente os 

seus colegas do círculo podem avisar, caso este consiga pegar o colega que colocou o 

“ovo”, este irá para o meio da roda, caso contrário o antigo dono do “ovo” sentará no 

lugar daquele que estava sentado. 
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 Atividade 2 - Roda de conversar: Dialogar a respeito das atividades que 

foram desenvolvidas, o que eles perceberam e sentiram durante as tarefas. Solucionar 

possíveis conflitos, focando sempre na lógica cooperativa. 

Aula 3 

Instituição: Escola Municipal Antônio Bandeira 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Thaís Louro Padilha 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 5°ano 

Local: Quadra 

Data: 07/11/2017 

Material: Caneta, Barbante e Garrafa Pet 

Objetivo: 

 Apresentar o conteúdo dos jogos cooperativos assim como seus elementos: 

cooperação, participação, inclusão e jogar com e não contra. 

 Introduzir noções da importância de cooperação e da não violência nas aulas de 

Educação Física. 

1° PARTE: AQUECIMENTO 

 Atividade 1 - Pique gelo: As crianças devem escolher um pegador e delimitar o 

espaço da brincadeira. Como nos demais tipos de pega-pega, todos fogem do 

pegador. Aquele que for pego deve parar - ou congelar - no lugar em que estiver. 

Um outro jogador pode vir salvá-lo, passando por baixo de suas pernas. Aquele 

que estiver salvando um colega não pode ser pego. 

2° PARTE: PARTE PRINCIPAL 

 Atividade 1 – Nó Humano: neste jogo o docente orienta para que os 

participantes formem um círculo, observando e memorizando a pessoa que se encontra a 

sua direita e esquerda. Ao ouvirem um comando, que pode ser um apito ou o som de uma 

música, eles deverão caminhar pelo espaço de forma aleatória e ao próximo comando, 

devem dar as mãos para as mesmas pessoas do início da atividade, sem saírem do lugar. 

No final teremos um aglomerado de pessoas, com um objetivo coletivo de voltar ao 

círculo inicial sem soltarem as mãos. 

 Atividade 2 - Caneta na Garrafa: nesta proposta, os integrantes deverão 

formar um círculo e no centro será colocado uma garrafa pet vazia e sem a tampa. 
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Previamente barbantes deverão ser amarrados em uma caneta, a ponta oposta de cada 

barbante deverá ser distribuída para os participantes, que de forma coletiva e utilizando 

apenas os mesmos, deverão juntos encaixar a ponta da caneta na garrafa.  

2° PARTE: VOLTA À CALMA 

 Atividade 1 -Telefone sem fio: Todos se sentam em um círculo, um ao 

lado do outro, e a brincadeira começa com um dos jogadores elaborando uma frase e 

dizendo-a bem baixinho no ouvido do participante que estiver ao seu lado. Este repete a 

frase, como a ouviu, para a próxima pessoa e assim sucessivamente até o último jogador, 

que deve dizer a frase em voz alta. Raramente ela será a mesma dita pela primeira pessoa 

da roda, o que garante a diversão do jogo. 

 Atividade 2 - Roda de conversar: Dialogar a respeito das atividades que 

foram desenvolvidas, o que eles perceberam e sentiram durante as tarefas. Solucionar 

possíveis conflitos, focando sempre na lógica cooperativa. 

Aula 4 

Instituição: Escola Municipal Antônio Bandeira 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Thaís Louro Padilha 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 5°ano 

Local: Quadra 

Data: 10/11/2017 

Material: Caneta, Barbante e Garrafa Pet 

Objetivo: 

 Apresentar o conteúdo dos jogos cooperativos assim como seus elementos: 

cooperação, participação, inclusão e jogar com e não contra. 

 Introduzir noções da importância de cooperação e da não violência nas aulas de 

Educação Física. 

1° PARTE: AQUECIMENTO 

 Atividade 1 - Pique corrente: Uma pessoa é escolhida para ser o pegador. 

Ela deve correr atrás dos outros para tentar pegá-los enquanto eles fogem. Quem é 

encostado pelo pegador, passa a ficar de mão dada com ele, formando uma corrente para 

tentar pegar o restante das pessoas. Cada um que é pego passa a fazer parte da rede. 
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 2° PARTE: PARTE PRINCIPAL 

 Atividade 1 - Caneta na Garrafa: nesta proposta, os integrantes deverão 

formar um círculo e no centro será colocado uma garrafa pet vazia e sem a tampa. 

Previamente barbantes deverão ser amarrados em uma caneta, a ponta oposta de cada 

barbante deverá ser distribuída para os participantes, que de forma coletiva e utilizando 

apenas os mesmos, deverão juntos encaixar a ponta da caneta na garrafa.  

 Atividade 2 - Roda do Gato e Rato: nesta dinâmica um aluno deverá ser 

escolhido para representar o gato e outro para representar o rato, os demais deverão 

formar um grande círculo que representará a “toca” do rato. O jogo se inicia com ambos 

fora do círculo, o rato será perseguido pelo gato e poderá entrar na “toca” sempre que 

desejar se proteger, já o gato deverá ser impedido de entrar pelos demais, que levantarão 

os braços ou fecharão as pernas.  Uma vez o rato sendo capturado pelo gato, outras 

crianças poderão ser escolhidas para representar tais papéis. 

2° PARTE: VOLTA À CALMA 

 Atividade 1 - Roda de conversar: Dialogar a respeito das atividades que 

foram desenvolvidas, o que eles perceberam e sentiram durante as tarefas. Solucionar 

possíveis conflitos, focando sempre na lógica cooperativa. 

Aula 5 

Instituição: Escola Municipal Antônio Bandeira 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Thaís Louro Padilha 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 5°ano 

Local: Quadra 

Data: 14/11/2017 

Material: Bexiga e Caixa de Som 

Objetivo: 

 Apresentar o conteúdo dos jogos cooperativos assim como seus elementos: 

cooperação, participação, inclusão e jogar com e não contra. 

 Introduzir noções da importância de cooperação e da não violência nas aulas de 

Educação Física. 
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1° PARTE: AQUECIMENTO 

 Atividade 1 - Pique Nunca três: É escolhido um fugitivo e um pegador. À 

distância, os demais jogadores, em dupla, de mãos dadas, ficarão dispersos pelo terreno. 

Ao sinal de início o fugitivo correrá e para evitar o perseguidor tomará a mão de um dos 

colegas cujo parceiro se deslocará fugindo do perseguidor, por não ser permitido o grupo 

de três. Com o novo fugitivo, o jogo prosseguirá sem interrupção, desde que se o 

perseguidor atingir o fugitivo a ação será invertida.  

 2° PARTE: PARTE PRINCIPAL 

 Atividade 1 - Roda do Gato e Rato: nesta dinâmica um aluno deverá ser 

escolhido para representar o gato e outro para representar o rato, os demais deverão 

formar um grande círculo que representará a “toca” do rato. O jogo se inicia com ambos 

fora do círculo, o rato será perseguido pelo gato e poderá entrar na “toca” sempre que 

desejar se proteger, já o gato deverá ser impedido de entrar pelos demais, que levantarão 

os braços ou fecharão as pernas.  Uma vez o rato sendo capturado pelo gato, outras 

crianças poderão ser escolhidas para representar tais papéis. 

 Atividade 2 - Dança dos Balões: neste jogo o mediador solicita que 

formem duplas e distribui um balão de gás para cada dupla. De mãos dadas cada dupla 

deverá dançar ao som de uma música e manter o balão no ar, além de executar diferentes 

comandos emitidos pelo facilitador das atividades como, sentar, girar, pular, etc. Será 

acordado que durante a pausa na música as duplas deverão ser desfeitas e formadas novas 

duplas sem deixar o balão cair. 

2° PARTE: VOLTA À CALMA 

 Atividade 1 - Roda de conversar: Dialogar a respeito das atividades que 

foram desenvolvidas, o que eles perceberam e sentiram durante as tarefas. Solucionar 

possíveis conflitos, focando sempre na lógica cooperativa. 

Aula 6 

Instituição: Escola Municipal Antônio Bandeira 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Thaís Louro Padilha 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 5°ano 

Local: Quadra 

Data: 17/11/2017 

Material: Bexigas, Caixa de Som, TNT (lençol) e bolas 
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Objetivo: 

 Apresentar o conteúdo dos jogos cooperativos assim como seus elementos: 

cooperação, participação, inclusão e jogar com e não contra. 

 Introduzir noções da importância de cooperação e da não violência nas aulas de 

Educação Física. 

1° PARTE: AQUECIMENTO 

 Atividade 1 - Pique espelho: Pique em que o pegador escolhido deve correr atrás 

dos outros participantes. Quando um deles se vê alcançado, deve ficar imóvel como uma 

estátua, só poderá retornar para a atividade quando um companheiro imitar sua pose como 

um espelho. 

 2° PARTE: PARTE PRINCIPAL 

 Atividade 1 – Volençol: este é um jogo de equipes, porém todos fazem 

parte de um mesmo grupo. A turma participante deverá ser dividida em 4 (quatro) 

pequenos grupos. A abertura do jogo começa com 2 (dois) grupos iniciais, ficando 2 

(dois) grupos na reserva. Um dos grupos iniciais deverá segurar um lençol estendido com 

o objetivo de arremessar a bola para o outro lado da quadra. O grupo do outro lado deverá 

receber a bola no lençol, sem deixar que a mesma caia no chão. Sempre que um dos 

grupos não conseguir lançar a bola para o outro lado ou não conseguir receber a mesma, 

deverá ser feita a troca com o grupo reserva e assim sucessivamente. 

2° PARTE: VOLTA À CALMA 

 Atividade 1 - Roda de conversar: Dialogar a respeito das atividades que 

foram desenvolvidas, o que eles perceberam e sentiram durante as tarefas. Solucionar 

possíveis conflitos, focando sempre na lógica cooperativa. 

Aula 7 

Instituição: Escola Municipal Antônio Bandeira 

Disciplina: Educação Física 

Professora: Thaís Louro Padilha 

Ensino: Fundamental I 

Turma: 5°ano 

Local: Quadra 

Data: 21/11/2017 

Material: Bolas e Cones 
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Objetivo: 

 Apresentar o conteúdo dos jogos cooperativos assim como seus elementos: 

cooperação, participação, inclusão e jogar com e não contra. 

 Introduzir noções da importância de cooperação e da não violência nas aulas de 

Educação Física. 

1° PARTE: AQUECIMENTO 

 Atividade 1 - Pique Fruta: Pique em que o participante, para não ser “pego”, tem 

que gritar o nome de uma fruta, não devendo, entretanto, repetir os que já tenham sido 

ditos. Quem for alcançado e não atender a essa norma será o pegador da vez seguinte.  

2° PARTE: PARTE PRINCIPAL 

 Atividade 1 – Bola na Torre com Inversão do Pontuador: neste 

exercício a turma deverá ser dividida em duas equipes mistas e equilibradas, onde o 

objetivo é acertar o cone (torre) com a bola e a equipe adversária protegê-lo. Ao fazer o 

ponto o pontuador deve passar para a equipe oposta e um jogador desta deverá vir fazer 

parte da equipe que marcou o ponto. 

2° PARTE: VOLTA À CALMA 

 Atividade 1 - Roda de conversar: Dialogar a respeito das atividades que 

foram desenvolvidas, o que eles perceberam e sentiram durante as tarefas. Solucionar 

possíveis conflitos, focando sempre na lógica cooperativa. 


