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RESUMO 

A importância dos Jogos no processo educacional foi o tema deste estudo, vinculado 
ao Programa de Desenvolvimento da Educação do Estado do Paraná, com o 
objetivo de analisar e utilizar os Jogos Cooperativos como fator de inclusão social 
dos alunos de 5ª série. Atualmente observa-se, na escola pública, a dificuldade para 
trabalhar com os novos alunos, principalmente os de 5ª série, que muitas vezes têm 
um contexto social fragmentado, situação que, somada ao contexto escolar, ainda 
muitas vezes, individualista em detrimento ao olhar mais coletivo, podem gerar 
problemas aos educandos, como a evasão, a reprovação, o aumento da 
agressividade, e até a exclusão social. Para transformar essa realidade e tornar a 
escola num ambiente alegre e comunitário, agradável de estar e aprender, foi 
incluída a prática pedagógica dos Jogos Cooperativos. 
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ABSTRACT 

This study is part of the Education Development Program of the State of Paraná and 
had its focus on the importance of games on educational process,  aiming to analyze 
and utilize collaborative games as a factor of social inclusion of 5th grade students 
(eleven or twelve years old). Currently, we observe great difficulty to work with the 
new students in public school, especially those the students in 5th grade, who often 
live on a fragmented social context, situation which, added to the still often 
individualist school context, on the expense of a collective approach, may lead to 
problems to the educates, such as school abandonment, failure, increasing 
aggressiveness, and even social exclusion. To change this reality and turn school 
into a merry and communitarian environment, pleasant to be and learn in, the 
pedagogical practice of cooperative games was included. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente Artigo Científico é parte integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE - 2008, da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná. Apresenta a fundamentação teórica do Projeto que tem o tema: “Jogos: a 

importância no processo educacional”, e o título “O jogo cooperativo como fator de 

socialização dos alunos de 5ª série”. Descreve as práticas desenvolvidas na 

Proposta de Intervenção Pedagógica. Mostra trabalhos realizados com o Grupo de 

Apoio. E apresenta comentários dos integrantes do GTR – Grupo de Trabalho em 

Rede.  

          A proposta metodológica foi implementada na Escola Estadual Professora 

Matilde Baer, localizada na rua: Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, nº 2415, bairro 

Invernada do Matadouro, na cidade de Castro – PR, e direcionada para os alunos 

das 5ª séries A e B, turno vespertino, trabalhando em conjunto com os professores, 

a equipe técnico-pedagógica e as agentes educacionais.  

A escola, como uma instituição social, recebe pessoas de diferentes faixas 

etárias, e nem sempre dá a atenção ou tem o cuidado necessário ao acolher os 

novos alunos. O reforço ao individualismo em detrimento de um olhar mais coletivo, 

a falta de adaptação dos alunos à nova realidade (mais complexa) podem ocasionar 

graves consequências no processo educacional aos educandos, principalmente para 

os de 5ª série, como: a evasão, a reprovação, o aumento da agressividade, que são 

elementos ligados à individualidade do aluno.   

É muito comum ouvir reclamações a respeito do comportamento infantil, por 

parte de pais e professores dos alunos de 5ª série. Frases como: “... Cada ano eles 

vêm pior... Essas crianças não têm mais educação... No meu tempo a gente sabia 

brincar sem brigar... Os alunos de hoje não sabem nem se comportar... Não sei o 

quê acontece com esses alunos... Não existem mais brincadeiras saudáveis... Não 

aguento mais essas crianças...”.  

Hoje na maioria das cidades as crianças são reféns do crescimento 

desordenado acresce-se aí a violência social, a desagregação familiar, as barreiras 

culturalmente impostas e a falta de planejamento dos órgãos públicos. 

E a questão que se vislumbra é: Quem se responsabiliza por essas crianças?  

Analisando rapidamente vemos um jogo de repasses. A sociedade acusa a 

escola de não educar; esta responsabiliza os pais; estes imputam aos patrões pela 



falta de tempo para dedicarem-se aos filhos; os chefes cobram dos governos a 

diminuição das taxas tributária; os mandatários transferem a responsabilidade para a 

sociedade e esta retorna a crítica à escola. E assim perpetua-se um círculo vicioso 

em que a criança é a primeira vítima. Depois vem seu grupo social, sua cidade, o 

país e enfim toda a humanidade. 

 Contextualizando a nossa realidade escolar, somada ao contexto social do 

aluno, onde muitos têm a vida familiar desestruturada, o acesso facilitado às drogas, 

e o incentivo dos conteúdos alienantes dos meios de comunicação; existe neles, nos 

alunos, a necessidade cultural de pertencer a um grupo social, o que às vezes leva 

as gangues, além de, também ocorrer da falta de espaços seguros para as 

atividades de recreação.  

 A Educação Física, como parte integrante da grade curricular, sofre o reflexo 

das questões acima elencadas, agregada ao despreparo de alguns professores da 

área que por vezes minimizam o próprio conteúdo e o potencial da disciplina. Alguns 

priorizam a técnica do movimento, valorizam o individualismo, usam os jogos 

esportivos apenas como fórmulas de competição e seleção. A consequência dessa 

atuação é a exclusão da Educação Física do processo ensino-aprendizagem.  

O projeto identificou os Jogos Cooperativos como possibilidade de reflexão e 

ação que permite a abertura de novos caminhos na socialização dos alunos de 5ª 

série. Ao mesmo tempo, possibilitam, aos educandos, seu sucesso na apropriação 

de novos conhecimentos, comportamentos, atitudes, que geram um cidadão capaz 

de ouvir e emitir opiniões sobre inúmeros temas e atuar ativamente na formação de 

uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, democrática e igualitária.  

           O objetivo geral foi o de analisar os jogos cooperativos, dos diferentes grupos 

sociais, como paradigma que refletem e transmitem valores éticos, culturais e morais 

e utilizá-los como alternativa de inclusão escolar e social.   

Os objetivos específicos foram voltados a observar e trabalhar 

sistematicamente a vivência e a aprendizagem dos Jogos Cooperativos como um 

meio de evitar as práticas excludentes e discriminatórias no processo ensino-

aprendizagem; valorizando a iniciativa e a cooperação como elementos de 

desenvolvimento nos alunos de um autoconceito positivo, fortalecendo seu caráter e 

personalidade; utilizando os Jogos Cooperativos como meio de contribuir para a 

autonomia e formação da personalidade dos alunos; criando situações que 

favorecessem o desenvolvimento de habilidades motoras e capacidades físicas de 



forma prazerosa; e, também, empregando atividades lúdicas como instrumento 

norteador para o trabalho docente e discente, visando à aprendizagem.  

 Os direitos da criança e do jovem ao esporte, ao lazer estão previstos em 

vários documentos como: Constituição Brasileira, Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Educacional (LDB), e 

conforme o artigo Educação para o Desenvolvimento Humano pelo Esporte, do 

Instituto Ayrton Senna (2008, p. 36), no documento Fundamentos Pedagógicos para 

o programa segundo tempo, “... toda criança e todo jovem tem o direito ao esporte e 

seus benefícios tendo ou não „jeito para o esporte‟ ou „pinta de campeão‟. Direito 

não se discute, se tem.” Na procura de boas alternativas acreditamos que os Jogos 

Cooperativos contribuem na socialização escola, familiar, em sociedade, e 

concordamos com Orlick, (1988, p.110), “Podemos fazer as crianças praticarem a 

cooperação em inúmeros contextos, como no pátio no recreio, na sala de aula e em 

casa.” 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A escola reflete a sociedade na qual está inserida, sendo esta a causa de 

muitos conflitos, agressões e manifestações libertárias que ali acontecem. A sua 

própria heterogeneidade, às vezes, impede que a criança seja vista como um ser em 

formação e com uma bagagem cultural, um histórico de conhecimentos, 

comportamentos e valores adquiridos com sua família, sua vizinhança, seu grupo 

social, sua igreja, etc. 

Sabe-se que o aluno não é uma “tabula rasa” (John Locke 1632-1704). Ele é 

uma somatória de todas as interações com os seus grupos sociais. Possui uma 

história construída e as instituições educacionais parecem esquecer-se disso em 

vários momentos. 

Na 5ª série os professores são muitos, com olhares e de áreas diferentes, 

alguns com interesses e preocupações diversos do universo escolar (trabalhar em 

várias escolas, as aulas como um emprego secundário, morar em uma cidade e 

trabalhar em outra...), além do aspecto cultural de hierarquização de determinadas 

disciplinas em detrimento de outras também acontecer.  

Esses alunos vêm de outras escolas onde têm dois ou três professores e uma 

rotina que conhecem bem. Mudam os colegas, o trajeto e o espaço físico, aumentam 



o número de disciplinas, de professores, das tarefas escolares e as cobranças de 

atividades. 

Estes fatores resultantes de uma formação mais conteudista, acrescida a um 

olhar mais operacional que social sobre a educação, impede muitos professores de 

verem os alunos de 5ª série, como crianças de 10 a 12 anos que precisam de um 

período de adaptação no qual predomine o cuidado, a atenção e a paciência para 

melhor prepará-los à nova realidade.  

 A idéia de usar os jogos como motivação para o aluno aprender e estímulo 

para o professor ensinar sempre esteve presente nos estudos dos grandes 

educadores. Platão (apud SOLER, 2006, p.15) disse: “Você pode descobrir mais 

sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que em um ano em conversa.”  

Brincando a pessoa relaxa suas amarras, por vezes impostas por 

conveniências sociais ou criadas por ela mesma como uma forma de se proteger da 

própria sociedade. 

A ludicidade ocorre em momentos de descontração que crescem 

gradativamente, e no mesmo ritmo a pessoa vai tirando a sua máscara social. À 

medida que ela vai se envolvendo em uma atividade lúdica, pouco a pouco se revela 

com seus defeitos, suas qualidades, suas carências e seus pontos fortes. Para um 

educador atento e preparado essa experiência é de grande valia como facilitadora 

no processo ensino-aprendizagem.  

Segundo Freire, (2002, p.119) 

 
Quem vai ao jogo leva, para jogar, as coisas que já possui que pertencem 
ao seu campo de conhecimento, que já foram aprendidas anteriormente em 
procedimentos de adaptação, de suprimento de necessidades objetivas. 

  

Mesmo não tendo a pretensão de educar ele educa, já que através da 

brincadeira nos socializamos com o outro e aprimoramos o aprender a conviver.  

Brincando a pessoa relaxa suas amarras, por vezes impostas por 

conveniências sociais ou criadas por ela mesma como uma forma de se proteger da 

própria sociedade. Através do saudável caminho da alegria, do prazer, do 

relacionamento amigável com o outro, ela descobre como se preparar para novos 

desafios, superando dificuldades no presente, e sendo encorajada a aprendizagens 

inéditas que lhe servirão de alicerces sólidos para o seu futuro, tanto na escola como 

na vida 



A importância de usar os jogos como instrumento educativo para superar os 

preconceitos e vícios adquiridos no dia a dia, e para acentuar as vivências positivas 

é porque através dele ultrapassamos os limites da nossa imaginação, superamos 

limitações pessoais ou sociais, e descobrimos caminhos diferentes para nos 

tornarmos uma pessoa melhor.  

Dentro dos seus estudos Freire, (2002, p. 87) explica que “o jogo é [...] uma 

das mais educativas atividades humanas [...]. Ele educa não para que saibamos 

mais matemática ou português ou futebol; ele educa para sermos mais gente, o que 

não é pouco”. 

A contribuição, dos jogos, é fundamental na socialização da criança e na sua 

preparação para exercer uma cidadania atenta aos interesses políticos, econômicos, 

sociais e culturais. Ele ensina sem que o jogador perceba, e ele pode, no futuro, 

compreender que aprendeu com o jogo, mas na hora da atividade lúdica, a 

recreação é a motivação principal.  

A criança aprende brincando e brincando ela aprende. Exercita diversos 

sentimentos, que auxiliam no amadurecimento de suas emoções enquanto joga: 

ajudar, ser ajudado, superar-se, ser superada, alegria, tristeza, raiva, compaixão, 

etc. São todos sentimentos que levam a maturidade emocional. Uma boa garantia 

de um adulto mais equilibrado e adaptado socialmente é uma inteligência emocional 

ajustada, e isto, o jogo bem conduzido pode contribuir.     

Conforme Freire (2002, p. 82-83) “O jogo ajuda a não deixar esquecer o que 

foi aprendido [...] faz a manutenção do que foi aprendido [...] aperfeiçoa o que foi 

aprendido [...] vai fazer com que o jogador se prepare para novos desafios...”        

O lúdico usado como fonte de aprendizagem deve ter todos os seus 

elementos bem analisados pelo professor, para que ele realmente seja um dos 

meios na construção do conhecimento ou a ponte que levará a ele. O aluno aprende 

através do saudável caminho da alegria, do prazer, do relacionamento amigável com 

o outro, então é importante que o jogo seja o instrumento que possibilitará isso. 

 

2.1 COOPERAÇÃO, COMPETIÇÂO 

 

Durante muito tempo, os Jogos foram, em Educação Física, sinônimo de 

disputas que poderiam evoluir para inimizades, brigas dentro e fora da escola, 

competição contra alguém ou outros. Para repensar e modificar o papel dos jogos na 



nossa escola e na própria comunidade escolar foi necessário a análise das 

diferenças entre cooperação e competição. 

 O psicólogo social Deutsch (1949, apud SOLER R. e SOLER S. 2008, p.30) 

assim define cooperação: “ contexto interativo em que as ações de um participante 

favorecem o  alcance do objetivo de ambos.” Para a antropóloga Margaret Mead 

(1949, apud SOLER R. e SOLER S.  2008, p.30) cooperação: “ato de trabalhar em 

conjunto com um único objetivo, se, e somente se, as outras com as quais ela 

estiver ligada conseguirem atingir seus objetivos.” 

 Cooperação para Brotto (2001, p.27): “é um processo de interação social, 

onde os objetivos são comuns, as ações compartilhadas e os benefícios para todos.”  

As definições sobre cooperação enfatizam sempre o trabalho conjunto 

visando o bem de todos. A cooperação entre as partes é o modo de se atingir o 

objetivo que será compartilhado por todos. Ela é uma ajuda, um auxílio, uma 

colaboração que os envolvidos na ação permutam entre si para que todos alcancem 

à mesma finalidade. 

Segundo Hartmann (1932, apud Orlick, 1989, p.23-24): “A cooperação é a 

força unificadora mais positiva, que agrupa uma variedade de indivíduos com 

interesses separados numa unidade coletiva.” Quando somos estimulados a 

interagir, a trabalhar com o outro, a recompensa pelo resultado obtido é 

compartilhada por todos e este momento de lazer e prazer torna-se a base de novos 

relacionamentos alicerçados na solidariedade e na justiça. Como a participação é 

igualitária também os benefícios são partilhados comunitariamente.  

  Através dela o ser humano aprende, exercita e aprimora a empatia, 

entendida como a capacidade de colocar-se no lugar do outro, sentir como o outro. 

O indivíduo pode se tornar parte do todo, ele é a parte e é também o todo. Age e 

interage com o outro, fortalecendo assim a sua socialização, os jogadores 

estabelecem elos entre eles, que podem evoluir para relacionamentos sociais que 

futuramente embasarão a convivência saudável em sociedade. 

 
Em vez de criar minissociedades ou jogos, que refletem de forma pura a 
competitividade, a desonestidade e a cobiça da sociedade maior; por que 
não desenvolver jogos que criem uma miniatura de utopias em que 
gostaríamos de viver? Por que não criar e participar de jogos que nos 
tornem mais cooperativos, honestos e atenciosos para com os 
outros?”(ORLICK, 1989, p.107). 
 
 



Ao se trocar a cooperação pela competição observa-se que o foco desloca-se 

do „nós‟ para o „eu‟. Muda o perfil das atividades recreativas, passando da 

cooperação para a eliminação. Ao invés de atuar prazerosamente „com‟ ele(s) optar 

pelo „contra' ele(s).  

Deutsch (1949, apud SOLER R. e SOLER S. 2008, p.30) assim  definiu 

competição: “... caracterizada como a busca de objetivos mutuamente exclusivos, ou 

seja, quanto mais um indivíduo se aproxima de seu objetivo, mais o outro se afasta 

da possibilidade de alcançar o seu.” Para a antropóloga Margaret Mead (1949, apud 

SOLER R. e SOLER S. 2008, p. 29) “competição: ato de procurar ganhar o que 

outra pessoa está se esforçando para obter ao mesmo tempo.” 

 A “competição: é um processo onde os objetivos são mutuamente exclusivos, 

as ações são individualistas e somente alguns se beneficiam dos resultados.” Esta 

definição é de BROTTO (2001, p. 27). É um comportamento que acentua as 

desigualdades e valoriza o individualismo, o egoísmo e as injustiças sociais, sendo 

que frequentemente ocorre à exclusão de alguns menos dotados das qualidades 

necessárias para o projeto de vencer o outro, seja ele o indivíduo ou o grupo.  

O jogo meramente competitivo leva a criança a focar a vitória, a ver o 

adversário como o inimigo a ser batido, podendo se tornar um adulto egocêntrico e 

limitado, que utilizará a agressividade como instrumento de auto-afirmação. Mesmo 

que a competição faça parte da natureza humana, como afirmam alguns, é inegável 

que o capitalismo a leva a extremos muito questionáveis. Esse modelo de 

competição exacerbada aumenta a atitude hostil, o relacionamento, e pode se tornar 

negativo, em função de uma reação individual considerada errada ou prejudicial 

pelos outros elementos da equipe. O objetivo passa a ser impedir que o outro 

obtenha sucesso.     

A atitude competitiva transforma as pessoas em seres egocêntricos, com 

medo de fracassar e por isso sem iniciativa para ousar. Torna-os repressores dos 

outros e dos seus próprios sentimentos e emoções, passando a discriminar, a usar a 

violência pelo medo do insucesso. A própria história da humanidade mostra que nas 

guerras, nas revoluções sangrentas, nos episódios mais cruéis sempre existiu a 

disputa entre „quem mais contra quem menos‟. 

 Em alguns locais, as crianças não brincam mais através dos jogos, mas 

vivenciam e interagem imitando situações de extrema violência. O pensar e agir 



assim mostra as páginas mais tristes de todos os povos, porque a destruição da 

infância implica em destruir o futuro de uma nação. 

A atitude de discriminar, de excluir tem a sua origem em ideias errôneas ou 

teorias sem fundamentação e nem conteúdo que podem transformar-se em 

preconceito. Segundo Amaral (1995, apud CIDADE, R. E. e BUSTO, R. M. 2008, p. 

124), no documento Fundamentos Pedagógicos para o programa segundo tempo: “A 

ignorância em si não faz nascer o preconceito, mas favorece e pode ser considerada 

matéria-prima para a perpetuação de atitudes preconceituosas...”. Ainda, para as 

autoras (2008, p.124)   

 
O preconceito é um conjunto de situações históricas, econômicas e políticas 
com ênfase nos conflitos resultantes das formas de estratificação e 
mobilidade social, da cultura, dos valores e das tradições. É resultante de 
processos de comunicação, aprendizagem e consciência nos – e entre – os 
grupos. 
 
 

Na contemporaneidade, já se sabe que o preconceito incentiva a competição 

contra o outro, e, não é a solução para acabar com os conflitos e as guerras que nos 

afligem. O círculo do ódio perpassa de uma geração a outra, e se não for rompido 

somente se alastrará. Esse tipo de competição exacerbada, afasta, isola, exclui, é 

gerador de violência, de mortes, desagrega a humanidade.  

Os autores, em geral, se referem à competição que extrapola os limites de 

uma motivação e passa a ser enfatizada e valorizada como o único objetivo nas 

atividades desenvolvidas, sejam estas de caráter físico ou intelectual. Vamos 

entendê-la como rivalidade, embate ou disputa contra alguém ou um grupo. 

 

2.2 COMPETIÇÃO COOPERATIVA E CONVIVÊNCIA 

 

A competição, quando não usada como um incentivo a rivalidade, ao embate, 

a disputa contra alguém ou um grupo, mas como motivação para jogar, como um 

estímulo para superar os desafios, é conhecida como cooperação cooperativa e 

deve-se aproveitá-la no processo ensino-aprendizagem como fator motivacional no 

lazer inclusivo de e para todos.  

Para Orlick (1989, p. 82): “A competição (cooperativa) é um meio para o 

prazer mútuo e pode também ser orientada para a melhoria dos resultados físicos, 

emocionais e sociais.” Não excluir a competição, mas empregá-la de modo positivo, 



pois o homem é um ser social e a convivência com o outro é parte indispensável na 

formação da sua personalidade. Com e através do outro, muitos dos hábitos, 

atitudes e comportamentos necessários para a vida são respeitados, aprendidos, 

desenvolvidos e compartilhados.  

Montagner, Souza e Scaglia (2001 apud FREIRE e VENÂNCIO 2005, p. 145) 

entendem que a competição é um dos conteúdos das aulas de educação física que 

merece tratamento pedagógico. Competir é algo que deve perpassar o processo de 

aprendizagem de forma a atender todos e não só os mais habilidosos, “[...] competir 

deve ser um conteúdo a ser ensinado, e inserido num processo ensino 

aprendizagem [...]”.  

 O conviver e compartilhar são pré-requisitos para o bem viver, o socializar-se, 

o tornar-se cidadão do mundo. Uma pessoa que se relaciona bem „consigo mesma‟, 

e com o(s) outro(s), não precisa „competir contra‟, mas „convive com‟. Segundo 

Amaral, (2007, p.21): “Conviver é facilitar um processo que busca o desenvolvimento 

pessoal, social e profissional durante toda a vida do indivíduo, com a finalidade de 

melhorar a sua qualidade de vida e da coletividade.”  

  O incentivo a uma prática de convivência diária, visando o crescimento 

próprio e o do outro, sem se ater a raça, ideologia, posição social, faixa etária, local 

de moradia ou poder aquisitivo deve substituir o „vencer de qualquer jeito‟, para que 

possa aconteça a evolução da humanidade. Virá daí o aceite do conjunto prevalecer 

sobre o individual, e no qual o sucesso de um, beneficiará a todos.     

 Segundo o Instituto Ayrton Senna (2008, p. 41), “Para que uma pessoa possa 

partilhar de um verdadeiro diálogo com outra, colocar-se no seu lugar e 

compreender as suas razões, primeiro deve conhecer a si mesma, como pensa, 

como age, como sente.” Quando se tem conhecimento das próprias qualidades, 

defeitos, limitações, potencial e se respeita, se passa a respeitar e a entender 

melhor as ações e reações do outro.  

 Da convivência surgirá a união em busca do mesmo ideal, do mesmo sonho. 

Haverá menos „eu‟ e menos „nós‟. O esforço coletivo prevalecerá sobre o individual, 

o „só eu‟ será substituído pelo „todos nós‟. Segundo Boff, L. (2006, p. 33), “A 

convivência não apaga ou anula as diferenças.” O outro não precisa se modificar, se 

alterar, para ser aceito, ao contrário o aceite das diferenças acontece quando elas 

deixam de ser o referencial no relacionamento, em troca das convergências, dos 

pontos em comum.  



Conforme o Instituto Ayrton Senna (2008, p.41), “Conviver é encontrar-se com 

o outro.” Na realidade escolar sabemos que brincando sozinha a criança pode ser 

feliz, mas ao participar do jogo, que é coletivo, compartilhado, ela terá uma visão 

humanizada do mundo, se relacionará melhor com as pessoas e, aprenderá a 

conviver, a cooperar, a respeitar o diferente, tendo assim, multiplicadas as 

oportunidades de aprender, e vai permitir a escola, conforme Ortiz (2005 apud 

Murcia, 2005 p. 28)  

 
Desenvolver a inteligência emocional, fomentar a curiosidade, estimular o 
senso de humor, bem como o estado de espírito, além de alcançar a 
felicidade são objetivos prioritários da educação para evitar o fracasso 
escolar. 

 

As interações positivas geradas pelo jogo bem conduzido se tornam práticas 

cotidianas e, por proporcionarem sensações prazerosas, estimulam a permanência 

com sucesso, nesse local, e também a busca por atitudes que desencadeiem as 

mesmas emoções.  

 É importante destacar que 

 
Ao competir, os jovens devem saber que o jogo tem um fim em si mesmo, 
que a recompensa é a sua satisfação em jogar, e jogar é ganhar e perder, 
sendo que para isso a disputa deve ser justa, permitindo que tanto 
derrotados e vencedores possam sair diferentes do jogo, ou seja, mais 
inteligentes por resolverem os problemas enfrentados no jogo. (FREIRE E 
VENÂNCIO, 2005, p. 149). 

 

 A valorização do companheiro possibilita o entendimento da necessidade de 

ter e ser um bom amigo. O objetivo visado é a recreação, o lazer, que o jogo 

proporciona, é necessário compreender que essa sensação prazerosa só existe 

porque o outro coopera comigo que, independente do resultado, somos parceiros na 

atividade desenvolvida. Esse comportamento pode transformar nossas ideias, 

emoções e ações práticas tornando-nos mais articulados socialmente, preparando-

nos mais criticamente para exercer a nossa cidadania. 

O desafio que se impõe é desenvolver um jogo de complexidade e liberdade 

tais, onde cada aluno tenha tarefas diferenciadas de acordo com suas próprias 

capacidades e habilidades, cuja estrutura valorize a participação de cada um, e com 

um objetivo que só será alcançado com trabalho em conjunto e compartilhado. Sem 

o outro não temos como vivenciar a satisfação que o jogo proporciona.  

 



2.3 JOGOS COOPERATIVOS 

 

Sabendo da importância dos jogos no processo educacional, a dúvida é: 

Quais os melhores jogos para ensinar a criança bons hábitos que lhe permitam uma 

integração positiva na família, na escola e na sociedade?  

Encontram-se nos Jogos Cooperativos um indicativo a seguir, porque 

segundo Paraná (2006, p.76) “[...] há o favorecimento à promoção da auto-estima e 

a potencialização de valores e atitudes que melhoram o desenvolvimento da 

sociedade, tais como a solidariedade, a confiança e o respeito mútuo”. 

São qualidades que habilitam uma pessoa a ser chamada de cidadã. Que 

conferem o status de “ser humano” na sua essência mais profunda, como aquele 

que se preocupa em ser, aprimorar, desenvolver e preservar o humano. O modo de 

jogar influencia a maneira que a criança vai agir no futuro, se ensinarmos valores 

positivo, teremos uma sociedade mais humana, justa e eficiente para todos.  

Com os Jogos Cooperativos, em contraposição aos Jogos meramente 

competitivos, a criança joga pela oportunidade de recreação, pelo vivenciar algo 

coletivo e no futuro pode se tornar um adulto com uma visão mais humana do 

mundo, alguém para quem o outro não é o rival, mas o companheiro. Confirma-se 

isso no conceito de Jogos Cooperativos dado por Brotto (2001, p.46) 

 
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. 

 

  Para os professores de Educação Física fica a responsabilidade de ao usar 

este valioso auxiliar, ensinar que o grande vencedor do jogo não é um só indivíduo, 

mas todos que usufruíram dele de forma agradável e prazerosa. Que compartilhar 

não é dividir, ou ter diminuindo o seu prazer, e sim, é ampliar muito a capacidade de 

ser feliz. Como confirma Amaral (2007, p. 43)   

 
Os jogos cooperativos são um enorme aliado para o trabalho de integração 

do grupo no início do ano letivo, na formação de um novo grupo, na entrada 
de um novo membro. Desde o início, as crianças vivenciam e aprendem a 
superar a competição, a respeitar os outros e o grupo, a discutir os valores, 
a fazer amizades, e assim estarem confiantes e suficientemente felizes 
consigo mesmos para se expressarem livremente com todo o seu ser. 

 



Ter bons amigos é muito importante não só para divertir juntos, mas como a 

garantia de no futuro ser parte de um grupo. Sabe-se que ter e ser amigo pode 

impedir a depressão, doença conhecida como um dos males do século XX e que 

continua no século XXI, além de ser geradora de desperdício de tempo, de esforços, 

de material e infelizmente também de vidas.   

  Destacam-se algumas características dos Jogos Cooperativos que 

correspondem aos anseios e são descritas por Samaniego e Sanchis (1999, apud 

Murcia, 2005, p. 130) 

 
A ausência de eliminação ou exclusão, a possibilidade de desenvolver a 
autonomia na tomada de decisões, a possibilidade de viver a falha como 
parte do processo e não como fracasso, a diversidade de soluções para o 
mesmo problema ou a necessidade de integrar o próprio papel do jogo com 
o dos demais são alguns dos principais traços afetivos desses jogos. 

 

            Jogar pelo prazer de jogar. Aprender com erro. Descobrir várias respostas 

para a mesma dúvida. Participar na resolução dos problemas. O jogo cooperativo é 

instigante, desafiador e motivador levando os participantes a desenvolver e 

aprimorar atitudes, atos e comportamentos solidários, além de resgatar valores 

necessários para uma cidadania participativa. 

Eles visam à inclusão e participação do grupo, incentivam o resultado coletivo 

ao individual, excluem a competitividade exagerada diminuindo assim as 

manifestações de agressividade. Promovem boas atitudes e facilitam o encontro 

consigo mesmo, com os outros e com o mundo em geral. No final, os jogadores, 

ganham com a experiência que os jogos propiciam porque não há somente 

vencedores e vencidos, mas companheiros na diversão, e o importante serão a 

aquisição de novos conhecimentos e comportamentos que facilitam a interação e a 

comunicação entre todos.  

           A convivência lúdica com o companheiro através de atividades prazerosas e 

agradáveis, reforçando os laços de amizade e respeito, em que o trabalho conjunto 

não objetiva a vitória ou derrota, e sim o salutar exercício de conviver, de 

compartilhar de somar junto com o outro isto é jogar cooperativamente.                    

Concorda-se com Soler (2006, p. 15) “Quando joga cooperativamente, cada 

pessoa é responsável por contribuir com o resultado bem sucedido do jogo e assim 

cada um se sente co-responsável e co-participante.” Não existe líder e nem liderado, 



todos desempenham o mesmo papel, exercem a mesma influência, participam 

juntos e a meta é comum. 

Através do descobrir a si e ao outro, a criança vai se preparando para a vida 

onde a inclusão terá participação ativa, escolher não será tarefa delegada a outros e 

o “nós” substitui o “eu”. Este comportamento é indicativo de civilização, de educação 

e futuro para a humanidade, e, deve ser incentivado: por educadores, pais, governos 

e sociedade em geral. 

Para a escola a inserção dos Jogos Cooperativos, através do Conteúdo 

Estruturante: „Jogos’ encontra suporte em Orlick (1989, p. 110) 

 
Os jogos cooperativos podem ter um significado especial, para as crianças 
encabuladas ou reservadas, que não confiam em si mesmas e se sentem 
inseguras, que não se sentem amadas, que têm habilidades sociais 
inadequadas, que não sabem reagir de uma maneira amistosa ou que 
relutam em abordar problemas ou pessoas. 

 

          Participar recreativamente de uma atividade lúdica pelo prazer que ela 

proporciona e ser parte do grupo com ele compartilhando o resultado. Sentir-se 

incluído e incluir o outro, participando e atuando nas tomadas de decisões, sendo 

respeitado, valorizado, e, assim também respeitando e valorizando os 

companheiros.  

Um pré-requisito para o sentir-se bem, e desenvolver e fortalecer a auto-

estima, é tomar ciência de que somos todos, parte integrante do mesmo universo, 

recebemos os mesmos benefícios e sofremos as mesmas consequências. Este 

bem-estar pode ser ampliado, conforme Boff (2006, p.43) com “a paz” resultante, na 

definição da Carta da Terra: “a plenitude que deriva da reta relação para consigo 

mesmo, para com os outros, para com a natureza, para com outras vidas e para com 

o Todo maior do qual somos parte”. 

 Quanto antes acontecer esta conscientização, menos violência, menos 

discórdia, na escola, mais cooperação, mais solidariedade, na sociedade, menos 

terrorismo, menos guerra e mais paz, e assim um futuro para a humanidade. Assim 

“Uma aula, portanto eficaz, não se basta não se esgota no momento de sua 

realização, de forma que a missão de cada disciplina é mais que ensinar conteúdos 

específicos, ensinar a viver.” (FREIRE; VENÂNCIO, 2005, p. 3).  

 

2.4 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 



 

Um questionamento, presente nas reuniões pedagógicas das escolas é quais 

são os nossos conceitos de homem? De sociedade? De mundo? As respostam se 

refletem obrigatoriamente na nossa forma de ser, na nossa atuação diária, no 

profissional que somos. Não existe a alternativa de nos alienarmos destes 

questionamentos, o importante é o nosso agir, em sala de aula. Aquele que abre 

mão do pensar, do decidir, do atuar sofrerá as consequências porque outros 

pensarão, decidirão, atuarão por ele, e, nem sempre os resultados serão favoráveis 

ou benéficos para ele ou para a própria humanidade. 

À Educação Física compete o papel de ser ao mesmo tempo crítica, e 

promotora de subsídios que vão auxiliar os alunos a entender, questionar e libertar-

se das amarras impostas pela sociedade capitalista. Já Nas Diretrizes Curriculares 

de Educação Física no Estado do Paraná (2008, p.16) lê-se 

 
Na perspectiva o movimento humano em sua expressão é considerado 
significativo no processo de ensino / aprendizagem, pois está presente em 
todas as vivências e relações expressivas que constituem o “ser no mundo”. 
Nesse sentido, parte do entendimento de que a expressividade corporal é 
uma forma de linguagem pela qual o ser humano se relaciona com o meio, 
tornado-se sujeito a partir do reconhecimento de si no outro.  Esse processo 
comunicativo, também descrito como dialógico, é um ponto central na 
abordagem crítico - emancipatória.  

 

 O papel de destaque da linguagem fica claro na abordagem crítico - 

emancipatória, por ser através dela que toda pessoa pode tomar parte nas decisões, 

com uma participação efetiva na escolha dos interesses, preferências, a atuar nas 

situações em consonância com o seu contexto grupal, além do empenho para 

conhecer, desenvolver e apropriar-se de cultura.  

Portanto, o profissional de Educação Física não pode objetivar somente a 

prática corporal, ele deve ter consciência das muitas oportunidades que esta 

disciplina lhe propicia para ensinar aos alunos a terem uma compreensão crítica do 

mundo, da sociedade, dos vários entroncamentos sociais. Existem meios que 

auxiliam na emancipação do homem pelo seu raciocínio consciente e autônomo.  

Todo esse processo exerce uma ação positiva no indivíduo propiciando-lhe 

condições de superações das barreiras sociais, através da educação, como bem 

destacou num trabalho apresentado, em uma mesa redonda, no I Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária em João Pessoa, Thiollent (2002, p. 8) 

 



Especialmente em contexto educacional, a busca da emancipação diz 
respeito a pessoas que sofrem as consequências de algum tipo de 
desigualdade social. Essa busca se concretiza quando as pessoas 
conseguem superar os obstáculos ligados a sua condição e alcançam níveis 
de conhecimento mais elevados a partir dos quais poderão exercer 
atividades desafiadoras (em qualquer área de atuação específica). 

 

Nos Jogos Cooperativos, a comunicação tem grande destaque por ser a 

melhor maneira de superar desavenças e incentivar a participação. Sempre que o 

diálogo franco, aberto e respeitoso se estabelece, é o início de um relacionamento 

positivo entre as partes. As pessoas que conversam convivem em paz. Ensinar os 

alunos a utilizar esse valioso instrumento para a superação das discriminações e 

desavenças é papel do educador. A função do professor, nesta abordagem, é bem 

explicitada por Darido (2001, p.14) 

 
(...) confronta, num primeiro momento, o aluno com a realidade do ensino, o 
que denominou de transcendência de limites. (...) três fases. Na primeira os 
alunos descobrem, pela própria experiência manipulativa as formas e meios 
para uma participação bem sucedida em atividades de movimentos e jogos 
(...)   manifestar   pela   linguagem   ou   representação  cênica,  o  que 
experimentaram e  o experimentaram e  o   que aprenderam  numa  forma  
de  exposição, e  por último, os alunos  devem  aprender a perguntar e 
questionar sobre  suas  aprendizagens e descobertas, com  a  finalidade  de  
entender  o significado cultural da aprendizagem. 

      

 Ao professor caberá mostrar ao aluno como ele poderá superar as 

contradições e injustiças sociais atuando de maneira concatenada em três 

momentos. Primeiro testando qual é a melhor maneira de integrar-se ativa e 

positivamente nas atividades desenvolvidas, a seguir ele escolhe como se 

comunicar para explicar o porquê da técnica selecionada e, na finalização ele deverá 

argumentar e inquirir o conhecimento ministrado ou auto-adquirido, para 

compreender a dimensão real do que, às vezes, se oculta no processo ensino-

aprendizagem.  

   Um dos meios de concretizar a ação dos Jogos Cooperativos, de forma 

adequada e coerente na escola, foi utilizando uma síntese das ideias de Velásquez 

Callado (2003, p. 54 – 67). Partiu-se da realidade dos alunos, procurando os auxiliar 

no processo de autoconhecimento das suas potencialidades e limitações.  

Utilizando o reforço positivo como fator motivacional, destacando o que 

conseguiram executar e não as suas falhas e erros. A tática de salientar o erro 

permanece em voga ainda hoje, mas ao alterar esse comportamento e agir no 



reforço da solidariedade e da cooperação, observou-se que gradativamente houve a 

melhoria do autoconceito de cada um e uma união positiva de todos. 

 Nas aulas inseriu-se um clima agradável para todos em que a interação 

prevaleceu frente às divisões. As atividades usadas exigiram tomadas rápidas de 

decisões, e impediram a seletividade na escolha do (a) parceiro (a).  

Em conjunto com os alunos foram estabelecidas as normas e regras que 

deveriam ser observadas por todos os envolvidos, nos horários das aulas, nas horas 

de lazer e de recreação, e não apenas durante a implementação do Projeto.  

 Pela posição de liderança que o profissional de Educação Física exerce 

perante os alunos é evidente que o exemplo foi o melhor modelo para modificar os 

comportamentos errôneos dos mesmos. Ao condenar o uso de expressões que 

incentivassem os preconceitos ou acentuassem as desigualdades, como o uso de 

apelidos, frases de cunho pejorativo ou citações midiáticas, coube a professora 

evitar empregar este tipo de linguagem, para não incorrer no ditado popular de: 

”Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço”. 

 Á professora de Educação Física competiu incentivar atitudes que 

contribuíram afirmativamente para tornar os alunos mais amigos e cooperativos e 

entre elas citamos: fazer do diálogo um dos pilares para tentar resolver os pontos de 

vista divergentes entre os educandos; ensiná-los a ouvir os comentários dos colegas 

para mudanças positivas de atitudes e de comportamentos, e estimular a autonomia 

e a responsabilidade na hora de decidir posicionamentos individuais e ou grupais. 

    

2.5 IMPLEMENTAÇÃO  

 

Na implementação do Projeto ocorreram com algumas alterações porque 

conforme Tardif (2000, p.15): “Para respeitar os programas escolares, os 

professores precisam interpretá-los, adaptá-los e transformá-los em função das 

condições concretas da turma e da evolução das aprendizagens dos alunos.” Os 

saberes profissionais dos professores não são somente personalizados, ou seja, 

apropriados, incorporados, subjetivados, indissociáveis das pessoas, das suas 

experiências e situação do trabalho; mas são situados, construídos e utilizados em 

função de uma situação de trabalho particular e é em relação a ela que eles ganham 

sentido.  

  



2.5.1 Autobiografia 

 

Na primeira atividade realizada no mês de fevereiro os alunos produziram 

textos relativos, a sua autobiografia como uma prática interessante, prazerosa e 

produtiva para o início do trabalho letivo, como um início de relacionamento entre a 

professora e os alunos. 

 Através desta constatou-se que a maioria dos alunos mora no entorno da 

escola e provém de pais assalariados e oriundos da zona rural, mas poucos vivem 

com o pai, sendo a mãe a maior referência. Na  turma A estão em defasagem 4 

alunos: 2 farão 13 anos,  1 fará 14 e 1 fará 15 anos em 2009. A turma B possui 6 

alunos que farão 13 anos no decorrer de 2009 e 1alunos com 14 anos, 1 com 15 

anos.   

Os passos da autobiografia após a apresentação da professora foram: 

1 - Fornecer as folhas e colocar no quadro os itens que deveriam constar da 

autobiografia: nome, idade, nome dos pais ou responsáveis, endereço, escola 

anterior, comida favorita, coisas que mais gosta e menos gosta, as disciplina(s) 

favorita(s). Deixando livre qualquer outra informação, e, quase todos escreveram 

seu time de futebol favorito e melhores amigos (sugestão de alunos). 

2 – Solicitou-se que no final escrevessem o que entendiam das palavras: 

cooperação, solidariedade, empatia. Somente sete alunos da 5ª A colocaram o seu 

entendimento das palavras: cooperação (2), solidariedade (4) e empatia (1). Da 5ª B 

também sete alunos sendo cooperação (3) e solidariedade (4).  

Cooperação foi definida como: ter amizade, compreender, ajudar amigos, e entender 

se a mãe não pode comprar o uniforme inteiro. 

Solidariedade foi entendida como: ajudar, dividir (com amigos, com os outros). 

Empatia significou uma doença. 

 Sobre essa atividade comentou a aluna do GTR, a professora M. T. S.: “A 

atividade foi muito bem elaborada, assim pode-se descobrir qual é a realidade dos 

alunos da escola, identificar, mesmo que parcialmente, como é o convívio dos 

alunos na sociedade, em casa; sabemos que a criança traz consigo toda uma 

questão social para dentro da escola; se ela não interage bem com os membros da 

família ou da sociedade, tudo isso irá refletir dentro da escola, no convívio com os 

outros alunos, os professores, os funcionários.” 



Esta atividade forneceu uma avaliação diagnóstica enriquecedora, gerando 

um sentimento de cumplicidade e união entre a professora e os alunos, tornando-se 

uma valiosa ferramenta em vários momentos durante o ano letivo. 

 

2.5.2 Jogos Recreativos Cooperativos 

  

A atividade seguinte os Jogos Recreativos Cooperativos foram realizados nos 

meses de Fevereiro e início de Março, utilizando-se a divisão de Orlick (1989, p. 125 

– 135):   

1 – Jogo Cooperativo sem perdedores – Existe uma única equipe com todos 

os participantes. São 100% cooperativo. Exemplos: Bola quente, Terra, Teia.  

 2 – Jogos de resultado coletivo – Pode haver mais de duas equipes, mas o 

objetivo do jogo só pode ser alcançado com a união de todos. Exemplos: O anel da 

sabedoria, Juquempô cooperativo, coelho/temporal. 

 3 – Jogos de inversão – Há uma alternância dos jogadores o que dificulta 

reconhecer vencedor e perdedor. Subdividem-se em: 

 A) – Rodízio – Existe a troca de lado após acordos pré-estabelecidos. 

Exemplos: Futpar, Futebol cego, bola no balde. 

 B) – Inversão do goleador – Aquele que atinge o objetivo troca de equipe. 

Exemplos: reloginho, boliche ao inverso, moeda ao alvo. 

 C) – Inversão do placar – O ponto obtido vai para a outra equipe. Exemplos: 

voleibol cego, futebol de duplas, gol nas marcas.  

 D) – Inversão total – O ponto obtido e, quem o marcou passam para a outra 

equipe. Exemplos: basquetebalde, futepano, bola em zig-zag. 

 4 – Jogos semi - cooperativos – serão usados nas modalidades esportivas. O 

destaque passa a ser o envolvimento de todos os alunos no jogo e na diversão de 

jogar.  

   Na atividade os alunos em defasagem idade/série foram um dos obstáculos 

a ser superados, por não acharem os jogos adequados a eles, e, esse 

comportamento exigiu, além de muita conversa em algumas aulas, a mudança das 

atividades, utilizando mais os jogos cooperativos sem perdedores.  

Outra dificuldade encontrada, mas já esperada, foi, a imaturidade emocional 

já que quase todos queriam ser o primeiro da fila, ou começar com a bola, lenço etc. 

Quando não eram atendidos alguns emburravam e era necessário novo esforço da 



professora para trazê-los de volta a atividade recreativa (objetivo quase sempre 

alcançado, mas deixá-los só às vezes funciona melhor).  

O maior entrave foi com a violência que surgia inesperadamente por qualquer 

atitude mal interpretada: um esbarrão, um resultado inesperado, uma palavra dita, 

um gesto mal interpretado etc.   

  Com o passar do tempo e através do diálogo, as atividades passaram a fluir 

melhor e as atitudes deles para com eles e para com a professora melhoraram.  

 O professor, M. R. V. aluno do GTR, escreveu sobre a atividade: “Realmente 

acredito que os Jogos Recreativos Cooperativos  auxiliam a formação de valores, 

pois trabalham a amizade e empatia. Nossos alunos no primeiro momento não estão 

preparados, conforme os relatos da implantação do Projeto, mas com repetições e 

conversas eles irão se adaptar.” 

 

2.5.3 Confecção de Cartazes Cooperativos 

 

A terceira atividade, embasada na primeira, foi a Confecção de Cartazes 

Cooperativos e após as conversas com os alunos sobre diálogo, solidariedade, 

respeito, cooperação e empatia, verificou-se que os alunos não possuíam ainda as 

condições didáticas necessárias para a confecção de cartazes. Após pesquisar em 

dicionários, e como alternativa, as frases escolhidas foram escritas, pela professora, 

em tiras de cartolina e colocadas nas suas salas. Esta proposta executada, 

conforme comentário do Orientador PDE, Professor Mestre Nei Salles Filho: 

“permitiu uma dimensão voltada à explicitação e discussão sobre valores humanos, 

de maneira dialogada e voltada para as relações cotidianas dos alunos.” 

  

2.5.4 Mural Cooperativo 

 

Na quarta atividade, a montagem do Mural Cooperativo realizou-se após a 

Professora PDE ter trabalhado o conceito de "cooperação" e destacar a sua 

importância no dia a dia de todos. Os alunos em pequenos grupos elaboraram 

frases sobre o tema, e após as apresentações e com o auxílio da professora surgiu, 

a escolhida para o Mural: "Na cooperação seguir as regras não é o suficiente. Vai 

além delas, para ajudar, oferecer, defender e fazer o bem". A atividade foi feita no 

contra turno. Todos os alunos participaram da atividade, na escolha da frase, no 



recorte das letras, na seleção da cor e na montagem do painel, e demonstraram 

estar conscientes da responsabilidade que lhes cabia. Assim o resultado foi muito 

proveitoso tanto para eles como para outros alunos da escola que se inteiraram 

melhor do que é cooperar e qual é a sua importância. 

 Um enriquecedor da atividade “... foi o despertar, em outras turmas, a 

curiosidade pelo trabalho”, conforme o Orientador do PDE, Professor Mestre Nei 

Salles Filho.  

 A aluna do GTR, professora A. P. G. comentou: “O quadro mural foi uma boa 

idéia para o inicio das atividades, pois instigou a curiosidade pelo tema, e os alunos 

participaram de todo o processo de montagem do mural o que valorizou mais ainda 

o tema. Cooperação em todos os processos do projeto.”   

 

2.5.5 Apresentação do Projeto aos diversos segmentos da escola 

 

Na sequência foi feita a quinta atividade, inicialmente prevista para ser a 

primeira, Apresentação aos professores e equipe técnico-pedagógica do Projeto de 

Implementação. A readequação ocorreu porque houve demora no preenchimento de 

todas as vagas de professores e supervisores, principalmente os PSS. Esta 

atividade foi realizada no dia 18 de abril, no Grupo de Apoio, e foi a primeira 

atividade do Grupo de Apoio contando com a importante participação de 10 

profissionais da escola, assim distribuídos: uma supervisora, três agentes 

educacionais, dois agentes técnicos e quatro professores. 

Apresentou-se, na TV Pendrive, o roteiro do Projeto. A seguir, em grupos, 

passou-se a leitura do Projeto com a elaboração de relatórios. Ao término passou-se 

a discussão do mesmo e apresentação dos relatórios. Após alguns esclarecimentos 

necessários elaborou-se o relatório final. Nas outras reuniões deste grupo de Apoio, 

foi apresentado o Material Didático Pedagógico - Unidade Didática; algumas 

fundamentações teóricas do Projeto e do Material Didático Pedagógico; 

readequação e replanejamento de algumas atividades cooperativas.  

 Sobre o Projeto o Grupo de Apoio conclui que: “O projeto foi muito bem 

fundamentado, utilizando linguagem clara e coesa, tornando a leitura agradável... O 

trabalho envolverá diferentes setores da escola e os alunos terão a oportunidade de 

estar interagindo integralmente com o espaço, colegas, professores e funcionários.”  

 



2.5.6 Jogos Intersérie Cooperativos 

 

A sexta atividade, Jogos Intersérie Cooperativos. Foram realizados em contra 

turno, com o envolvimento dos alunos das 5ª séries A e B, participantes do Grupo de 

Apoio e alunos de outras turmas. O objetivo dos jogos não foi focado no 

desenvolvimento de qualidades específicas, mas no desenvolvimento de potenciais 

de todos e para todos os que participaram do projeto direta ou indiretamente. De 

acordo com o Instituto Ayrton Senna (2008, p. 36),  

 
...as atividades esportivas permitem um intenso trabalho, uma vez que o 
esporte oferece ricas oportunidades para a sua expressão. Respeito, 
solidariedade, cooperação, sinceridade, senso de justiça, responsabilidade 
social e coletiva (ou seus opostos) podem ser expressos e identificados nas 
atividades esportivas. São os valores que orientam o modo de agir e as 
nossas escolhas entre ser e não ser. Daí a necessidade da mediação do 
educador no sentido de orientar o trabalho educativo pelos valores humanos 
pautados na ética. 
 
 

A forma de disputa foi o rodízio. A arbitragem ficou a cargo de alunos de 

outras turmas, e integrantes do Grupo de Apoio. A todos coube, além de seguir as 

regras previamente combinadas com os alunos-atletas, incentivar as atitudes 

cooperativas, algumas baseadas, no que sugere Brotto (2001, p. 151): 

- Parar para ajudar um amigo de outra equipe; 

- Ser honesto nas situações duvidosas; 

- Torcer com respeito para sua equipe, (e não contra a outra), mesmo após um erro. 

- Valorizar o colega que pertence à outra equipe como companheiro e não inimigo. 

- Respeitar as regras e os árbitros. 

 O Instituto Ayrton Senna (2008, p. 37) escreve que as atividades esportivas 

“expressam os valores daqueles nelas envolvidos”, então não poderiam ser apenas 

os alunos os observados, mas o educador, a arbitragem, os colaboradores, e até 

mesmo, a torcida. Só o discurso sobre cooperação, respeito, solidariedade e 

empatia não bastam, é necessário que todos os envolvidos percebam esse valor e 

reflitam “sobre o papel que desempenhou na atividade e assim perceber a 

necessidade de sua adoção e vivência no contexto familiar, escolar mais amplo.”  

 Os jogos realizaram se na quadra da escola no contra turno, em uma quinta-

feira (14/05/09), quando o espaço não é ocupado por aulas de Educação Física. Os 

alunos dividiram-se em 4 equipes, e utilizando o sistema escolhido, o rodízio, 

participaram do Voleibol Gigante. Alguns alunos demonstraram imaturidade 



emocional em determinados momentos, exigindo uma maior atenção por parte da 

professora PDE e dos professores (Grupo de Apoio), mas o incentivo e o 

apaziguamento dos próprios colegas foi o que mais surtiu o efeito desejado, a 

cooperação entre todos. Entretanto, a maioria participou com o espírito cooperativo, 

aonde o outro foi valorizado como o colega, o amigo e não o adversário ou o inimigo 

a ser vencido. Ao final dialogando com os alunos verificou-se que o índice de 

contentamento e a alegria pela diversão foram os sentimentos predominantes. 

 Comentando sobre a atividade o aluno do GTR, professor M. A. S. J. 

escreveu: “Gostei muito da idéia de um jogo interséries cooperativo, porque, da 

maneira competitiva dos jogos, sempre ocorrem brigas, discussões, xingamentos, e 

o principal objetivo dos jogos, que é a integração acaba indo por água abaixo, pois 

só gera mais rivalidade ainda. Eu imagino o que aconteceu, como você citou no que 

diz respeito à falta de maturidade dos alunos, pois isso acontece também nas 

minhas aulas. Que bom que você conseguiu fazer com que esses alunos imaturos 

emocionalmente fizessem e gostassem da atividade proposta; geralmente, pelo 

menos é o que acontece na minha realidade escolar. A maioria desses alunos que 

você cita como imaturos emocionalmente são aqueles alunos mais velhos, que 

estão fora da faixa etária em relação à série que estão cursando; esses alunos 

acham que já são adultos, mas, na realidade, eles são „os mais crianças‟, e, muitas 

vezes, querem mascarar a vergonha que sentem por serem tão grandes e estarem 

"brincando" com determinados jogos. O importante é que você conseguiu atingir 

seus objetivos, e colocar na vida deles um pouco de respeito mútuo, solidariedade, 

cooperação, o que vai refletir em toda a escola.” 

 Para o Orientador Professor Mestre Nei Salles Filho esse novo pensar e agir 

provoca questionamentos positivos sobre competição e cooperação por parte de 

alunos que ainda não se apropriaram pedagogicamente dos benefícios da 

cooperação em contraponto a mera competição. Essa atitude requer, ainda segundo 

o Orientador, uma argumentação convincente por parte da professora PDE e dos 

alunos que já perceberam as mudanças na prática das atividades. Ele também 

destacou a participação de outros professores na ação.  

   

2.5.7 Gincana Cooperativa 

 



As atividades seguintes, 7ª e 8ª, englobaram a Gincana Cooperativa, que foi 

dividida em duas etapas. Na sétima, a readequação da Gincana, conforme o 

Orientador Professor Mestre Nei Salles Filho “A professora está desenvolvendo o 

projeto com muita atenção e responsabilidade. Trata-se de uma professora com 

muito tempo de magistério na área, logo com grande saber de experiência, que 

somado ao positivo envolvimento de outros segmentos da escola, permitiu uma 

reorientação da Gincana Cooperativa que possibilitará uma melhor apropriação dos 

valores educativos por parte dos educandos envolvidos no Projeto. Cabe ressaltar 

que o PDE, no que se refere aos seus objetivos fundamentais, pretende refletir 

sobre o cotidiano escolar de maneira a qualificar a ação docente, tanto em novos 

encaminhamentos como e análises da prática pedagógica. Estes aspectos estão 

sendo contemplados pela professora PDE, com muita propriedade. Além disso, 

ressaltamos que a perspectiva, histórico-crítica, muito discutida nas DCEs, também 

se manifesta na medida em que o conteúdo/conhecimento proposto „Jogos com 

características cooperativas‟ é trabalhado com o intuito de contribuir com a 

socialização dos alunos, com envolvimento humano-social ampliados, numa 

perspectiva comunitária.” 

 Na sequência ocorreu a oitava atividade, a Gincana Cooperativa  que foi 

embasada principalmente nas sugestões das provas cooperativas de Deacove, 

2002; Soller, 2006; Amaral, 2007 e Soller&Soller, 2008. Ocorreu no período 

vespertino do dia 23 de Maio, nas dependências da Escola Estadual Professora 

Matilde Baer e com o auxílio do (as) colegas do Grupo de Apoio, assim transcorreu:   

1 – Os alunos foram recepcionados no pátio externo pela professora PDE 

(facilitadora) e pelos professores do Grupo de Apoio. No horário combinado, a 

professora iniciou explicando que os mesmos participariam de atividades 

diferenciadas, e questionou o que eles entendiam ser uma “Gincana”. Algumas 

mãos levantaram-se e as respostas foram semelhantes: “uma competição”... “é jogar 

contra outra equipe”... “disputar coisas contra os outros”... “são um monte de provas 

pra ver quem ganha”... “são brincadeiras que eu vejo na televisão”... Confirmada as 

respostas, a facilitadora, explicou-se que aquela gincana seria uma “Gincana 

Cooperativa” e indagou como eles achavam que ela ocorreria. Após alguma 

hesitação as respostas surgiram: “todo mundo se ajuda”... “todo mundo é colega, é 

amigo”... “é jogar com o amigo”... Concordando com as respostas, a professora 



PDE, finalizou explicando que ninguém teria uma equipe única, fixa, já que haveria 

trocas de colegas e o importante seria que todos se divertissem.  

 2 – Os alunos sortearam o seu crachá no qual foi escrito o seu nome e colado 

com fita dupla face na sua camiseta. Os Crachás eram de 4 cores diferentes, azul, 

vermelho, amarelo e verde. Os símbolos escolhidos foram: ?, &, * e !. As formas: 

quadrado, círculo, triângulo e retângulo. E os números de 1(um) a 4(quatro).  

3 – Na primeira prova os alunos foram organizados por cores. Os alunos 

escolheram seus gritos de paz e fizeram as paródias. Percebeu-sei a falta de pré-

requisitos, como conhecer cantigas de roda e rimas, por parte de vários alunos, mas 

com o auxílio dos professores a prova foi concluída a contento.  

4 – Na segunda prova - o Quebra-Cabeça Cooperativo - eles demoraram um 

pouco para descobrirem que poderiam e deveriam compartilhar todos os itens entre 

si, e necessitaram de orientação para desenharem os quebra-cabeças. O resultado 

final foi bom.  

5 – Organizados por formas (                   ), participaram da terceira prova - 

telefone sem fio - (desenho) e tiveram poucas dificuldades para entender e participar 

ativamente.  

6 – Na quarta prova – Somos um só - criaram-se situações hilárias até que as 

equipes começaram a imitar aqueles que descobriram antes a melhor maneira de 

desempenhar a prova.  

7 – Na quinta prova - bexigas – todos participaram ao mesmo tempo e apesar 

de alguma demora com as trocas de equipes (de alguns alunos), as corridas atrás 

das bexigas provocaram  momentos de descontração e alegria, quase dificultando o 

controle do espaço físico.  

8 – Na sexta prova – pega foge igual -  o desafio foi feito de forma que as 

equipes, em algum momento tivessem um dos seus componentes como o pegador 

com os demais alunos formando uma única equipe. Alguns alunos tiveram 

dificuldades no desempenho, não trocando de par.  

9 – As equipes se organizaram pelos símbolos ( ? * & ! ) na sétima prova - 

percurso de dominós - a qual transcorreu a contento, apesar de certa tensão para 

não derrubarem as peças (o que ocorreu com todas as equipes), até os alunos 

perceberem que a calma era a melhor companheira para a conclusão das tarefas.  

10 – Na oitava prova montagem do Quebra-Cabeça Coletivo - houve uma 

pequena demora até uma das equipes deduzir que era imprescindível trabalharem 



todos em uma só equipe para a finalização da tarefa.  O auxílio do Grupo de Apoio 

facilitou a conclusão, e, permitiu que todos os alunos apreciassem o trabalho 

realizado. O quebra-cabeça montado apresentava o mapa do Brasil.  

11 – Na nona prova - o jogo dos 10 passes - foi salientado que não poderiam 

e nem deveriam usar de violência para assegurar ou evitar a posse da bola. A troca 

de jogadores contribuiu muito para evitar o confronto entre os colegas.    

12 – Organizados pelos números fizeram a décima prova - passeio de 

bambolê - e a descontração foi geral até conseguirem descobrir a melhor maneira de 

cumprirem a tarefa.  

13 – A décima primeira prova –levando a bola - foi acompanhada de risos e 

palavras de apoio aos que desempenhavam a tarefa. Uma das equipes descobriu 

rapidamente como fazê-lo. As outras equipes, conforme os níveis de desempenho 

dos colegas sugeriam alterações e atitudes, mas necessitaram observar o bom 

desempenho da equipe citada anteriormente para concluírem a prova. Esta prova 

provocou muitos risos.  

 O fechamento ocorreu com a premiação a todos os participantes de uma 

medalha com a inscrição “Gincana Cooperativa PDE 2009”. Na avaliação oral, dos 

alunos, surgiram as frases como “Foi bom jogar junto”... “foi muito divertido 

cooperar”... “conheci melhor os colegas da outra turma, e eles são bons”... “gostei 

porque todos se divertiram”... “é bom quando todos jogam e se divertem”... “foi muito 

bom brincar assim”... “gostoso porque ninguém perdeu”... “todos nós nos divertimos 

muito”... “vamos fazer de novo?” 

 Importante destacar que não surgiram atitude de animosidade, nem 

agressões ou palavras discriminatórias em nenhum momento da atividade. E ao 

término todos saíram rindo e conversando animadamente como bons amigos. 

Observando as carinhas alegres, seus comentários orais e como aguardaram com 

calma seu momento de falar sobre a atividade concluiu-se que “cooperação”, 

“solidariedade”, “respeito” e “empatia”, deixaram de ser palavras difíceis, cujo 

significado era necessário consultar o dicionário, para fazerem parte das atividades 

no seu dia a dia, ou pelo menos neste dia.  

 O Grupo de Apoio comentou: “Concluímos que a Gincana Cooperativa é uma 

excelente opção para incentivar a cooperação, a solidariedade, o respeito a si e aos 

colegas, além de uma saudável forma de lazer, e deve ser incorporada, as práticas 

recreativas da escola.” 



No GTR, os colegas alunos-professores postaram os seguintes comentários 

sobre a atividade: “Quando é realizado gincana normal na escola sem ser 

cooperativa, cria sem querer uma rivalidade entre os grupos até mesmo entre 

professores de equipes um quer ter razão mais que o outro até as vezes nem tanto 

por parte dos alunos mais sim dos nossos próprios colegas,já ao contrário dessa 

gincana cooperativa onde todos se divertem sem ter conflitos entre professores e 

alunos. Gostei demais”. A. P. G. 

“Muito legal essa atividade. Só com eventos como esse „cooperativos’, 

deixamos de ter aquela competitividade exacerbada entre as classes, pois todos se 

ajudam. Quando acontecem gincanas competitivas na escola, ao invés de 

integração entre alunos de séries distintas, acontece o inverso. Quase sempre 

ocorrem brigas, atritos, tanto entre os alunos, quanto entre os professores, o que 

gera muito desconforto e incomodações para quem está coordenando as provas, 

além de gerar inimizades. Tendo uma boa integração entre os alunos da escola, as 

brigas diminuem o preconceito com aquele colega menos habilidoso ou com alguma 

deficiência também diminui.” M. T. S. 

“Em todas as escolas que trabalhei eu tive somente a experiência de 

gincanas competitivas, e, em todas elas, aconteceram brigas, discussões, 

preconceito entre os alunos e até mesmo entre os professores, pois o espírito de 

competição estava altamente exacerbado; o resultado foi muito desagradável, 

gerando vários conflitos e clima tenso o resto do ano entre alguns professores e 

entre os alunos, o que rendeu rivalidade entre alguns alunos e geraram brigas na 

escola por causa disso. Por aí que dá pra perceber que para integrar realmente as 

pessoas, devemos deixar de lado a competição e partir para a cooperação, o que só 

vai gerar resultados positivos. Muito interessante essa atividade, pois faz com que 

os alunos usem a cabeça, escolhendo a melhor maneira de desenvolver as provas, 

fazendo-os opinar, discutir, interagirem, e melhor, fazendo isso de maneira 

cooperativa, ajudando uns aos outros, e não de forma discriminatória, onde somente 

alguns membros da equipe são „os cabeças‟, os mandantes. Isso só é possível 

através da gincana cooperativa, pois a gincana competitiva só faz acirrar o espírito 

de vitória, de rivalidade exacerbada. O que achei interessante também foi a 

participação de outros professores, mobilizando toda a escola em prol da aplicação 

e execução do seu projeto. Assim, os alunos adquiriram mais amor ao próximo, 



respeito mútuo, tolerância, criticidade, o que vai interferir diretamente no 

comportamento dos alunos na escola como um todo.” M.  A. S. J.  

“A Gincana foi bem mais aceita pelos alunos, pois tem uma forma diferente 

dos jogos. A curiosidade das provas foi um fator atraente para os alunos, que 

esperam a participação e o momento de se divertirem, sem o compromisso da 

vitória.” M. V. 

 A equipe pedagógica assim se pronunciou: “A Gincana Cooperativa foi muito 

bem elaborada, com questões recreativas e educativas, que atraíram a atenção dos 

alunos, fazendo com que os objetivos fossem plenamente atingidos. Os comentários 

dos alunos, e, a alegria nos seus rostinhos, ao final, comprovou o sucesso da 

atividade. Em vários momentos se observaram valores como respeito, cooperação, 

solidariedade. A Professora PDE conduziu com tranqüilidade e competência todas 

as provas e foi assessorada pelos membros do seu Grupo de Apoio.” 

 As palavras do Instituto Ayrton Senna (2008, p. 36) no documento 

Fundamentos Pedagógicos para o programa segundo tempo, nortearam muitos 

momentos do Projeto, já que “... tornando as crianças e jovens capazes de 

compreender a sua realidade, de realizar os seus sonhos, de participar da sociedade 

como cidadãos e de contribuir com idéias e ações para a transformação da própria 

vida e de suas comunidades.” 

O respeito ao outro, ao meio ambiente, ao diferente e a resolução de forma 

não violenta aos conflitos foram comportamentos sempre incentivados através das 

atividades cooperativas. Eles possibilitaram, a cada um, ensinar e descobrir que 

somos iguais e que a diversidade cultural é uma riqueza a ser respeitada e 

compartilhada. Com o outro sempre aprendemos mais e melhor como conviver, 

como se relacionar,como se tornar um ser humano mais feliz e em paz com o outro 

e consigo mesmo, conquistando e exercendo o direito de ser cidadão do mundo.  

Normas que alicerçaram e embasaram a aplicação do Projeto na escola e 

foram muito úteis em vários momentos:  

1º - O uso do diálogo como instrumento de superação das desigualdades, 

para suplantar as dificuldades, e também como facilitador na apropriação de 

conhecimentos e na aquisição de valores necessários para uma vida mais digna e 

justa para todos. 

2º - Ser tratado e tratar com respeito auxiliou no estabelecimento de vínculos 

positivos entre professores e alunos. O relacionamento foi construído 



cooperativamente e assim todos foram autores e personagens da história que 

construíram. 

3º - Na resolução dos conflitos, todas as partes foram ouvidas, o que permitiu 

e incentivou a opinião do grupo na escolha da melhor decisão. O estímulo a atitudes 

de empatia, amizade, estima e comunicação, serviram de parâmetro em situações 

que envolveram a ética e a moral. 

4º - Integrar todos, não discriminar ninguém. Estimulando e oportunizando, 

cada um pode mostrar e utilizar o seu potencial criativo e o grupo se fortaleceu, 

enriqueceu e aprendeu. 

 O pensamento do Instituto Ayrton Senna (2008, p. 43) no documento 

Fundamentos Pedagógico para o programa segundo tempo sintetiza a finalidade do 

Projeto 

O mundo em que vivemos, constantemente ameaçado pela alienação e por padrões 

homogeneizados, especialmente nas grandes cidades, precisa de seres humanos 

dotados de liberdade de pensamento, de imaginação, de espírito, de iniciativa. Cabe 

à educação levar os educandos a compreender o mundo que o rodeia, os desafios que 

apresenta, e prepará-los para assumir o papel de co-responsabilidade em relação aos 

seus destinos, tornando-os capazes de contribuir de forma criativa para o 

aperfeiçoamento das instituições, das idéias e dos padrões de justiça vigentes; e 

também capazes de lutar contra os problemas que afetam a sociedade – a partir da 

sua ação cotidiana e do lugar social que ocupam. 

3 CONCLUSÃO 

 

 A utilização dos Jogos Cooperativos como um fator de socialização para os 

alunos de 5ª série, demonstrou ser uma escolha acertada pelos resultados, até 

agora obtidos na escola de implementação, aonde, no início do ano letivo de 2009, 

verificou-se que as turmas envolvidas no Projeto PDE eram muito diferentes entre si, 

o que contribuiu na avaliação dos resultados obtidos.  

A 5ª-A era indisciplinada e nela ocorriam muitos conflitos, envolvendo 

discussões orais que às vezes convergiam para ataques físicos. No Conselho de 

Classe do primeiro bimestre já foram constatadas mudanças significativas no 

tratamento entre eles, para com os professores e colegas de outras turmas. 

Atualmente a turma está muito mais tranquila, tratam com respeito aos profissionais 

da escola, aos colegas e a si próprios. Desde o início do ano letivo apenas 1 aluno 

abandonou a escola (o Conselho Tutelar foi acionado) e por problemas familiares. 

Já a 5ª-B era mais tranquila, mas seguia o paradigma do aluno mais velho, o 

que muitas vezes gerava conflitos entre eles e com os profissionais da escola. Com 

o início do projeto gradativamente as atitudes foram positivamente sendo 



modificadas, e resultados melhores obtidos nos relacionamentos entre os alunos e 

para com os professores. Três alunos em defasagem deixaram a turma, 1 foi 

remanejado e 2 pediram transferência. 

Um ponto a destacar foi, a participação de diversas formas, dos professores, 

da equipe técnico-administrativa e auxiliar dos serviços gerais nas diferentes fases 

da implementação, o que possibilitou que diferentes segmentos da escola tivessem 

acesso e colocassem em prática a uma forma diferenciada de educar através de 

jogos e brincadeiras cooperativas.  

As leituras, pesquisas e as orientações do Professor Mestre do PDE Nei 

Salles Filho, da UEPG-PR, sobre os Jogos Cooperativos, proporcionaram uma ótima 

fundamentação do trabalho desenvolvido, e permitiram a apropriação de novos 

conhecimentos, por parte da professora PDE, influenciando positivamente sua práxis 

docente. A inclusão da Educação Física no processo educacional, por parte dos 

outros professores, aconteceu naturalmente, pela constatação das mudanças 

positivas nos alunos e nas turmas. E através da convivência, da cooperação, os 

alunos aprenderam a se preparar para novos desafios, a superar dificuldades e 

foram encorajados a aprendizagens inéditas que lhe servirão de bases sólidas para 

o seu futuro, tanto na escola como na vida.  
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