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O presente artigo pretende analisar como as 
situações de conflitos geradas no âmbito escolar 
surgem ao longo da história e como se 
manifesta atualmente no meio escolar gerando a 
indisciplina; identificar os principais aspectos de 
indisciplina presentes na escola e verificar como 
os diferentes jogos e brincadeiras oferecem 
relação direta no combate das atitudes de 
indisciplina e como estas podem ser 
amenizadas. As ações previstas para o 
desenvolvimento desta Intervenção Pedagógica 
constam da aplicação  de um questionário para 
levantamento de dados, aulas teóricas e 
práticas, vídeos, filmes, palestras, 
contextualização das regras presentes nos jogos 
e brincadeiras, favorecendo o envolvimento e 
participação de todos para que não haja 
exclusão, e gerir de forma coletiva as situações 
de conflitos e indisciplina que surgirem durante 
as aulas , ao finalizar promover uma gincana 
com jogos e brincadeiras cooperativas, 
envolvendo os alunos participantes do projeto e 
demais alunos da escola onde será aplicada a 
implementação da Projeto de Intervenção 
Pedagógica que dar-se-á na Escola Estadual 
Cecília Meireles- Ensino Fundamental do 



 

 

município de Colorado-PR e será realizado com 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Com 
o resultado desse estudo, estima-se que ao 
vivenciar os jogos e brincadeiras e a 
contextualização das questões sociais e 
culturais presentes nas suas inúmeras 
variações, pode-se minimizar as situações de 
conflitos e consequentemente a indisciplina 
escolar. 
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A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA INDISCIPLINA ESCOLAR 

 

FEIJÓ, Édna Miguél 

TEIXEIRA, Roseli Terezinha Selicani  

RESUMO: O presente artigo pretende analisar como as situações de conflitos 
geradas no âmbito escolar surgem ao longo da história e como se manifesta 
atualmente no meio escolar gerando a indisciplina; identificar os principais aspectos 
de indisciplina presentes na escola e verificar como os diferentes jogos e 
brincadeiras oferecem relação direta no combate das atitudes de indisciplina e como 
estas podem ser amenizadas. As ações previstas para o desenvolvimento desta 
Intervenção Pedagógica constam da aplicação de um questionário para 
levantamento de dados, aulas teóricas e práticas, vídeos, filmes, palestras, 
contextualização das regras presentes nos jogos e brincadeiras, favorecendo o 
envolvimento e participação de todos para que não haja exclusão, e gerir de forma 
coletiva as situações de conflitos e indisciplina que surgirem durante as aulas , ao 
finalizar promover uma gincana com jogos e brincadeiras cooperativas, envolvendo 
os alunos participantes do projeto e demais alunos da escola onde será aplicada a 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica que dar-se-á na Escola 
Estadual Cecília Meireles- Ensino Fundamental do município de Colorado-PR e será 
realizado com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Com o resultado desse 
estudo, estima-se que ao vivenciar os jogos e brincadeiras e a contextualização das 
questões sociais e culturais presentes nas suas inúmeras variações, pode-se 
minimizar as situações de conflitos e consequentemente a indisciplina escolar. 
 

INTRODUÇÃO 

Para Aquino (1996), o fenômeno da indisciplina é um antigo conhecido de       

todos, sendo um tema de difícil e complexa abordagem, os professores por meio de 

seus relatos testemunham que esta questão disciplinar, atualmente é a que 

apresenta as maiores dificuldades em relação ao trabalho escolar, tendo como 

obstáculos centrais a conduta desordenada dos alunos traduzidas como “[...] 

bagunça, tumulto, falta de limite, maus comportamentos, desrespeito às figuras de 

autoridade, etc.” (AQUINO,1996, p.40). 

Vinha e Tognetta (2008) afirmam que muitos professores sentem-se 

inseguros ao se depararem com situações cada vez mais frequentes de indisciplina, 

de violência ou de conflitos, tais como físicas e verbais, furtos, insultos, 

desobediência às normas, bullyng, entre outros. Alguns professores desconhecem 

como poderiam intervir de forma construtiva, sentem-se despreparados pra 

realizarem intervenções diferentes de conter, punir, acusar, censurar, acabam por 



 

 

educar moralmente agindo de maneira intuitiva e improvisada, pautando suas 

intervenções no senso comum. Amado (2004) ao ver o problema do ponto de vista 

social, afirma que se deve invocar uma educação urgente e necessária para a 

cidadania e para a paz, e neste sentido reforça: 

Julgo que o problema nos encaminha para a necessidade de reforçar o 
ideário democrático, valorizando e criando condições para a formação, nas 
novas gerações, do sentido de autonomia, da capacidade crítica, do 
reconhecimento de direitos e deveres, da responsabilidade, da 
solidariedade e da esperança (AMADO, 2004, p.217). 

 
Diante desta problemática que acomete a educação brasileira, ao fazer uma 

análise de como a indisciplina se manifesta no âmbito escolar, produzida ao longo 

dos anos pela diversidade cultural, social e pela legislação vigente, tendo a 

consciência do papel de todos os envolvidos nesta estrutura que são os  seus 

participantes, e sendo a  Educação Física componente ativa neste meio, ela   pode 

prever por meio dos conteúdos estruturantes jogos e brincadeiras novas 

perspectivas em relação a uma prática diária que colabore na minimização de 

situações de conflitos que geram a indisciplina escolar. 

Este artigo busca referências que justifiquem a importância dos jogos e 

brincadeiras, com enfoque nos jogos competitivos e cooperativos, suas origens, 

características, suas diferenças e como podem ser utilizados para amenizar as 

situações de conflitos que geram a indisciplina dos alunos , e que tem se  tornado 

um dos grandes desafios enfrentados pelos educadores na atualidade, tanto nas 

escolas públicas quanto nas escolas privadas, sendo ela oriunda dentro ou fora do 

ambiente escolar, causada por fatores sócio histórico ou psicológico, tem causado 

sérios problemas em relação ao ensino e aprendizagem dos alunos envolvidos ou 

não nas situações de conflitos que se tornam cada vez mais frequentes no interior 

do ambiente escolar. 

 

CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA INDISCIPLINA   

 Observa-se que a indisciplina atravessa indistintamente as escolas pública e 

privada, e que a indisciplina se configura, talvez, como o inimigo número um do 

educador atual. Várias questões levam a considerar “a indisciplina como um sintoma 

de outra ordem que não estritamente escolar, mas que surte no interior da relação 

educativa. “Ou seja, ela não existiria como algo em si, um evento particular, e, no 

caso, antinatural ou desviante do trabalho escolar” (AQUINO,1996, p.48).  



 

 

O autor não considera a escola como uma instituição independente ou 

autônoma em relação ao contexto sócio histórico isto é, às outras instituições, afirma 

que não é lícito supor que o que ocorre em seu interior não tenha articulação aos 

movimentos exteriores a ela, em termos analógicos, as instituições seriam como 

peças do tabuleiro social que vão desenhando novas configurações e, portanto, 

múltiplos sentidos nos vazios do tabuleiro quando tomado como algo em si. Neste 

sentido o fenômeno da indisciplina implica uma análise transversal ao âmbito 

didático pedagógico e entre olhares distintos sobre este tema: um sócio histórico, 

tendo como apoio condicionantes culturais, e outro psicológico, rastreando a 

influência das relações familiares na escola. 

Do ponto de vista sócio histórico, a escola é um palco de confluência dos 

movimentos históricos, as formas cristalizadas versus forças de resistência, do ponto 

de vista psicológico ela é profundamente afetada pelas alterações na estrutura 

familiar. De ambos os modos, a indisciplina apresenta-se como sintoma de relações 

descontínuas e conflitantes entre o espaço escolar e as outras instituições sociais. 

Neste contexto o autor afirma:  

[...] que não é possível imaginar que a saída para a compreensão e o 
manejo da indisciplina resida em alguma instância alheia a relação 
professor-aluno, ou que esta permaneça sempre a reboque das 
determinações extraescolares [...], a saída está mesmo na relação 
professor-aluno, isto é, nos nossos vínculos cotidianos e, principalmente, na 
maneira com que nos posicionamos perante o nosso outro complementar. O 
lugar de professor é imediatamente relativo ao de aluno e vice-versa. É 
muito difícil supor que o aluno não apresenta a infra- estrutura moral para o 
trabalho pedagógico, em alguma medida e que ao professor falte as 
ferramentas conceituais necessárias para reconhecê-los (AQUINO,1996, 
p.41).  
 

Diante dos fatos o autor relata que por meio do legado de conhecimento do 

professor, ele pode criar condições de sedimentação desta infraestrutura quando ela 

se apresentar de maneira fragmentária ou carente, neste caso o professor se 

pautando nos parâmetros relacionais e no seu campo de conhecimento, ele 

certamente será capaz de (re)inventar a moralidade discente. Neste caso a proposta 

de trabalho “[...] é fundada intrinsecamente no conhecimento e pode-se fundar e\ou 

resgatar a moralidade discente na medida em que o trabalho do conhecimento 

pressupõe a observância de regras, de semelhanças e diferenças, de regularidades 

e exceções” (AQUINO,1996, p.45).  

 Guirado (1996) afirma que neste sentido a matemática é moralizadora; as 

línguas, as ciências e as artes também o são, se entendermos moralidade como 



 

 

regulação das ações e operações humanas nas sucessivas tentativas de ordenação 

do mundo que nos circunscreve.  

A relação professor/aluno vem abalada por embates e desafios: os 
problemas infra estruturais como os salários e a precariedade das 
condições físicas; os problemas sociais e de relacionamento como os de 
segurança e ameaças ao exercício de sua função por alunos e outros 
grupos institucionais; os problemas técnicos e de formação que parecem 
eternamente desencontrados das demandas e das condições dos 
aprendizes; e assim por diante (GUIRADO,1996, p.69).   

 
As definições para os conceitos de indisciplina, disciplina e violência 

encontradas na língua portuguesa são: 

 [...] todo ato ou dito contrário à disciplina que leva à desordem, à 
desobediência, à rebelião constituir-se-ia em indisciplina. A disciplina 
enquanto regime de ordem imposta ou livremente consentida que convém 
ao funcionamento regular de uma organização (militar, escolar, etc.) 
implicaria na observância a preceitos ou normas estabelecidas. A violência, 
por sua vez, seria caracterizada por qualquer ato violento que, no sentido 
jurídico, provocaria, pelo uso da força, um constrangimento físico ou moral 
(GUIMARÃES ,1996, p.73).  

 
Baudry (1996) vendo que as situações de indisciplina e violência se 

configuram cada vez mais no ambiente escolar questiona como os diretores de 

escola, professores, educadores em geral irão negociar com os conflitos, sabe-se 

que não há receitas prontas ou algum plano que solucione o problema da violência e 

da indisciplina que possa vir eliminá-las por completo. “O conflito está sempre 

presente, o que obriga a trabalhar, a cada momento, com todas as turbulências do 

dia-a-dia, localizando as formas através das quais elas se compõem em relação aos 

limites e às coerções da instituição” (BAUDRY,1996, p.80). Diante desses fatos e da 

diversidade encontrada no âmbito escolar, percebe-se que: 

Uma disciplina homogeneizadora que valha para a escola toda, feita para 
um conjunto de alunos equivalentes àqueles de um passado idealizado, 
está destinada ao fracasso. Com o advento da escola de massas, há outras 
regras em jogo que nada têm a ver com a experiência que vivemos no 
passado. Existe um conjunto de histórias tão diversificadas que precisam 
ser conhecidas para que os educadores descubram os mundos de onde os 
alunos provêm (GUIMARÃES,1996, p.80).    
 

A autora defende que é preciso construir novas práticas organizacionais e 

pedagógicas que levem em conta as características das crianças e jovens que   

frequentam as escolas atualmente, neste caso toda a organização escolar, desde os 

programas das aulas, a ambiente escolar, a sua conservação não podem estar 

distantes dos gostos e das necessidades dos alunos, pois quando a escola não tem 

significado para eles, não se sentem envolvidos, e a falta de interesse pode  

transformar-se em apatia ou indisciplina e violência. 



 

 

O equilíbrio entre os interesses dos alunos e das instituições só será 

encontrado se deixarmos de acreditar que paz não é ausência de todo conflito, 

empreender as situações que flexibilizem o tempo e o espaço do território escolar, e 

não  excluir  a possibilidade de dissidências e nem o debate sobre estas questões, 

despontam a solidariedade interna, sendo assim pode vir a surgir uma luta pelo 

coletivo, e esta atividade conjunta tende a  romper com o isolamento de pessoas e 

crie uma comunidade de trabalho, que faz nascer a proximidade  afetiva que 

possibilita a troca recíproca, que respeite a autonomia das pessoas e as suas 

diferenças.  

Crianças precisam sim aderir a regras (que implicam valores e formas de 
conduta) e estas somente podem vir de seus educadores, pais ou 
professores. Os “limites” implicados por estas regras não devem ser apenas 
interpretados no seu sentido negativo: o que não pode ser feito ou 
ultrapassado. Devem também ser entendidos no seu sentido positivo: o 
limite situa, dá consciência de posição ocupada dentro de algum espaço 
social- a família, a escola, e a sociedade como um todo. (LA TAILLE, 1996, 
p.86). 

  
 Nessa direção, Freire (1979) analisa a radical diferença existente entre a 

educação dominadora e a educação libertadora e as conceitua da seguinte forma:  

[...] educação enquanto tarefa dominadora, desumanizante, e a educação 
como tarefa libertadora, humanizante, mostrando que enquanto a primeira é 
um puro ato de transferência do conhecimento, a segunda é o próprio ato 
de conhecer, em que educandos e educadores interagem na busca de 
novos conhecimentos. (FREIRE, 1979, p.101) 
 

  Deve-se ressaltar que entre estas duas tendências uma não elimina a outra, o 

que acontece é que a primeira vai aos poucos desaparecendo e a segunda adquire 

forma, com o propósito de preparar cidadãos críticos e aptos para exercer a 

cidadania. Menim (2003) baseado nos estudos de Piaget relata que pode haver no 

ser humano duas tendências morais denominadas autonomia e heteronomia, neste 

sentido Piaget afirma que estas tendências são construídas durante o 

desenvolvimento da criança e que a manifestação de uma sobre a outra dependerá 

de fatores ligados principalmente às formas de relações sociais vivenciadas nesta 

fase.   

A heteronomia significa ser governado por outros, fora de nós; e significa 
que quando não houver outros a nos mandar, ameaçar, punir, podemos 
ficar sem governo e assim fazemos tudo o que nos der na telha! Na 
heteronomia, a obediência a uma regra se dá pelo medo à punição ou pelo 
interesse nas vantagens a serem obtidas pessoalmente. Enquanto que a 
autonomia consiste em seguirmos certas regras, normas ou leis por vontade 
própria. É uma vontade, é uma escolha racional e emocional que o ser 
humano faz a sua opção [...] na autonomia a obediência a uma regra se dá 
pela compreensão e concordância com sua vontade universal. Obedecemos 



 

 

porque concordamos com os motivos para a ação (PIAGET apud MENIM, 
2003, p.40-41). 

 

INDISCIPLINA  

Segundo estudos realizados por Caldeira e Rego (2001), a indisciplina na 

opinião de alguns professores, pode ser classificada em:  

Situações mais graves: aquelas que apresentam o elemento de 

agressividade, que pode acontecer entre os próprios alunos, durante a aula, ou 

envolvendo o professor; a personalidade do aluno é a principal causa das situações 

de disrupção; a prevenção e a superação de situações de indisciplina na sala 

passam, em primeiro lugar, por uma intervenção focalizada no aluno; resultado de 

conflitos familiares, onde os alunos revoltados com as relações familiares resolvem 

abandonar a escola mas são obrigados a frequentá-la, por alguns motivos: 1- Os 

pais estão sendo atendidos por um dos programas de parceria do governo; 2- para 

evitar visitas constrangedoras do Conselho Tutelar; 3- Por ser um desejo dos pais 

que reconhecem o valor do estudo nos dias atuais; troca da liberdade das ruas pela 

sala de aula devido a carência financeira de muitas famílias que pagam aluguel, 

sofrem com o desemprego e renda familiar mínima, quando são beneficiadas por 

Programas como: Bolsa Escola e outros assumem o compromisso de manter seus 

filhos estudando ou participando de projetos como o Centro Integrado de Atividades 

Culturais e Artísticas. 

Situações gravíssimas: aquelas que apresentam alto grau de agressividade: 

entre os próprios alunos; alunos e professores, equipe pedagógica e demais 

funcionários do estabelecimento de ensino; entre alunos e patrimônio escolar, nas 

ações de vandalismos.  

 De acordo com Freitas (2002), observa-se que a indisciplina vem se 

diferenciando ao longo dos anos e seu conceito segundo o dicionário não mais se 

justifica, considerando alguns significados como: ação de rebelar contra algo 

proposto pelo sistema: desrespeito às regras e normas sociais; procedimento; ato ou 

dito contrário a disciplina; desobediência, desordem, rebelião; ato de rebelar-se. A 

impressão que se tem é que todo sujeito disciplinado é submisso e todo aquele que 

se recusa a receber ordens é taxado como indisciplinado. Para as escolas a 

indisciplina significa um ato de rebeldia que impede os profissionais da educação de 

realizarem o seu trabalho, o que se manifesta na maioria das vezes em pequenos 

atos de insubordinação como imitar animais, assovios, ir ao banheiro toda hora, 



 

 

combinam com outros colegas para virem na porta de sua sala de aula, molham 

papel higiênico para jogarem na sala de aula, na roupa dos demais alunos, 

escondem objetos dos colegas, agressão verbal e consequentemente física, entre 

alunos e que acabam envolvendo os professores. Para a autora a submissão, 

representada como “sim” para tudo que o professor pede, não deve ser o 

comportamento esperado pelos educadores, e sim que respeitem as normas e 

regras de organização básica para se viver em sociedade, que saibam falar e 

escutar, que saibam exigir seus direitos e cumprir seus deveres. 

Toro (2002, p.47) elaborou algumas aprendizagens básicas para a 

convivência social, frisando que “elas são para todos os dias, para toda a vida onde 

deve-se aprender a: Não agredir seus congêneres; Comunicar-se; Interagir; Decidir 

em grupo; Cuidar de seu entorno e Valorizar o saber cultural”. O mesmo autor (2002, 

p.49) conclui dizendo que “[...] a convivência social se aprende e se constrói [...]”, e 

Freitas (2002), se refere ao termo construir como: 

[...] uma postura democrática que como outros autores afirmam que a 
democracia que temos está longe da democracia que queremos. 
Democracia que exige de cada cidadão uma postura crítica e consciente 
com o objetivo de melhorar o que está posto, visando o benefício da 
coletividade. (FREITAS, 2002, p. 71) 

 
Para Freitas (2002) vivemos num país capitalista, marcado pela seletividade, 

com má distribuição de rendas, aumento de desemprego que por sua vez gera a 

competitividade no mercado de trabalho, que favorece as pessoas com maior 

escolaridade; aumento indiscriminado da violência e de casos de indisciplina que 

permeiam todas as faixas etárias e os setores de nossa sociedade. Um povo que se 

diz democrático consegue resolver situações delicadas através do diálogo que 

favoreça o grupo e não através de atos isolados de vandalismos em causa própria. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA 

Meirelles (2008) concorda com Daolio (1995) que “[...] o professor de 

Educação Física é um agente cultural que atua no sentido de implantar no processo 

de desenvolvimento humano as regras e princípios de uma determinada cultura”. A 

sua proposta é a de vincular a análise do movimento humano ao movimento social, 

desta forma o trabalho do professor supera a simples transmissão dos 

conhecimentos básicos e execução do movimento.  



 

 

Gonçalves (1994) apud Meirelles (2008), afirma que em todo movimento 

humano há o encontro de uma intenção de um sujeito com o mundo, e “[...] esta 

intenção constitui o fator que totaliza as etapas parciais e da percepção do sujeito, 

dos seus próprios movimentos e dos componentes externos da situação (outras 

pessoas e outros objetos)”. Sendo assim, Santim (1987) destaca que: 

A Educação Física como prática transformadora abrange todas as 
possibilidades de emancipação do ser humano e a sua integração na vida 
social, isto significa compromisso e responsabilidade social. A identidade 
corporal, as identidades psicológicas e sociais são inseparáveis, sendo que 
a transformação social, pelo movimento dialético da relação do homem com 
o mundo, não se dá separadamente do projeto de humanização abrange as 
realizações humanas tanto no mundo do trabalho como no mundo do lazer”. 
(SANTIM, 1987, p. 84)   

 

CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS 

Os jogos e brincadeiras sendo um dos conteúdos estruturantes da Educação 

Física e de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Educação 

Física (DCEs), devem ser pensados de maneira complementar, mesmo que cada 

um apresente as suas especificidades, ambos compõem um conjunto de 

possibilidades, que ampliam a percepção e a interpretação da realidade.  

No caso do jogo, ao respeitarem seus combinados, os alunos aprendem a 
se mover entre a liberdade e os limites, os próprios e os estabelecidos pelo 
grupo. Além de seu aspecto lúdico, o jogo pode servir de conteúdo para que 
o professor discuta as possibilidades de reflexão das regras e da 
organização coletiva. As aulas de Educação Física podem contemplar 
variadas estratégias de jogo, sem a subordinação de um sujeito a outros. É 
interessante reconhecer as formas particulares que os jogos e as 
brincadeiras tomam em distintos contextos históricos (PARANÁ, 2008, 
p.65). 

 
 Deste modo cabe à escola valorizar pedagogicamente as culturas locais e 

regionais que identificam determinada sociedade, confirmando que as práticas 

pedagógicas que envolvem os jogos e brincadeiras são de relevância para o 

desenvolvimento do ser humano, pois atuam como: 

   
[...] representação do real através de situações imaginárias, cabendo por 
um lado, aos pais e, por outro, à escola fomentar e criar as condições 
apropriadas para as brincadeiras e jogos. Não obstante, para que sejam 
relevantes, é preciso considera-los como tal. Os jogos também comportam 
regras, mas deixam um espaço de autonomia para que sejam adaptadas, 
conforme os interesses dos participantes de forma a ampliar as 
possibilidades das ações humanas. Torna-se importante, então, que os 
alunos participem na reconstrução das regras, segundo as necessidades e 
desafios estabelecidos. Para que os princípios de sobrepujança sejam 
relativizados, os próprios alunos decidem como equilibrar a força de dois 
times, sem a preocupação central na mensuração do desempenho. Através 



 

 

do brincar (jogar) o aluno estabelece conexões entre o imaginário e o 
simbólico (PARANÁ, 2008, p.66). 

 
Para Soares (1992) nesta perspectiva almeja-se organizar e estruturar a ação 

pedagógica da Educação Física, de maneira que o jogo seja entendido, apreendido, 

refletido e reconstruído como um conhecimento que constitui um acervo cultural, o 

qual os alunos devem ter acesso na escola. Há autores que concordam que os jogos 

trazem outros benefícios como afirma Jukovskaia (1978) o que é compartilhado por 

Goffi (2009) quando afirma que: 

No jogo, as crianças por sua própria vontade, ao imitarem os maiores, 
tomam para si um rol de gestos, e às vezes, a sua maneira utilizam o objeto 
lúdico, os brinquedos. Os jogos criativos, ricos em conteúdo, surgem sobre 
a base do desenvolvimento da observação, da memória, do pensamento, da 
inculcação dos sentimentos, dos interesses e do desenvolvimento da 
imaginação (GOFFI, 2009, p.26). 

 
Vygotsky (2003) apud Goffi (2009) ressalta que:  

 
O cérebro não se limita a ser um órgão capaz de conservar ou reproduzir 
nossas experiências passadas, é também um órgão combinador, criador, 
capaz de reelaborar e criar com elementos de experiências passadas, 
novas normas e estabelecimentos. Afirma que a atividade do homem não se 
reduz a repetir o passado, se assim o fosse o homem seria um ser voltado 
exclusivamente para o ontem e incapaz de adaptar-se ao amanhã diferente. 
É precisamente a atividade criadora do homem que faz dele um ser 
projetado para o futuro, um ser que ajuda a criar e que modifica seu 
presente ((VYGOTSKY,2003 apud GOFFI, 2009, p.27).  
 

Nesta citação constata-se que esta abordagem teórica concebe na atividade 

lúdica a possibilidade de desenvolvimento de um rol de elementos essenciais à 

constituição dos sujeitos, “sejam eles de caráter cultural, social, histórico, de 

relações, tanto na mediação e na interação entre os sujeitos, como no 

desenvolvimento psíquico” Goffi (2009, p.27), a autora também concorda com 

Vygotsky (2003) quando o cita em seu trabalho de pesquisa e destaca como 

características positivas dos jogos e brincadeiras que:  

[...] brincando a criança ultrapassa os limites dados concretamente para a 
sua atividade, isto é, ela consegue abstrair; as ações simbólicas possibilitam 
uma liberdade para a criança, permitindo-lhe ultrapassar os limites dados 
pelo desenvolvimento real e configurando instâncias de constituição de seu 
desenvolvimento proximal. O mesmo autor ressalta ainda, que na atividade 
lúdica a criança pode ser aquilo que ela ainda não é; quanto à ação com 
objetos, esses são considerados substitutos daqueles, os quais a criança 
ainda não tem permissão para manusear, e em relação às interações com 
outros sujeitos, a criança pode interagir de acordo com os padrões que se 
mantêm distantes do que lhe é determinado pelo lugar que na realidade 
ocupa em seu espaço social. Essas relações são fundamentais para o 
período relacionado à idade escolar e, que envolve outros processos 
necessários à inter-relação da aprendizagem e do desenvolvimento 
(VYGOTSKY,2003 apud GOFFI, 2009, p.27). 



 

 

 

Neste sentido de acordo com o Manual de Jogos Didáticos, “[...] se tomarmos 

como foco de discussão os princípios de que os jogos possibilitam a ação no mundo 

e estão sujeitos a regras, entramos no debate acerca da importância dos jogos no 

desenvolvimento humano” (BRASIL, 2009, p. 10). Os jogos e brincadeiras podem 

ser usados como estratégias de ensino e aprendizagem, como facilitadores da 

compreensão de certos conteúdos, como mostra Kishimoto (1998); bem como 

apresentar características, conceitos e classificações específicas de acordo com as 

diferentes áreas. Neste sentido na Educação Física as classificações de Jogos e 

Brincadeiras que mais se aproximam dos objetivos deste trabalho de pesquisa, 

realizadas por diversos autores, se encontram em Santos (2012, p.65): 

Para BERGOLATO (2006) “[...] os jogos podem ser classificados em Jogos 

socializantes, interativos e de aproximação corporal; jogos de dramatização; jogos 

rítmicos; jogos recreativos e jogos pré-desportivos”. BRASIL (1997) classifica os 

jogos em “jogos competitivos; jogos cooperativos; jogos recreativos; jogos regionais; 

jogos de salão; jogos de mesa; jogos de tabuleiro; jogos de rua; jogos esportivos; 

jogos adaptados”. PALMA (2001) salienta os “Jogos populares”, KISHIMOTO (2003) 

relaciona também os “Jogos tradicionais” e SOARES (1992) os classifica como: 

Jogos que possibilitem o reconhecimento de si mesmo; jogos que 
possibilitem as propriedades externas dos objetos; jogos que impliquem na 
relação do pensamento; ação e comunicação; jogos que permitem inter-
relação com outras matérias; jogos de convivência; jogos que impliquem em 
auto-organização; jogos para elaboração de brinquedos; jogos que implique 
em técnica e pensamento tático; jogos que impliquem no desenvolvimento 
da capacidade geral e específica do jogo; jogo que relacione escola e 

comunidade (SANTOS,2012, p.66). 
 

São vários os conceitos e classificações dos jogos e brincadeiras descritos 

onde as brincadeiras envolvem aspectos mais tradicionais como cantiga de roda, 

pular corda, esconde-esconde, faz de conta, entre outros e os jogos são 

relacionados a situações mais estruturadas por regras, com ou sem  materiais 

específicos e ambos  podem ocorrer individualmente, em pequenos e grandes 

grupos e apresentarem uma grande diversidade de características positivas que 

contribuem para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno nos aspectos 

cognitivos, sócio- afetivos e psicomotor, assumindo  aspectos e características de 

acordo com o que a sociedade vigente lhe atribui, também favorece o 

desenvolvimento moral, pela aceitação progressiva de regras onde combina 



 

 

liberdade e limites, estimula a capacidade simbólica e a imaginação da criança, além 

de incorporar elementos do contexto cultural em que vive. 

Kishimoto (1998) afirma que os jogos, brinquedos e brincadeiras constituem 

um referencial importante e privilegiado no desenvolvimento e apropriação do 

conhecimento, e, portanto, são instrumentos indispensáveis da prática pedagógica e 

componente relevante de propostas curriculares. Maia (2007) concorda com Tezani 

(2004) sobre a importância dos jogos e brincadeiras no ensino e na aprendizagem 

ao discorrer sobre as seguintes características positivas dos mesmos no contexto 

escolar: 

O jogo não é simplesmente um “passatempo” para distrair os alunos, ao 
contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa 
lugar de extraordinária importância na educação escolar. Estimula o 
crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades 
intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo o advento e o progresso da 
palavra. Estimula a observar e conhecer as pessoas e as coisas do 

ambiente em que se vive (MAIA, 2007, p.127). 
 

Para Maia (2007) a Educação Física escolar é privilegiada em trabalhar com 

jogos e brincadeiras, pois ao ver o aluno participar dos mesmos observa-se o 

significado da alegria, divertimento, entusiasmo, confiança, aprendizagem e 

desenvolvimento, afirma que os professores desta disciplina devem explorar os 

diferentes tipos de jogos que existem como: jogos motores (corre, saltar entre 

outros), jogos intelectuais (damas, xadrez) jogos dramáticos  que envolvem 

representações de personagens e sentimentos  e acrescenta também os jogos 

competitivos e de cooperação. 

Brandl Neto (2008) acredita que ao aspecto lúdico dos jogos e brincadeiras 

deve-se adicionar a possibilidade de desenvolver os conteúdos, conceitos e 

questões de atitudes cooperativas, que será um excelente e poderoso aliado no 

processo de desenvolvimento dos alunos. Diante dos fatores positivos sobre os 

jogos e brincadeiras elencados pelos estudos dos autores citados nesta proposta 

pedagógica, nos próximos capítulos estaremos abordando os jogos competitivos e 

cooperativos, que serão utilizados na efetivação da mesma, para isso estaremos 

conceituando, caracterizando, estabelecendo as diferenças que os compõem e 

como eles podem se complementar ou não para serem atingidos os objetivos 

propostos neste trabalho de pesquisa. 

 

 



 

 

JOGOS COMPETITIVOS 

Brandl Neto (2008) relata que de acordo com alguns autores ao considerar os 

vários problemas na sociedade como violência, a competição exacerbada, falta de 

ética entre outros, observam que a escola e a educação física, tem responsabilidade 

nestas questões ao incentivar a competição, o que gera conflitos entre os indivíduos 

e consequentemente a indisciplina, diante deste fato afirma que as aulas de 

Educação Física que deveriam proporcionar um ambiente de socialização acabam 

por incentivar a competição, o que gera o insucesso e a insegurança dos menos 

favorecidos que por vez acabam por abandonar as aulas, tendo ainda problema de 

disciplina e conflitos e concorda com Rodrigues (2001) ao relatar que “[...] a escola 

deveria integrar e acolher a todos, tornou-se ela própria, um instrumento de seleção 

que, em muitos casos, acentua as diferenças culturais e de características e 

capacidades pessoais de que os alunos são portadores”. 

Assim, o modelo educacional da Educação Física que valoriza a técnica e o 

rendimento, prioriza a padronização, competição e o individualismo, o que reforça as 

diferenças sociais e individuais, classificando, selecionando e excluindo os sujeitos e 

neste sentido concorda com Vago e Souza (1999) quando afirmam que: 

Estas concepções que relaciona o ser humano como portador de um corpo 
reduzido ao biológico, omitindo suas práticas culturais, desenvolve um 
indivíduo disciplinado, padronizado, treinado; sujeito a classificações e 
comparações, o que caracteriza um processo excludente e discriminatório 
dos alunos (BRANDL, 2008, p.34). 

 

A Educação Física como componente curricular da educação básica tem sua 

parcela de responsabilidade neste quadro atual que se apresenta na escola e na 

sociedade e concorda com Betti (2002) quando alega que para revertê-lo é preciso 

que:  

A Educação Física deve assumir a tarefa de introduzir e integrar o aluno na 
cultura corporal do movimento, contribuindo para a formação do cidadão 
que será capaz, ao final de sua jornada escolar, de produzi-la, reproduzi-la 
e transformá-la. Mas, para que isso aconteça não basta aprender 
habilidades motoras se reproduzir movimentos, a aprendizagem é 
necessária, porém, não o suficiente. Se o aluno aprende os fundamentos 
técnicos e táticos de um esporte, precisa também compreender o esporte 
dentro de um contexto social, saber como e porque utilizá-lo e porque 
respeitar as regras, e principalmente aprender a respeitar o adversário 
como um companheiro e não como um inimigo, pois sem ele não há 
vencedor (BRANDL NETO, 2008, p.34).  
 

MAIA (2007) alega que os jogos competitivos são defendidos por profissionais 

e estudiosos que os caracterizam como um elemento importante na educação das 



 

 

crianças, pois se respaldam no princípio que estariam sendo preparadas para 

viverem num mundo capitalista e competitivo como o nosso, estando de acordo com 

Fernandes (2006) quando afirma que: 

A competição – quando trabalhada em excesso – diminui a auto – estima e 
aumenta o medo de falhar, reduzindo a expressão das capacidades 
pessoais e o desenvolvimento da criança. Ela favorece a comparação entre 
as pessoas e a exclusão baseada em poucos critérios. Um ambiente 
competitivo aumenta a tensão e a frustração, podendo desencadear 
comportamentos agressivos (MAIA, 2007, p.129). 
 

Os autores Correia (2006) e Maia (2007) concordam que a maioria dos 

professores de educação física tem experiências variadas com os jogos 

competitivos, mas poucos utilizam como alternativa os jogos cooperativos, o que 

constata a polêmica de uma Educação Física Escolar ideal que supere a 

predominância da tendência competitivista e esportivista reforçando assim o mito da 

competição, que muitos autores afirmam que perpetua a concepção de que é 

necessário o aluno  competir para  aprender a sobreviver nas adversidades sociais, 

políticas e econômicas que se conferem ao longo da vida e  na sociedade que estão 

inseridos.  

Diante deste contexto não se pode negar a vivência das diversas 

modalidades esportivas que fazem parte do currículo de Educação Física e estão 

inseridos nas DCES como conteúdos estruturantes e básicos desta disciplina e, no 

entanto, fazem parte da vida e da escola, o profissional de Educação Física não 

pode e nem deve negar essa existência ou eliminá-la simplesmente, mas na 

execução dos mesmos deve intervir como mediador neste espaço de ensino e 

aprendizagem, visando a formação completa do indivíduo nos aspectos físico, 

social, cognitivo e moral que deve ser almejada e discutida por todos; vários autores 

sugerem os jogos cooperativos como  proposta pedagógica e metodológica 

baseadas na cooperação, na aceitação, no envolvimento e na diversão, ao contrário 

dos jogos competitivos que excluem, selecionam e por esse motivo desenvolvem a 

agressividade e a   competitividade que reforçam os valores negativos presentes na 

sociedade atual. 

  

JOGOS COOPERATIVOS 

Brotto (1999) relata que na década de 70, a primeira teoria desenvolvida 

sobre os jogos cooperativos, foi realizada pelo pesquisador canadense Terry Orlick 

que questionou as regras dos jogos tradicionais e competitivos e as adaptou para 



 

 

transformá-los em jogos cooperativos, nesta nova situação o confronto é eliminado, 

e todos têm direito a participar e vencer, isto é, são jogos em que os participantes 

jogam uns com os outros, ao invés de uns contra os outros, onde o esforço 

cooperativo é necessário para se atingir um objetivo comum e não para fins  

mutuamente exclusivos e sendo um dos percursores dos jogos cooperativos  

esclarece que: 

A diferença principal entre jogos competitivos e cooperativos é que nos 
jogos cooperativos todo mundo coopera e todos ganham e estes jogos 
eliminam o medo e o sentimento de fracasso. O principal objetivo seria criar 
oportunidades para o aprendizado cooperativo e prazeroso (ORLICK,1989, 
p.89). 

 
No Brasil um dos pioneiros no estudo dos jogos cooperativos foi Brotto, 

propiciando assim um novo enfoque de abordagem de educação Física, e 

argumenta que: 

A modalidade de jogos cooperativos é uma percepção filosófico-pedagógica 
criada para promover a ética da cooperação e a melhoria da qualidade de 
vida para todos [...] jogando cooperativamente, é possível reconhecer que a 
verdadeira vitória não depende da derrota dos outros. Pode-se 
compreender que ao participar do jogo e viver a vida, o principal valor está 
na oportunidade de conhecer um pouco melhor as próprias habilidades e 
potenciais e, simultaneamente, cooperar para que os outros realizem o 
mesmo (BROTTO, 1999, p.36). 
 

Brandl Neto (2008) frisa que se entende neste trabalho, o termo cooperação 

como preparação para conviver em equipe desenvolvendo habilidades para liderar, 

compartilhar, ser liderado e lidar com regras o que automaticamente leva a criança a 

aprimorar princípios de ética e afetividade, aspectos tão carentes hoje em nossa 

sociedade. Para atingir este objetivo Orlick (1989) sugeriu mudanças que podem ser 

feitas nos jogos tradicionais com o objetivo de introduzir, aos poucos, os valores de 

cooperação. Baseado nestes fatores, categorizou os jogos cooperativos da seguinte 

forma:  

Jogo cooperativo sem perdedores: São os jogos plenamente 
cooperativos, pois todos jogam juntos para superar um desafio comum e 
não há perdedores. 
Jogos cooperativos de resultado coletivo: São formadas duas ou mais 
equipes, mas o objetivo do jogo só é alcançado com todos jogando juntos, 
por um objetivo ou resultado comum a todos.  
Jogo de inversão: Esses quebram o padrão de times fixos, em que 
dependendo do jogo, os jogadores trocam de times a todo instante, 
dificultando reconhecer vencedores e perdedores. 
Jogos semicooperativos: Esses jogos favorecem o aumento da 
cooperação do grupo, e oferece as mesmas oportunidades de jogar para 
todas as pessoas do time, mesmo um com menor habilidade, pois existem 
regras para facilitar a participação desses. Os times continuam jogando um 
contra o outro, mas a importância do resultado é diminuída, pois a ênfase 



 

 

passa ser o envolvimento ativo no jogo e a diversão (ORLICK,1989, apud 
MAIA,2007, p.128.grifo nosso). 
 
 

COMPARANDO JOGOS COMPETITIVOS E JOGOS COOPERATIVOS 

Brandl Neto (2008) e Brotto (1999) afirmam que existe semelhanças entre a 

competição e a cooperação, podendo haver jogos de competição onde existe a 

cooperação e jogos de cooperação onde aparece raramente a competição e sendo 

assim apresentam as seguintes características dessas duas modalidades de jogos: 

Cooperação: é um processo de interação social, onde os objetivos são 
comuns, as ações são compartilhadas e os benefícios são distribuídos para 
todos. 
Competição: é um processo de interação social, onde os objetivos são 
mutuamente exclusivos, as ações são isoladas ou em oposição umas às 
outras, e os benefícios são concentrados somente para alguns 
(BROTTO,1999, p.38). 
 

 A seguir se apresenta aspectos comparativos entre a competição e 

cooperação, realizados por Soler (2003) que também serviram como base na 

orientação desta pesquisa. A forma competitiva, dos jogos apresentam-se 

caracterizados pelo individualismo, devido a participação limitada, que acontece de 

forma desorganizada, o que causa a desordem, na competição sempre haverá um 

ganhador e o perdedor, gerando a desunião, pois para alcançar os objetivos muitos 

se utilizam da trapaça/esperteza, surge então a  frustração, repúdio, conformismo e 

o egocentrismo, resultando em diversão para alguns e sentimento de derrota para 

outros que são excluídos por falta de habilidade, neste caso permeia a 

desconfiança,  e as  pessoas se separam quando se cria as categorias de meninos 

versus meninas, quem perde  no jogo se tornam meros observadores, prevê apenas 

o  sucesso pessoal, não há solidariedade e por isso  surge a desunião, perdem a 

auto confiança pela rejeição ou pela derrota, porque não a toleram e acabam 

desenvolvendo o sentimento de desistência e poucos se tornam bem sucedidos, 

onde fica clara a classificação, seleção e exclusão daqueles que não foram bem 

sucedidos individualmente.  

Na forma cooperativa prevalece a forma grupal, onde todos participam, há 

uma organização e todos vencem por meio da união, honestidade, há o reconforto, 

pois os jogos ocorrem de forma ampla, acolhendo e gerando confiança, pois o 

desafio é coletivo, se tornam assim divertidos para todos e o sentimento de vitória é 

coletivo independente de sua habilidade, desenvolve a confiança e aprende-se a 

compartilhar, há a aceitação mútua de meninos e meninas brincando juntos, os 



 

 

alunos ficam envolvidos por muito tempo e assim desenvolvem melhor suas 

capacidades, o senso de unidade, bem como a autoconfiança, porque há a 

aceitação do grupo, desenvolvendo a habilidade de perseverança diante das 

dificuldades, e diante destes fatos todos têm a possibilidade de sucesso.    

 Maia (2007) concorda com Brown (1995), "[...] que numa perspectiva política, 

encontra uma forte relação do jogo cooperativo ou competitivo com as questões 

políticas das classes socialmente desfavorecidas”. Para Brown "[...] uma de nossas 

tarefas é educar para não aceitar passivamente a injustiça [...] e como educadores 

temos de transmitir outros valores. Podemos oferecer a alternativa da solidariedade 

e do senso crítico diante do egoísmo e da resignação". Alegam que as principais 

características dos jogos cooperativos são a confiança e a comunicação, a 

participação de todos e a não – exclusão. “Com essa perspectiva, os Jogos 

Cooperativos ganham uma visão e um papel transformador, aproximando-se das 

abordagens crítico-emancipadoras da Educação Física escolar” (MAIA, 2007, p. 

130). 

 Os autores acima destacam ainda, a importância dos Jogos Cooperativos 

porque libertam da competição, o interesse é voltado para a participação, o que 

elimina a pressão de ganhar ou perder produzida pela competição e ainda discorrem 

sobre outros pontos positivos desses jogos: 

Os jogos cooperativos libertam da eliminação, pois procura incluir e integrar 
todos, evitar a eliminação dos mais fracos, mais lentos, menos habilidosos 
etc.; libertam para criar, pois criar significa construir, exigindo colaboração; 
permitindo a flexibilização das regras e mudando a rigidez das mesmas 
facilita-se a participação e a criação; libertam da agressão física, pois 
buscam evitar condutas de agressão, implícita ou explícita (MAIA, 2007, 
p.131).  
 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se caracteriza como de campo, de cunho qualitativo que de 

acordo com Lakatos e Marconi (2001, p.186) busca “[...] conseguir informações e/ou 

conhecimentos a respeito de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou 

acerca de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos 

fenômenos ou as relações entre eles”. A pesquisa envolverá 30 alunos da Escola 

Estadual Cecília Meireles-Ensino Fundamental localizada no município de Colorado-

Paraná. O instrumento utilizado será um questionário e os dados serão tratados a 

partir da estatística descritiva e análise do conteúdo. A implementação desta 

Produção Didático-pedagógica será realizada com alunos do 6º ano no primeiro 



 

 

semestre de 2015. A presente pesquisa será desenvolvida em três momentos 

distintos: 

No primeiro momento esta proposta didático-pedagógica será apresentada na 

semana pedagógica de fevereiro de 2015 aos professores, direção, equipe 

pedagógica e funcionários da escola envolvida nesta implementação, será utilizada 

uma hora/aula. No segundo momento a mesma será apresentada aos alunos, bem 

como seu cronograma e metodologia a ser utilizada para a efetivação da mesma, e 

requisitada a autorização dos pais, sendo necessária uma hora/aula. No terceiro 

momento ocorre o desenvolvimento da Proposta Didático-Pedagógica propriamente 

dita e serão necessárias 30 horas/aulas, ofertadas duas vezes por semana com a 

duração de 50 minutos cada. Ao final das aulas, como instrumento de observação 

será utilizado fotografias, diário de campo, questionário e rodas de discussão. 

 

ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

NÚMERO 

HORAS/AULA 

OBJETIVO DESENVOLVIMENTO/ 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

    

     

3 horas/aula 

Apresentação da Produção 

Didático-pedagógica para a 

direção, conselho escolar, 

professores e equipe 

pedagógica da Escola 

Estadual Cecília Meireles - 

Ensino Fundamental. 

 

Apresentação do projeto aos 

alunos do 6º Ano do ensino 

fundamental da Escola 

Estadual Cecília Meireles - 

Ensino Fundamental com os 

quais o mesmo será aplicado.  

 

Organização e elaboração 

teórico e prática da 

apresentação da Produção 

Didático-pedagógica para a 

comunidade escolar. 

  

 

 

Apresentação oral aos 

alunos do 6º ano sobre a 

implementação da 

Produção -Didático 

Pedagógica, seus objetivos, 

conceitos e 

desenvolvimento. 



 

 

Aplicação do questionário aos 

alunos do 6º ano referente ao 

entendimento deles sobre 

indisciplina, se vivenciaram, 

participaram ou foram vítimas 

de situações de indisciplina. 

Aplicação do questionário 

sobre indisciplina, sem 

intervenção ou mediação do 

professor e realizar o   

levantamento dos dados 

como diagnóstico. 

 

2 horas/aula 

 

Conhecer a origem, os 

conceitos, características dos 

jogos e brincadeiras e suas 

diferenças em relação aos 

esportes. 

Aula expositiva e interativa 

por meio de slides e 

imagens que envolvem 

jogos e brincadeiras, bem 

como os esportes. 

Listar jogos e brincadeiras e 

esportes conhecidos pelos 

alunos, ver se identificam o 

que são jogos, brincadeiras 

e esportes. 

 

3 horas/aula 

Realizar entrevista com os 

pais ou pessoas mais velhas 

sobre os jogos e brincadeiras 

que participavam na infância 

ou adolescência. 

Entrevistar os pais ou 

pessoas mais velhas, fazer 

apresentação da pesquisa e   

realizar o levantamento de 

dados com os alunos dos 

jogos e brincadeiras mais 

comuns, mais 

interessantes, 

desconhecidas e escolher 

com os alunos 2 ou 3 

brincadeiras que acharam 

mais interessantes para 

vivenciá-las com a turma. 

 

3 horas/aula 

Conhecer o conceito, as 

características, origem dos 

jogos competitivos e vivenciá-

los. 

Vivenciar os jogos 

competitivos selecionados 

pela professora, sempre 

realizando o feedback em 



 

 

relação às situações de 

conflito que surgiram e as 

emoções em relação a 

quem venceu ou perdeu. 

 

3 horas/aula 

Conhecer o conceito, as 

características, benefícios   e 

origem dos jogos cooperativos 

e vivenciá-los. 

Vivenciar os jogos 

cooperativos selecionados 

pela professora, sempre 

realizando o feedback em 

relação às situações de 

conflito que surgiram e as 

emoções e sensações em 

relação aos jogos 

cooperativos e se houver 

necessidade, adaptação de 

regras. 

 

4 horas/aula 

Filme, vídeos, slides que 

destacam questões como: 

solidariedade amizade, 

cooperação, amor entre outros 

valores éticos e morais. 

Assistir ao filme, vídeos, 

slides e realizar as 

considerações necessárias 

ao tema abordado nesta 

proposta pedagógica, em 

relação a indisciplina e 

situações de conflitos e 

superação das mesmas. 

 

2 horas/aula 

Relatar os direitos e deveres 

das crianças e adolescentes. 

Palestra com um 

representante do conselho 

tutelar, psicóloga ou 

assistente social. 

 

4 horas/aula 

Promover a vivência de jogos 

competitivos e proporcionar as 

alterações que os transforme 

em jogos cooperativos de 

forma coletiva e que favoreça 

a socialização. 

Possibilitar as vivências dos 

jogos com mudanças de 

regras que possibilite a 

integração entre os alunos, 

refletindo sobre as atitudes 

de cooperação durante a 



 

 

realização das atividades. 

 

Elaborar frases em defesa 

da cooperação e não 

competição e fixar no pátio 

da escola. 

 

8 horas/aula 

Possibilitar a vivência dos 

jogos cooperativos por meio 

de rua de recreio ou gincana 

escolar, para todos os alunos 

da Escola Estadual Cecília 

Meireles, onde os alunos e a 

professora estarão 

organizando e orientando 

todas as brincadeiras das 

sessões da mesma. 

Realizar Rua de Recreio 

nos períodos matutino e 

vespertino com os todos os 

alunos da Escola Estadual 

Cecília Meireles. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 O objetivo desta produção didático-pedagógica é mostrar como a indisciplina 

se manifesta no âmbito escolar, mesmo sendo desenvolvida fora dos muros 

escolares por vários fatores sócio afetivos, econômicos, psicológicos que estão 

presentes nos ambientes familiares e na sociedade atual e acabam sendo refletidas 

no seu interior. Diante deste contexto, se os professores de Educação Física ao 

trabalhar as diversas modalidades esportivas e os demais conteúdos estruturantes 

de forma a valorizar a competitividade, veremos estas questões de indisciplina e 

violência escolar se   manifestarem com mais frequência no ambiente escolar.  

Constata-se que por meio da atividade lúdica há a possibilidade de 

desenvolvimento de um rol de elementos essenciais à constituição dos sujeitos, 

sejam eles de caráter cognitivo, psíquico cultural, social, histórico, de relações, tanto 

na mediação quanto na interação entre os sujeitos. Verifica-se no processo 

educacional as contribuições dos Jogos Competitivos e Cooperativos, destaca-se 

algumas estratégias que possam iniciar o processo de reestruturação com base nos 

jogos tradicionais e nos pré-desportivos para introduzir gradativamente os valores e 



 

 

princípios para se viver e conviver coletivamente, almejando a integridade pessoal, 

física e social do indivíduo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio desta pesquisa pretende-se esclarecer que o professor de 

Educação Física não pode valorizar ou descartar simplesmente a competição 

presente nos variados jogos competitivos e esportivos, mas mediar de maneira 

coerente, contextualizando as questões sociais e culturais incutidas nestas 

atividades, visando a formação de um ser social, que possua espírito de equipe, 

mostrando aos alunos que todos têm sua função e importância dentro do jogo, este 

profissional deve ter  como propósito, mudar as características tradicionais dos 

mesmos de seleção, classificação e exclusão que podem minimizar desta forma as 

situações de conflitos escolares que se apresentam de formas variadas e  geram a 

indisciplina escolar.   

Sugere-se valorizar a prática de jogos cooperativos, que tem como base 

essencial a cooperação, a aceitação no seu envolvimento e na diversão, a 

adaptação de regras dos jogos competitivos com objetivo de mudar este quadro 

atual que dominam e abalam os ambientes escolares, e desta forma quebrar 

paradigmas formados em relação à competição, pressupõe-se que  uma pequena 

mudança na regra dos jogos competitivos podem trazer grandes benefícios no 

processo de desenvolvimento e do relacionamento interpessoal.  

O objetivo desta pesquisa é de contribuir com o conhecimento científico, 

histórico, social e culturalmente acumulado, podendo ser um referencial para 

professores preocupados e engajados com uma educação de qualidade, que 

valorize as relações sociais, bem como a interação social dos alunos que venha 

minimizar as situações que geram a indisciplina escolar, além de verificar as 

contribuições dos Jogos Competitivos e Cooperativos no processo educacional,  

onde os mesmos podem utilizar estratégias para iniciar um processo de 

reestruturação com base nos esportes e jogos tradicionais, introduzindo 

gradativamente  os valores e princípios dos jogos cooperativos, podendo começar 

essas mudanças modificando a estrutura vitória –derrota dos jogos tradicionais e 

competitivos pela vitória–vitória dos jogos cooperativos sugerido por diversos 

autores desta pesquisa. 
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