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Resumo 

 Este artigo versa sobre os jogos cooperativos como contraposição à exacerbação da 
competitividade nas aulas de Educação Física. Para dar conta desse tema lançou mão de um 
recorte histórico dessa disciplina e as influências que a mesma sofreu no decorrer deste 
período; influências essas vindas da sociedade capitalista, com o poder e a riqueza de poucos 
prevalecendo sobre a exploração e a pobreza de muitos. Selecionou, dentre os diversos 
conteúdos da Educação Física, o esporte, pelo fato deste, se trabalhado com fim em si mesmo, 
acaba por reproduzir -no ambiente escolar- características como a eugenia, a competitividade 
e o individualismo. Em contraponto a essa competitividade, tomou os Jogos Cooperativos 
como possibilidade de minimizar essa situação, pois por meio destes pode-se trabalhar uma 
forma diferenciada e reflexiva de prática corporal, que permite ao professor analisar a sua 
abordagem metodológica e provoque no aluno o pensamento crítico sobre a competição e a 
cooperação, sobre objetivos comuns benéficos ao grupo em detrimento à valorização das 
habilidades individuais. Culminou com o relato de implementação de um Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, mais especificamente no Colégio Estadual Arthur de 
Azevedo, no município de São João do Ivaí, tomando a Pedagogia Histórico-Crítica como 
norteadora da sua práxis. 
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Abstract 
 This article discusses about the cooperative games as opposed to the overstatement of 
competitiveness in Physical Education classes. To develop this issue, made use of a historical 
discipline facts and the influences that it has suffered all along this period; these influences 
came from the capitalist society, with the power and wealth of the few prevailing over the 



exploitation and poverty of many. Selected, among the various content from physical 
education, the sport, because of this, working with the end in itself, for reproducing - in the 
school environment - characteristics such as eugenics, competitiveness and individualism. in 
counterpoint to the competitiveness, took the Cooperative Games as a possibility to minimize 
this situation, because through them is possible work in a different and reflective practice 
body, which allows the teacher to analise his methodological approach, causing in student a 
critical thoughts about competition and cooperation on common goals beneficial to the group 
over the valuation of individual skills. Thus, in the report of implementation of an Educational 
Intervention Project at the School, specifically in the Colégio Estadual Arthur de Azevedo, in 
the city of São João do Ivaí , taking the Historical-Critical Pedagogy as guiding to their 
practice. 
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 1. Introdução 

 

 O esporte sempre esteve presente na sociedade brasileira, é possível constatar com 

certa facilidade que ele está presente em nosso dia a dia. Entramos em contato com ele pelos 

mais diversos meios de comunicação e pelos mais variados motivos nos deparamos,  com um 

grande numero de pessoas vivenciando diferentes formas esportivas, seja em clubes, praças e 

até mesmo na rua, por meio de uma caminhada diária. 

 Ocorre que este esporte, fenômeno cultural que se faz tão presente na sociedade 

brasileira, nem sempre esteve presente no interior das nossas escolas, nas aulas de Educação 

Física. 

 As referidas aulas, segundo Bracht (1999), tiveram sua origem baseadas no referencial 

médico, objetivando a educação do corpo para a busca da saúde, possibilitando um corpo 

forte e higiênico. Em seguida sofreu a influência do militarismo cujo interesse era preparar os 

corpos para possíveis enfrentamentos militares, além de incutir nas pessoas o ideal 

nacionalista e patriótico. 

 Para o Coletivo de Autores (1992) foi após a segunda grande guerra mundial que 

originaram-se novas tendências para o desenvolvimento do sistema educativo, com isso o 

esporte passa a ser um forte integrante da Educação Física Escolar. 

 Vislumbrando a formação de atletas para representar o país, tornando-o uma potencia 

olímpica, o esporte passou a ser tratado como sinônimo da Educação Física escolar, 

objetivando a aptidão física e a detecção de talentos esportivos. 

 Porém a exacerbação e a ênfase na competição, na técnica, no desempenho máximo e 

nas comparações absolutas e objetivas, fazem do esporte na escola uma prática pedagógica 



potencialmente excludente, pois desta maneira, só os mais fortes, hábeis e ágeis conseguem 

viver o lúdico e sentir prazer na vivencia e no aprendizado deste conteúdo (DEC’s, 2008). 

 Encontramos nos Jogos Cooperativos uma possibilidade de trabalho diferenciado nas 

aulas de Educação Física, pois os mesmo surgiram em reação à excessiva valorização dada ao 

individualismo e a competição na sociedade moderna. 

 Para Orlick (1989) os Jogos Cooperativos surgiram a milhares de anos atrás, quando 

os membros das comunidades tribais se uniram para celebrar a vida. Alguns povos ancestrais 

e mesmo índios norte-americanos e brasileiros tinham um modo de vida cooperativo. 

Conclui-se que os Jogos Cooperativos de forma consciente ou inconsciente, sempre existiram, 

faltava sistematiza-los para fins educativos. 

 Sua sistematização ocorreu por volta dos anos 50 nos Estados Unidos, por meio de 

experiências pioneiras de Ted Lentz e dai  expandiu-se para vários países. 

 Brotto (2001) afirma que um dos objetivos principais dos Jogos Cooperativos é gerar a 

harmonia nas diferenças, pois ao se respeitar os limites do outro, superamos a barreira do 

individualismo e nos conscientizamos de que é possível viver bem com as divergências.    

 Considerando que os Jogos Cooperativos são difundidos como contraponto à 

exacerbação da competição, este artigo objetiva mostrar os mesmos como possibilidade de 

minimizar essa competitividade no interior da escola, porém sem a ingenuidade de desprezá-

la, pois é inevitável  a existência da mesma num sistema onde há a luta entre as classes 

sociais, onde existe a clareza da exploração da força do trabalho pelos detentores do capital. É 

importante que haja a conscientização das injustiças sociais vigentes na sociedade e também 

de que essa sociedade pode ser mudada. Isto poderá ocorrer a partir do momento em que os 

alunos tiveram clareza dessa realidade social, onde os cidadãos não possuem os mesmo 

direitos ao conhecimento, a instrução e nem o mesmo poder aquisitivo. Só então será possível 

uma crítica realmente superadora onde a cooperação é necessária para a superação das 

injustiças e desigualdades de um sistema que concentra o poder nas mãos de poucos, caso 

contrário essa cooperação pode ter o efeito inverso, o da apatia e conformismo. 

 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 A Educação Física e as exigências da Sociedade Capitalista 

 Ao se falar em Educação Física, ainda hoje, existe uma divergência de opiniões a 

respeito do seu real objetivo, seja na escola e extensivamente na sociedade. Infelizmente 



muitos, incluindo aí profissionais da área, ainda vêem nela o objetivo de formar corpos 

saudáveis, atléticos, fortes e resistentes, principalmente por meio da prática desportiva. 

 Mas, de onde veio tal concepção que insiste em manter-se arraigada a Educação Física 

por décadas? 

 Para dar início a um possível acompanhamento de um breve histórico da Educação 

Física, é preciso entendê-la, primeiramente, como uma prática pedagógica, que no interior da 

escola “tematiza formas de atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, 

ginástica, formas estas que se configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de 

cultura corporal” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 50). 

 E como surge uma determinada prática pedagógica? 

Em nosso entender ela surge de necessidades sociais concretas. Sendo a Educação 
Física uma prática pedagógica, podemos afirmar que ela surge de necessidades 
sociais concretas que, identificadas em diferentes momentos históricos, dão origem 
a diferentes entendimentos do que dela conhecemos (Coletivo de Autores, 1992, p. 
50). 
 

Desta forma, voltamos àquela premissa de que a Educação como um todo, sempre 

esteve a serviço de interesses políticos e sociais vigentes e sendo a Educação Física parte 

integrante desta Educação, não poderia deixar de, igualmente, estar a serviço de tais 

interesses. 

De acordo com o Coletivo de Autores (1992, p. 50): 

No âmbito da escola, os exercícios físicos na forma cultural de jogos, ginástica, 
dança e equitação surgem na Europa no final do século XVIII e início do século 
XIX. Esse é o tempo e o espaço da formação dos sistemas nacionais de ensino 
característicos da sociedade burguesa daquele período. Esse tempo e espaço, ou 
seja a Europa de fins do século XVIII e início do século XIX constitui-se em palco 
da construção e consolidação de uma nova sociedade – a sociedade capitalista – 
onde os exercícios físicos terão papel destacado. 

 

 Essa nova sociedade que ora se formava necessitava de um novo perfil de homem: 

forte, ágil e empreendedor. Afinal seu objetivo primeiro era a produção da riqueza, usufruída 

por poucos em detrimento a pobreza, vivenciada por muitos, sendo estes últimos encarregados 

da produção desta riqueza, o que os levava a fazer um uso demasiados da sua força física, pois 

esta era a sua única mercadoria que poderia ser negociada: a força de trabalho era a única 

“coisa” que dispunha para vender. 

Os exercícios físicos, então, passaram a ser entendidos como “receita” e “remédio”. 
Julgava-se que, através deles, e sem mudar as condições materiais de vida a que 
estava sujeito o trabalhador daquela época, seria possível adquirir o corpo saudável, 
ágil e disciplinado exigido pela nova sociedade capitalista. É preciso ressaltar que, 
em relação às condições de vida e de trabalho, passado mais de um século, esse 
quadro pouco se alterou em países como o Brasil (COLETIVO DE AUTORES, 
1992, p. 51).     
 



 Desta forma, pode-se afirmar que o surgimento, em solo nacional, das primeiras 

teorias sobre as práticas corporais é oriundo de sistematizações vindas da Europa. 

Sob a égide de conhecimentos médicos e da instrução física militar, a então 
denominada ginástica surgiu, principalmente, a partir de uma preocupação com o 
desenvolvimento da saúde e a formação moral dos cidadãos brasileiros. Esse 
modelo de prática corporal pautava-se em prescrições de exercícios visando ao 
aprimoramento de capacidades e habilidades físicas como a força, a destreza, a 
agilidade e a resistência, além de visar à formação do caráter, da autodisciplina, de 
hábitos higiênicos, do respeito à  hierarquia e do sentimento patriótico 
(DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A 
EDUCAÇÃO BÁSICA - DCE’s, 2008, p. 38). 

 

 No final do século XIX, Rui Barbosa “emitiu um parecer sobre o projeto denominado 

Reforma do Ensino Primário e várias instituições complementares da Instrução Pública, no 

ano de 1882, quando, entre outras conclusões, afirmou a importância da ginástica para a 

formação, equiparando-a em categoria e autoridade às demais disciplinas” (DCE’s, 2006, p. 

15). 

A partir de então, a Educação Física tornou-se componente obrigatório dos 
currículos escolares. Destaca-se que a burguesia brasileira depositou na ginástica a 
responsabilidade de promover, por meio dos exercícios físicos, a saúde do corpo, o 
pudor e os hábitos condizentes com a vida urbana. Ao estabelecer relações entre o 
surgimento da Educação Física brasileira e a influência da ginástica, identificam-se 
os marcos para a constituição histórica da disciplina como componente curricular 
(DCE’s, 2006, p. 15). 
 

 É notório, baseado no que foi exposto até o momento, que a Educação Física sempre 

esteve a serviço das classes dominantes, com objetivos diversos, pautados nas necessidades de 

cada momento histórico. Recorrendo as DCE’s (2006) podemos fazer um apanhado dessa 

trajetória, que veremos no decorrer desta abordagem. Por volta do ano de 1937, seu objetivo 

era doutrinar, dominar e conter os ímpetos das classes populares, além de enaltecer o 

patriotismo, a hierarquia e a ordem, seguindo também à risca os princípios higienistas para 

um corpo forte e saudável.  

Nesse período, a Educação Física escolar era entendida como atividade 
exclusivamente prática, fato este que contribui para não diferenciá-la da instrução 
militar. Certamente, também não houve uma ação teórico-prática de crítica ao 
quadro apontado, no sentido de desenvolver um corpo de conhecimento científico 
que pudesse imprimir uma identidade pedagógica à Educação Física no Currículo 
escolar (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 53). 
 

Ainda na década de 1930 o esporte começou a se tornar muito popular e isso acabou 

por confundir a sua prática com a Educação Física. Houve então um incentivo às práticas 

desportivas com o intuito de promover políticas nacionalistas pensadas para o país. 

No final da década de 30, o esporte começou a se popularizar e, não por acaso, 
passou a ser um dos principais conteúdos trabalhados nas aulas de Educação Física. 
Com o intuito de promover políticas nacionalistas, houve um incentivo às práticas 



desportivas como a criação de grandes centros esportivos, a importação de 
especialistas que dominavam as técnicas de algumas modalidades esportivas e a 
criação do Conselho Nacional dos Desportos, em 1941 (DCE’s, 2008, p. 40). 
 

 Foi nessa época que ocorreu o processo de “desmilitarização” da Educação Física no 

Brasil, onde a instrução física militar, até então predominante, passou a ser, aos poucos, 

substituída por outras formas de conhecimento corporal, que deu inicio, após o término da II 

Guerra Mundial, a um intenso processo de disseminação do esporte na sociedade brasileira e 

consequentemente, nas escolas brasileiras. 

Nesse contexto, as aulas de Educação Física assumiram os códigos esportivos do 
rendimento, competição, comparação de recordes, regulamentação rígida e a 
racionalização de meios e técnicas. Isto é, os professores de Educação Física s 
encarregaram de reproduzir os códigos esportivos nas aulas, sem se preocupar com 
a reflexão crítica desse conhecimento. A escola tornou-se celeiro de atletas, a base 
da pirâmide esportiva (BRACHT, 1992, p. 22). 
 

 Veremos, baseados nas DCE’s (2008), de forma sintetizada, as várias transformações 

que a Educação Física veio sofrendo devido a promulgação de Leis e reformas educacionais 

que se deram desde então. 

Com a Promulgação da Nova Constituição e a instalação do Estado Novo, em 10 de 

novembro de 1937, a prática de exercícios físicos em todos os estabelecimentos de ensino 

tornou-se obrigatória. 

Sob a atuação do ministro Gustavo Capanema, a Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

no ano de 1942, permitiu a entrada das práticas esportivas na escola, dividindo um espaço até 

então predominantemente configurado pela instrução militar. Esta Lei permaneceu em vigor 

até a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 4.024/61, em 1961. 

Isso teria ocorrido em parte, porque numa certa perspectiva o esporte codificado, 
normatizado e institucionalizado pode responder de forma bastante significativa aos 
anseios de controle por parte do poder, uma vez que tende a padronizar a ação dos 
agentes educacionais, tanto do professor quanto do aluno; noutra, porque o esporte 
se afirmava como fenômeno cultural de massa contemporâneo e universal, 
afirmando-se, portanto, como possibilidade educacional privilegiada. Assim, o 
conjunto de práticas corporais passíveis de serem abordadas e desenvolvidas no 
interior da escola resumiu-se à prática de algumas modalidades esportivas. As 
práticas escolares de Educação Física passaram a ter como fundamento primeiro a 
técnica esportiva, o gesto técnico, a repetição, enfim, a redução das possibilidades 
corporais e algumas poucas técnicas estereotipadas (OLIVEIRA APUD DCE’s 
2008, p. 42).  

 

Foi a partir de 1964 que o esporte consolidou sua hegemonia na Educação Física, 

quando os currículos passaram a tratá-lo com maior ênfase, pelo método tecnicista centrado 

na competição e no desempenho. Sendo assim, o objetivo do momento era formar atletas que 

representassem o país em competições internacionais. 



Os chamados esportes olímpicos – vôlei, basquete, handebol e atletismo, entre 
outros, foram priorizados para formar atletas que representassem o país em 
competições internacionais. Tal preferência sustentava-se na “teoria da pirâmide 
olímpica”, isto e´, a escola deveria funcionar como um celeiro de atletas, tornar-se a 
base da pirâmide para seleção e descoberta de talentos nos esportes de elite 
nacional (DCE’s, 2008, p. 42). 
 
Predominava o interesse na formação de atletas que representassem “talento 
natural”, de modo que se destacavam, até chegar ao topo da pirâmide, aqueles 
considerados de alto nível, prontos para representar o país em competições 
nacionais e internacionais. A ideia de talento esportivo substanciava-se num 
entendimento naturalizante dos processos sociais que constituem os seres humanos, 
como se as características biológicas individuais fossem preponderantes frente às 
oportunidades que cada um possui no decorrer de sua historia de vida (DCE’s, 
2008, p .42). 
 

 Com a promulgação da Lei 5692/71 a Educação Física continuou de caráter 

obrigatório na escola, passando a ter legislação específica e a ser integrada como atividade 

escolar regular e obrigatória no currículo de todos os cursos e níveis do sistema de ensino. 

 Na área pedagógica, pode-se dizer que a primeira referência para a legitimação da 

disciplina na escola foi a psicomotricidade, que fez duras críticas a perspectiva esportiva da 

Educação Física Escolar, pois seus fundamentos foram defendidos em contraposição às 

perspectivas teórico-metodológicas direcionadas à automatização e ao rendimento motor, 

expressos no modelo didático da desportivização da Educação Física. “Tais fundamentos 

valorizavam a formação integral da criança, acreditando que esta se dá no desenvolvimento 

interdependente de aspectos cognitivos, afetivos e motores” (DCE’s, 2008, p. 43). 

Entretanto, a psicomotricidade não estabeleceu um novo arcabouço de 
conhecimento para o ensino da Educação Física, e as práticas corporais, entre elas o 
esporte, continuaram a ser tratadas, tão somente, como meios para a educação e 
disciplina dos corpos, e não como conhecimentos a serem sistematizados e 
transmitidos no ambiente escolar (DCE’s, 2008, p. 43). 
 

 Além disso, segundo Soares, apud DCE’s (2008, p. 43) “A Educação Física ficou, em 

alguns casos, subordinada a outras disciplinas escolares, tornando-se um elemento 

colaborador para o aprendizado de conteúdos diversos àqueles próprios da disciplina”. 

 Com o fim da Ditadura Militar, em meados dos anos 80, deu-se início ao movimento 

de abertura política e com este processo de redemocratização social o sistema educacional 

brasileiro passou por um processo de reformulação. 

 Foi nesta época que começou a se formar uma comunidade científica na Educação 

Física. Surgiram então tendências ou correntes cujos debates teciam duras críticas ao modelo 

vigente. Diversos autores produziram discursos e publicações denominados de progressistas, 

visando construir um movimento renovador na disciplina. 



 Segundo as DCE’s (2008, p. 44) entre as correntes ou tendências progressistas 

destacaram-se as seguintes abordagens: 

- Desenvolvimentista: defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim 
da Educação Física. Constitui o ensino de habilidades motoras de acordo com uma 
seqüência de desenvolvimento. Sua base teórica é, essencialmente, a psicologia do 
desenvolvimento e aprendizagem;  
- Construtivista: defende a formação integral sob a perspectiva construtivista 
interacionista. Inclui as dimensões afetivas e cognitivas ao desenvolvimento 
humano. Embora preocupada com a cultura infantil, essa abordagem se fundamenta 
também na psicologia do desenvolvimento. 
 

 Estabelecendo um vínculo com as discussões da pedagogia crítica brasileira  e às 

análises das ciências humanas, estão as concepções críticas da Educação Física. 

Diferenciando-se das descritas anteriormente por operar a crítica da educação Física a partir 

de sua contextualização na sociedade capitalista. De acordo com as DCE’s (2008, p. 45), são 

elas:  

- Crítico-superadora: baseia-se nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e 
estipula, como objeto da educação Física, a Cultural Corporal a partir de conteúdos 
como: o esporte, a ginástica, os jogos, as lutas e a dança. O conceito de Cultura 
Corporal tem como suporte a ideia de seleção, organização e sistematização do 
conhecimento acumulado historicamente, acerca do movimento humano, para ser 
transformado em saber escolar. Esse conhecimento é sistematizado em ciclos e 
tratado de forma historicizada e espiralada. Isto é, partindo do pressuposto de que 
os alunos possuem um conhecimento sincrético sobre a realidade, é função da 
escola, e neste caso também a Educação Física, garantir o acesso às variadas formas 
de conhecimentos produzidos pela humanidade, levando os alunos a estabelecerem 
nexos com a realidade, elevando-os a um grau de conhecimento sintético. 
- Crítico-emancipatória: Nessa 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, tornando-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. 
 

 No início da década de 90, com a elaboração do Currículo Básico da Educação Pública 

do Paraná, a Educação Física foi fundamentada na pedagogia histórico-crítica, denominada de 

Educação Física progressista, revolucionária e crítica, sob pressupostos teóricos pautados no 

materialismo histórico-dialético. 

Esse documento caracterizou-se por ser uma proposta avançada em que o mero 
exercício físico deveria dar lugar a uma formação humana do aluno em amplas 
dimensões. O reflexo desse contexto para a Educação Física configurou-se em um 
projeto escolar que possibilitasse a tomada de consciência dos educando sobre seus 
próprios corpos, não no sentido biológico, mas especialmente em relação ao meio 
social em que vivem (DCE’s, 2008, p. 46).  

 

 Este Currículo, no entanto, trazia uma listagem de conteúdos, os pressupostos do 

movimento, que apresentavam condutas motoras de base, condutas neuro-motoras, esquema 



corporal, ritmo e aprendizagem objeto-motora. Para muitos, esses enfraqueciam os 

pressupostos teórico-metodológicos da pedagogia crítica, pois o enfoque continuava a 

privilegiar as abordagens desenvolvimentista, construtivista e psicomotora.  

 Neste mesmo período, segundo as DCE’s (2008, p. 47) foi elaborado o documento 

intitulado Reestruturação da Proposta Curricular do Ensino de Segundo Grau, também para a 

disciplina de Educação Física. “Assim como antes, a proposta foi fundamentada na concepção 

histórico-crítica de educação para resgatar o compromisso social da ação pedagógica da 

Educação Física. Vislumbrava-se a transformação de uma sociedade fundada em valores 

individualistas, em uma sociedade com menos desigualdade social”. 

Essa proposta apresentou um marco para a disciplina, destacou a dimensão social 
da Educação Física e possibilitou a consolidação de um novo entendimento em 
relação ao movimento humano, como expressão da identidade corporal, como 
prática social e como uma forma do homem se relacionar com o mundo. A proposta 
valorizou a produção histórica e cultural dos povos, relativa à ginástica, à dança, 
aos esportes, aos jogos e às atividades que correspondem às características 
regionais (DCE’s, 2008, p. 47).  
 

 Porém, houve alguns entraves para a consolidação de tal proposta, como a rigidez na 

escolha dos conteúdos, a insuficiência de oferta de formação continuada e as mudanças de 

políticas públicas em educação, trazidas pelas novas gestões governamentais. “Por isso, o 

ensino de Educação Física na escola se manteve, em muitos aspectos, em suas dimensões 

tradicionais, ou seja, com enfoque exclusivamente no desenvolvimento das aptidões físicas, 

de aspectos psicomotores e na prática esportiva” (DCE’s, 2008, p. 47). 

 Este avanço teórico da Educação Física sofreu um retrocesso ainda na década de 90, 

quando após a elaboração da LDB, nos foi apresentado os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) para a disciplina de Educação Física. “Os PCN’s passaram a subsidiar propostas 

curriculares nos Estados e Municípios. O que deveria ser um referencial curricular tornou-se 

um currículo mínimo, para além da ideia de parâmetros e propôs objetivos, conteúdos, 

métodos, avaliação e temas transversais” (DCE’s, 2008, p. 48). 

No que se refere à disciplina de Educação Física, a introdução dos temas 
transversais acarretou, sobretudo, num esvaziamento dos conteúdos próprios da 
disciplina. Temas como ética, meio ambiente, saúde e educação sexual tornaram-se 
prioridade no currículo, em detrimento do conhecimento e reflexão sobre as 
práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade, entendidos aqui 
como objeto principal da Educação Física (DCE’s, 2008, p. 48). 

 

 Os PCN’s foram vistos por alguns críticos como ecletismo, pois continham elementos 

da pedagogia construtivista piagetiana, elementos da abordagem tecnicista, sob a idéia de 

eficiência e, também, defendiam o conceito de saúde e qualidade de vida do aluno pautado na 

aptidão física. 



 Segundo as DCE’s (2008, p. 49), “Diante da análise de algumas das abordagens 

teóricas que sustentaram historicamente as teorizações em Educação Física escolar no Brasil, 

desde as mais reacionárias até as mais críticas, opta-se, nestas Diretrizes Curriculares, por 

interrogar a hegemonia que entende esta disciplina tão somente como treinamento do corpo, 

sem nenhuma reflexão sobre o fazer corporal”. 

 Visando um projeto mais amplo de educação do Estado do Paraná, define-se a escola 

como um espaço que, dentre outras funções, deve garantir aos alunos o acesso ao 

conhecimento produzido historicamente pela humanidade. 

Nesse sentido, partindo de seu objeto de estudo e de ensino, Cultura Corporal, a 
Educação Física se insere nesse projeto ao garantir o acesso ao conhecimento e à 
reflexão crítica das inúmeras manifestações ou práticas corporais historicamente 
produzidas pela humanidade, na busca de contribuir com um ideal mais amplo de 
formação de um ser humano crítico e reflexivo, reconhecendo-se como sujeito, que 
é produto, mas também agente histórico, político, social e cultural (DCE’s, 2008, p. 
49). 
 

 

2.2 Fundamentos Teórico-Metodológicos da Educação Física 

 

 Seguindo o que nos aponta as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado 

do Paraná da disciplina de Educação Física – 2008 – faremos agora um apanhado geral dos 

fundamentos teórico-metodológicos que norteiam a prática da mesma no universo escolar. 

 Após a leitura deste breve histórico da Educação Física apresentado anteriormente, é 

possível entender as mudanças teórico-metodológicas que ocorreram no decorrer dos anos e 

que culminou com a atual concepção de disciplina defendida nas Diretrizes. 

 É preciso, primeiramente, reconhecer alguns dos principais problemas da Educação 

Física atual, que acabam por ser responsáveis pela sua desqualificação como área de 

conhecimento socialmente relevante, comprometendo, desta forma, sua legitimação no 

currículo escolar. 

 Nesse sentido, segundo Shardakov apud DCE’s (2008, p. 49), é preciso superar: 

- A persistência do dualismo corpo-mente como base científico-teórica da Educação Física 

que mantém a cisão teoria-prática e dá origem a um aparelho conceitual desprovido de 

conteúdo real, dentre eles o conceito a-histórico de esporte e das suas classificações; 

- A banalização do conhecimento da cultura corporal, pela repetição mecânica de técnicas 

esvaziadas da valorização subjetiva que deu origem a sua criação;  

- A restrição do conhecimento oferecido aos alunos, obstáculo para que modalidades 

esportivas, especialmente as que mais atraem as crianças e jovens, possam ser apreendidas  na 



escola, por todos, independentemente de condições físicas, e etnia, sexo ou condição social; 

- A utilização de testes e medidas padronizadas, não como forma de acesso aos 

conhecimentos oriundos do esporte de rendimento, mas com objetivos exclusivos de aferir o 

nível das habilidades físicas, ou como instrumentos de avaliação do desempenho instrucional 

dos alunos nas aulas de Educação Física; 

- A adoção da teoria da pirâmide esportiva como teoria educacional; 

- A falta de uma reflexão aprofundada sobre o desenvolvimento da aptidão física e sua 

contradição com a reflexão sobre a Cultura Corporal; 

Propõe-se que a Educação Física seja fundamentada nas reflexões sobre as 
necessidades atuais de ensino perante os alunos, na superação de contradições e na 
valorização da educação. Por isso, é de fundamental importância considerar os 
contextos e experiências de diferentes regiões, escolas, professores, alunos e da 
comunidade. Pode e deve ser trabalhada em interlocução com outras disciplinas que 
permitam entender a Cultura Corporal em sua complexidade, ou seja, na relação 
com as múltiplas dimensões da vida humana, tratadas tanto pelas ciências humanas, 
sociais, da saúde e da natureza (DCE’s, 2008, p. 50). 

 

 A Educação Física faz parte do projeto geral da escolarização e deve estar articulada 

ao projeto político pedagógico pelo fato de possuir seu próprio objeto de estudo e de ensino, 

sendo estes relevantes na escola. Desta forma, se a atuação do professor efetiva-se na quadra, 

em outros lugares do ambiente e em diferentes tempos pedagógicos, seu compromisso, assim 

como dos demais professores, é com o projeto de escolarização ali instituído, sempre em 

favor da formação humana. 

Busca-se, assim, superar formas anteriores de concepção e atuação na escola 
pública, visto que a superação é entendida como ir além, não como negação do que 
precedeu, mas considerada objeto de análise, de crítica, de reorientação e/ou 
transformação daquelas formas. Nesse sentido, procura-se possibilitar aos alunos o 
acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, relacionando-o às práticas 
corporais, ao contexto histórico, político, econômico e social (DCE’s, 2008, p. 51). 
 

 Ao se pensar a Educação Física e uma mudança significativa desta, necessário de faz 

analisar a insuficiência do atual modelo de ensino, que raramente contempla a imensa riqueza 

das manifestações corporais produzidas socialmente pelos diferentes grupos humanos. Isto 

coloca, em posição de análise e crítica, o trabalho pedagógico, os objetivos e a avaliação, o 

trato com o conhecimento, os espaços e tempos escolares da referida disciplina. É preciso 

reconhecer a gênese da cultura corporal que reside na atividade humana para garantir a 

existência da espécie. 

 De acordo com as DCE’s (2008, p. 52): 

A gênese da cultura corporal, referida acima, está relacionada à vida em sociedade, 
desenvolvendo-se, inicialmente, nas relações Homem-Natureza e Homem-Homem, 
isto é, pelas relações para a produção de bens e pelas relações de troca. Para 



garantir sua sobrevivência, reprodução e povoamento do Planeta, a humanidade 
necessitou conhecer a natureza, conquistar diferentes espaços, ocupando-os e 
explorando-os em sua diversidade de fauna, flora e relevo. 
Nas relações com a natureza e com o grupo social de pertencimento, por meio do 
trabalho, os seres humanos desenvolveram habilidades, aptidões físicas e 
estratégias de organização, fundamentais para superar obstáculos e garantir a 
sobrevivência. 
 

Outras manifestações corporais e culturais se concretizavam em celebrações dos frutos 

do trabalho. As danças comemorativas das colheitas, danças de guerra, danças religiosas, 

dentre outras. 

O trabalho é, então, constitutivo da experiência humana, concomitantemente com a 
materialidade corporal e como ato humano, social e histórico, assumiu, ao longo da 
história da humanidade, duplo caráter. Se por um lado, ele é fundamental para a 
existência humana e nós dependemos dele, por outro, na sociedade capitalista, 
ocorre um processo de estranhamento, no qual não nos reconhecemos no produto 
do nosso trabalho. Para manter este segundo caráter – de trabalho alienado – são 
necessários mecanismos e mediações referentes à disciplina corporal para atender 
aos interesses do modo como o capital organiza a vida em sociedade (DCE’s, 2008, 
p. 52). 
 
Nesse sentido, propõe-se a discussão a respeito da disciplina de Educação Física, 
levando-se em conta que o trabalho é categoria fundante na relação ser 
humano/natureza e ser humano/ser humano, pois dá sentido à existência humana e a 
materialidade corporal que constitui “um acervo de atividades comunicativas com 
significados e sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, místicos, antagonistas 
(ESCOBAR apud DCE’s, 2008, p. 52). 
 

 Baseado no exposto, vimos que a materialidade corporal se constitui num longo 

caminho, traçado em milhares de anos, no qual o ser humano constitui suas formas de relação 

com a natureza, e entre elas, as práticas corporais. 

É partindo dessa posição que estas Diretrizes apontam a Cultura Corporal como 
objeto de estudo e ensino da Educação Física, evidenciando a relação estreita entre 
a formação histórica do ser humano por meio do trabalho e as práticas corporais 
decorrentes. A ação pedagógica da Educação Física deve estimular a reflexão sobre 
o acervo de formas e representações  do mundo que o ser humano tem produzido, 
exteriorizadas pela expressão corporal em jogos e brincadeiras, danças, lutas, 
ginástica e esportes. Essas expressões podem ser identificadas como formas de 
representação simbólica da realidade vividas pelo homem (COLETIVO DE 
AUTORES apud DCE’s, 2008, p. 53.). 
 

 

2.3 As aulas de Educação Física numa perspectiva Histórico-Crítica 

 

Pelo exposto acima, a educação Física deve ser compreendida sob um contexto mais 

amplo e entendida ser “composta por interações que se estabelecem na materialidade das 

relações sociais, políticas, econômicas e culturais dos povos” (DCE’s, 2006, p. 21). 

 Nessa perspectiva, bem coloca Saviani (2005, p. 103) quando afirma:  

 



Na sociedade atual, pode perceber que já não é possível compreender a educação 
sem a escola, por que a escola é a forma dominante e principal da educação. Assim, 
para compreender-se as diferentes modalidades de educação exige-se a 
compreensão da escola. [...] A escola pode ser compreendida independentemente 
das demais modalidades da educação. [...] A escola é, pois, compreendida com base 
no desenvolvimento histórico da sociedade. 
 

Pode-se dizer então que a concepção política socialista se articula com a concepção 

pedagógica histórico-crítica, visto ambas envolverem a compreensão da realidade humana 

como sendo construída pelos próprios homens, a partir do processo do trabalho, ao longo do 

tempo (SAVIANI, 2005). 

De acordo com Gasparin (2003), a pedagogia histórico-crítica pode estruturar seu 

planejamento em alguns momentos, os quais estabelecem relações entre si: 

- Preparação (Prática Social Inicial): O primeiro passo do método pedagógico proposto 

pela, caracteriza-se como uma preparação, uma mobilização do aluno para a construção do 

conhecimento escolar. 

Para motivar o aluno é necessário que o professor conheça sua prática social imediata 

sobre o conteúdo proposto, como também deixá-los falar sobre as relações sociais como um 

todo, o que irá facilitar o trabalho do professor e o entendimento e o interesse do aluno, 

advindo daí tanto uma aprendizagem como uma prática docente significativas.  

- Problematização: O segundo passo consiste no questionamento dessa realidade e 

também do conteúdo, ou seja, é a problematização. 

A Problematização nada mais é que o ponto chave para que se crie uma necessidade 

de busca do conhecimento, predispondo o aluno para uma aprendizagem significativa, 

mediante a solução de questões levantadas às quais estimulam o raciocínio. Portanto, a 

Problematização é um elemento-chave na transição entre a prática e a teoria, ou seja, é o 

momento em que se põe em questão a realidade. 

Nessa fase do método, conteúdo e prática social adquirem novas feições, pois é o 

momento em que se inicia a análise da prática e da teoria, fazendo-se uma seleção do que é 

fundamental, trabalhando-se as grandes questões que desafiam a sociedade.  

 - Instrumentalização: Terceiro passo. Na Prática Social Inicial levantam-se questões, 

que são organizadas na Problematização, com a finalidade de encaminhar todo o processo 

ensino-aprendizagem, confrontando alunos (sujeito da aprendizagem), com o conteúdo 

(objeto do conhecimento). Portanto, as ações didático-pedagógicas para a aprendizagem 

realizam-se através dos procedimentos docentes e discentes.  

Dessa forma, alunos, professor e conteúdo constituem os três elementos do processo 

pedagógico. Embora o processo de aprendizagem seja interpessoal, a aprendizagem autêntica 



depende da ação do indivíduo sobre o objeto e vice-versa, sendo uma aprendizagem 

intrapessoal, consciente e interativa. 

É nesta fase que realmente ocorre a aprendizagem do conhecimento. Através da 

mediação do professor, o aluno constrói o conhecimento para si, pois a ação do professor 

objetiva propiciar condições para a atividade de análise e das demais operações mentais. 

As condições de aquisição de conhecimentos sistematizados, científicos, pela 
criança são muito diversas daquelas em que se originam os conceitos espontâneos. O 
novo contexto das interações escolares tem uma orientação deliberada e explícita. 
Tudo é previamente organizado [...] Partindo de seus conceitos espontâneos, ou 
mesmo de conceitos científicos já adquiridos, o aluno busca raciocinar com o 
professor, tentando reproduzir as operações lógicas que ele utiliza. [...] A elaboração 
interpessoal, que é realizada nesse processo, possibilita, inicialmente, ao educando 
imitar a análise intelectual que o professor vai desenvolvendo, passando 
gradativamente à sua própria elaboração, desenvolvendo sua atividade cognitiva 
(GASPARIN, 2003, p. 195). 

 

- Cartarse: O quarto passo. A análise constitui uma das operações mentais básicas para 

a construção do conhecimento, ao passo que na catarse, é a síntese. Após o estudo dos 

conteúdos, é chegado o momento em que o aluno irá mostrar o que ele conseguiu incorporar 

sobre o que foi explorado, ou seja, irá sistematizar o que assimilou, fazer a catarse, isto é, o 

resumo, a conclusão do conteúdo aprendido, deixando claro o seu nível de aprendizagem. 

Para Saviani, Catarse é 

A expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social a que se 
ascendeu. [...] Trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, 
transformados agora em elementos ativos de transformação social. [...] Daí porque o 
momento catártico pode ser considerado como o ponto culminante do processo 
educativo, já que se realiza pela mediação da análise levada a cabo no processo de 
ensino, a passagem da síncrese; em conseqüência, manifesta-se nos alunos a 
capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos tão elaborados 
quanto era possível ao professor (SAVIANI apud GASPARIN, 2003, p. 128). 

 
 

O que no início era confuso, abstrato, passa a ser visto e compreendido de maneira 

diferente, concreta, pois passa a ser entendido, compreendido, dando um novo sentido à 

aprendizagem. 

Através da catarse o aluno muda seu conceito, adquire nova postura em relação ao que 

estudou. Constituiu o ponto máximo da efetivação da aprendizagem. Verificar-se-á se houve a 

construção e a apropriação do conteúdo.  

Para que tal aconteça, será necessário que sejam proporcionadas oportunidades que 

demonstrem o conhecimento adquirido. 

- Prática Social Final do Conteúdo: Nesta fase ocorre a passagem do teórico para o 

prático. A Prática Social Inicial e a Final são a mesma prática quando se constituem,  segundo 



Saviani: 

O suporte e o contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento e a finalidade da 
prática pedagógica. [E não são a mesma prática] se considerarmos que o modo de 
nos situarmos em seu interior se alterou qualitativamente pela mediação da ação 
pedagógica; e já somos, enquanto agentes sociais, elementos constitutivos da prática 
social, é lícito concluir que a prática social se alterou qualitativamente (SAVIANI 
apud GASPARIN, 2003, p. 143). 

 

Saviani apud Gasparin (2003, p. 144) afirma que a educação “[...] transforma de modo 

indireto e mediato, isto é, agindo sobre os sujeitos da prática”.  

Os princípios do método proposto são revolucionários. Este método se propõe não só a 

revolucionar, a transformar somente a escola, mas a sociedade como um todo. 

O estudo deste método deixa claro que não é um trabalho individual que irá realizar as 

transformações da escola e da sociedade, ou seja, das estruturas sociais. Mas se propõe como 

um desafio, para que o mesmo não fique somente na teoria. Que o educando é capaz de 

sozinho ou em grupo por em prática o conteúdo que aprendeu, se apropriou e, portanto, saberá 

aplicá-lo, indo além da sala de aula, mostrando que teoria e prática devem caminhar juntas. 

Torna-se necessário o compromisso de usar, em seu cotidiano, os novos conceitos 

relacionando-os com os anteriormente adquiridos. 

Portanto, a escola na perspectiva de uma pedagogia crítico-superadora deve selecionar 

os conteúdos da Educação Física com o objetivo de promover a leitura da realidade, 

analisando a origem dos conteúdos, sua necessidade e os meios necessários para desenvolvê-

los. Os conteúdos são conhecimentos necessários à apreensão do desenvolvimento sócio-

histórico das próprias atividades corporais e à explicitação de suas significações objetivas.  

Entre os conteúdos preconizados pelos DCEs do Paraná, o jogo é um conteúdo 

estruturante. Por ser um conteúdo amplo, os jogos são objeto de muitas pesquisas e 

desdobramentos, sendo que este trabalho enfoca o tipo de jogo denominado cooperativo. 

 

 

2.4 Os Jogos Cooperativos e a competitividade nas aulas de Educação Física 

 

 Ao se falar em competitividade nas aulas de Educação Física, nosso primeiro e mais 

rápido pensamento nos remete ao esporte. Em se tratando de escola, vamos direto ao futsal, 

basquete, handebol e voleibol, que ainda são os mais praticados nas aulas de Educação Física. 

 Ao nos referirmos ao esporte, tratamos de todos os conteúdos da Educação Física que 

já foram desportivizados. Segundo as DCE’s (2008, p. 57) “o processo de desportivização das 



práticas corporais é um fenômeno cada vez mais recorrente, impulsionado pela super 

valorização do esporte na atual sociedade” 

Se, na origem do esporte, sua prática condenava os jogos populares por serem uma 
atividade que não condizia com os interesses da burguesia em ascensão, que tinham 
como foco a seleção dos mais habilidosos, agora, na atualidade, suas luzes estão 
sobre as práticas que ainda não estão vinculadas à lógica e a regras previamente 
fixadas (DCE’s, 2008, p. 57). 
 

 A desportivização significa padronização das práticas corporais, ou seja, para que 

qualquer atividade se torne um esporte é preciso colocá-la sob normas e regras padronizadas e 

subjugadas a federações e confederações, tornando esta prática amplamente conhecida, 

deixando assim o aspecto criativo, livre, passível de adaptações e acessibilidade num segundo 

plano. 

 Ao trabalharmos, na escola, com os demais conteúdos como ginástica, dança e lutas, 

também podemos reforçar a padronização e a competitividade existente nos esportes já 

citados, pois estes também já passaram ou estão passando pelo processo de desportivização. 

 Desta forma, quando falamos em esporte, em desportivização e em padronização, não 

podemos deixar de abordar a técnica e a tática. Afinal não existe esporte, nestes termos, sem 

elas. Como pensado nas Diretrizes, “os aspectos técnicos e táticos são elementos que estão 

presentes nas mais diversas manifestações corporais, especificamente naquelas que 

constituem os conteúdos da Educação Física na escola” (DCE’s, 2008, p. 58). 

 Toda modalidade esportiva possui recursos para sua formatação, que são os gestos 

técnicos. O foco fica centrado na prática, no fazer pelo fazer, porém com eficiência, com 

performance máxima por meio do treinamento diário e repetitivo dos diferentes gestos 

técnicos, conhecidos por fundamentos básicos das diversas modalidades esportivas. Essa 

robotização dos gestos técnicos acaba por tolher a criatividade e espontaneidade dos 

movimentos, pois convencionou-se, padronizou-se a forma de executá-los. 

As técnicas e táticas compõem os elementos que constituem e identificam o legado 
cultural das diferentes práticas corporais, por isso, não se trata de negar a 
importância do aprendizado das diferentes técnicas e elementos táticos. Trata-se, 
sim, de conceber que o conhecimento sobre estas práticas vai muito além dos 
elementos técnicos e táticos. Do contrário corre-se o risco de reduzir ainda mais as 
possibilidades de superar as velhas concepções sobre o corpo, baseadas em 
objetivos focados no desenvolvimento de habilidades motoras e no treinamento 
físico, por meio das conhecidas progressões pedagógicas. (DCE’s, 2008, p. 59). 

 
 “O esporte, como prática social que institucionaliza temas lúdicos da cultura corporal, 

se projeta numa dimensão complexa de fenômeno que envolve códigos, sentidos e 

significados da sociedade que o cria e o pratica. Por isso, deve ser analisado nos seus variados 

aspectos, para determinar a forma em que deve ser abordado pedagogicamente no sentido de 



esporte “da” escola e não como o esporte “na” escola” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 

70). 

Sendo uma produção histórico cultural, o esporte subordina-se aos códigos e 
significados que lhe imprime a sociedade capitalista w, por isso, não pode ser 
afastado das condições a ela inerentes, especialmente no momento em que se lhe 
atribuem valores educativos para justificá-lo no currículo escolar. No entanto, as 
características com que se reveste – exigência de um máximo rendimento atlético, 
norma de comparação do rendimento que idealiza o princípio de sobrepujar, 
regulamentação rígida (aceita no nível da competição máxima, as olimpíadas) e 
racionalização dos meios e técnicas – revelam que o processo educativo por ele 
provocado reproduz, inevitavelmente, as desigualdades sociais. Por essa razão, 
pode ser considerado uma forma de controle social, pela adaptação do praticante 
aos valores e normas dominantes defendidos para a “funcionalidade” e 
desenvolvimento da sociedade (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 70).  
 

 Ao se trabalhar com o conteúdo esporte na instituição escolar é importante que o 

professor leve em conta os determinantes histórico-sociais responsáveis pela constituição do 

esporte ao longo dos anos, vislumbrando a possibilidade de recriação dessa prática corporal, 

pois os pressupostos para o aprendizado do esporte, como o domínio dos elementos 

técnico/táticos e as precondições fisiológicas necessárias para a sua prática, deixam claro que 

a finalidade a ele atribuída é somente a vitória na competição, colocando-o na condição de 

fim em si mesmo. 

Portanto, nas DCE’s, os esporte é entendido como uma atividade teórico prática e 
um fenômeno social que, em suas várias manifestações e abordagens, pode ser uma 
ferramenta de aprendizado para o lazer, para o aprimoramento da saúde, e para 
integrar os sujeitos em suas relações sociais (DCE’s, 2008, p. 63). 
 

 Necessário se faz que o professor de Educação Física fique atento para não 

negligenciar a reflexão crítica e a ‘didatização’ no trabalho desse conteúdo, pois caso 

contrário pode acabar por reforçar características bem próprias do esporte, como a 

sobrepujança, a competitividade e o individualismo. 

A exacerbação e a ênfase na competição, na técnica, no desempenho máximo e nas 
comparações absolutas e objetivas faz do esporte na escola uma prática pedagógica 
potencialmente excludente, pois desta maneira, só os mais fortes, hábeis e ágeis 
conseguem viver o lúdico e sentir prazer na vivência e no aprendizado desse 
conteúdo (DCE’s, 2008, p. 63). 
 

 É importante garantir aos alunos a possibilidade de acesso e reflexão sobre as práticas 

esportivas, nesse sentido, a prática pedagógica da Educação Física não deve se limitar ao 

fazer corporal, ou seja, ao aprendizado único e exclusivo das habilidades físicas, destrezas 

motoras, táticas de jogo e regras. 

Portanto, o ensino do esporte nas aulas de Educação Física deve sim contemplar o 
aprendizado das técnicas, táticas e regras básicas das modalidades esportivas, mas 
não se limitar a isso. É importante que o professor organize, em seu plano de 
trabalho docente, estratégias que possibilitem a análise crítica das inúmeras 



modalidades esportivas e do fenômeno esportivo que, sem dúvida, é algo bastante 
presente na sociedade atual (DCE’s, 2008, p. 64). 
 

 “Na escola, é preciso resgatar os valores que privilegiam o coletivo sobre o individual, 

defendem o compromisso da solidariedade e respeito humano, a compreensão de que jogo se 

faz “a dois”, e de que é diferente jogar “com” o companheiro e jogar “contra” o adversário” 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 71). 

Considerando uma sociedade cuja vida cotidiana se explica pelas relações de 

competição (compete-se na rua, no trabalho, nos espaços de recreação, na educação...), onde 

se desenvolveu uma visão fragmentária do mundo, segundo o qual não podemos assumir 

nossas vidas como sendo comum, nossos problemas como sociais, nossas tristezas como 

coletivas. 

 Os jogos cooperativos apresentam-se como uma possibilidade subjetiva que permite a 

experiência de sentir que a felicidade, a alegria e o prazer podem existir sem que precise ser 

derrotado o outro; uma possibilidade que elimina o binômio ganhadores-perdedores com o 

qual rotulam nossa vida (BARREIRA apud BROWN 1994). 

 Compreender o jogo cooperativo requer um entendimento e conceituação de jogo, pois 

o jogo configura-se para Brougére (1997) como um espaço social criado intencionalmente 

pelos participantes, onde existe uma aprendizagem social e possuí uma convenção aceita por 

todas. 

 Huizinga (1980, p. 33), define jogo como: 
 
...uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 
limites de tempo e espaço, segundo regras livremente concedidas, mas 
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 
sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida 
cotidiana. 

 

 O jogo apresenta-se a partir daquilo que o participante é colocado em confronto, não 

surge de movimentos ou fatos. Assim, o jogador manipula as imagens e os símbolos que são 

culturalmente criados por determinada sociedade, e dentro da esfera lúdica, dá-lhes ou não 

uma nova roupagem e diferentes sentidos. Podendo assim estrutura-lo e imagina-lo de 

diversas formas, dando-lhes um significado próprio. No movimento imaginário, o jogador 

pode se submeter ao jogo sendo exposto a ele ou criar formas e jogar. 

O entendimento de jogo ocorre como um modo lúdico de comunicação com o mundo 

e uma maneira de aprender a lidar com os sentimentos que surgem durante sua prática. No 

jogo não se busca resultados, é improdutivo no vencer e produtivo no criar. Criar 



necessidades de fantasiar o interesse pelo outro, de se expressar como pessoa que pensa, que é 

inventiva e que consegue demonstrar as suas habilidades. 

 Como fenômeno social, os jogos e brincadeiras relacionam-se aos processos de 

produção que vem acontecendo desde a sua invenção. Portanto, o corpo e as práticas 

corporais são vinculados aos interesses do capital, os quais influenciam a Educação Física na 

escola, devendo os mesmos serem abordados conforme a realidade regional e cultural do 

grupo. Os jogos e brincadeiras possuem regras, mas há a liberdade dos alunos auxiliarem na 

construção dessas regras, segundo as necessidades e os desafios a serem enfrentados. 

 Segundo o Coletivo de Autores (1992, p. 65), “O jogo (brincar e jogar são sinônimos 

em várias línguas) é uma invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e 

curiosidade resultam num processo criativo para modificar, imaginariamente, a realidade e o 

presente”. 

 Brincar (o jogo em aula) torna o aluno capaz de estabelecer conexões entre o 

imaginário e o simbólico. Para Vaz et al apud DCE’s (2008, p. 66): 

[...] as brincadeiras são expressões miméticas privilegiadas na infância, momentos 
organizados nos quais o mundo, tal qual as crianças o compreendem, é relembrado, 
contestado, dramatizado, experienciado. Nelas as crianças podem viver, com menos 
riscos, e interpretando e atuando de diferentes formas, as situações que lhes 
envolvem o cotidiano. Desempenham um papel e logo depois outro, seguindo, mas 
também reconfigurando, regras. São momentos de representação e apresentação de 
apropriação do mundo. 

 

 Englobando os princípios do jogar, o jogo cooperativo apresenta-se por Brown (1994), 

“...como a participação de todos, sem que alguém fique excluído...” , onde o objetivo e a 

diversão estão centrados a metas coletivas e não individuais. Para o referido autor a 

experiência do jogo cooperativo, acontece através do riso compartilhado. 

 Para Soler (2002, p 19) “ Os jogos cooperativos sempre existiram, mas começaram a 

ser sistematizados na década de 1950 nos Estados Unidos, através do trabalho de Ted Lentz”. 

 De acordo com Brotto (2001, p.45)  

Os Jogos Cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização dada 
ao individualismo e à competição exacerbada, na sociedade moderna, mais 
especificamente, na cultura ocidental. Considerada como um valor natural e normal 
na sociedade humana, a competição tem sido adotada como uma regra em 
praticamente todos os setores da vida social. Temos competido em lugares, com 
pessoas e em momentos que não precisaríamos, e muito menos, deveríamos. Temos 
agido assim como se essa fosse a única opção. 

Segundo Orlick apud Brotto (2001, p.45) “nós não ensinamos as nossas crianças a 

terem prazer em buscar o conhecimento, nós as ensinamos a se esforçarem para conseguir 

notas altas. Da mesma forma não as ensinamos a gostar dos esportes, nós as ensinamos a 

vencer jogos”. 



 A grande valorização da competição é manifestada nos jogos através da relevante 

importância no resultado numérico e na vitória. “Os jogos tornaram-se rígidos e altamente 

organizados, dando a ilusão que só existe uma maneira de jogar” (BROTTO, 2001, p. 45). 

Conceber jogo cooperativo é entender o jogo tendo como forma de desenvolvimento a 

participação de várias pessoas, compartilhando dos mesmos objetivos e metas assumindo uma 

característica de atividade cooperativa. 

O jogo cooperativo possui várias características, que se refletem em possibilidades de 

trabalhos em grupo, de acordo com o Bronw (1994), Libertam da Competição, Libertam da 

Eliminação, Libertam para criar e Libertam da agressão física. 

Como exposto, as características de jogo, enquanto fonte de criação e como modo 

lúdico de comunicação estão presentes nos jogos cooperativos. 

Para Brown (1994) muito do trabalho sobre metodologia cooperativa para o ensino 

tem sua base teórica na psicologia social. Desta forma o mesmo reproduz um resumo das 

Hipóteses de Mortn Deutseh estudioso das condutas de pessoas em grupos, comprovadas 

através de pesquisas experimentais em 1949. Sendo assim o autor apresenta quinze 

representações inerentes a cooperação, demonstrando as possibilidades favoráveis à busca de 

alternativas educacionais: 

1 – Os indivíduos em situações cooperativas consideram que a realização de seus objetivos e, 

em parte, conseqüência das ações dos outros participantes, enquanto os indivíduos em 

situações competitivas consideram que a realização de seus objetivos é incompatível com a 

realização dos objetivos dos demais membros... 

2 – Os membros de grupos cooperadores terão mais facilidade do que os membros de grupos 

competitivos para valorizar as ações de seus companheiros propensos a tingir objetivos 

comuns e para não reagir negativamente diante das ações capazes de dificultar ou impedir a 

obtenção de tais objetivos. 

3 – Os indivíduos em situações cooperativas são mais sensíveis às solicitações dos 

companheiros do que os indivíduos em situações competitivas. 

4 - Os membros de grupos cooperadores ajudam-se mutuamente com maior freqüência do que 

os membros de grupos competitivos. 

5 – Após certo tempo, registra-se uma freqüência maior na coordenação de esforços em 

situações cooperativas do que em situações competitivas. 

6 – A homogeneidade quanto a quantidade de contribuição ou participação é maior nas 

situações cooperativas do que nas situações competitivas. 



7 – A especialização numa atividade é maior nos grupos cooperativos do que nos grupos 

competitivos. 

8 – Existe maior pressão para o agir nos grupos cooperativos do que nos grupos competitivos. 

9 – A atenta observação da produção de sinais emitidos pelos membros de uma situação 

competitiva é menor do que a revelada numa situação cooperativa. 

10 – Existe maior aceitação da intercomunicação nos grupos cooperativos do que nos 

competitivos. 

11 – A produtividade em termos qualitativos, é maior nos grupos cooperativos do que nos 

grupos competitivos. 

12 – Existe uma maior manifestação de amizade entre os membros dos grupos cooperativos 

do que entre os grupos competitivos. 

13 – Os membros dos grupos cooperativos avaliam a sua produção mais favoravelmente do 

que os membros dos grupos competitivos. 

14 – Registra-se um percentual maior de funções coletivas nos grupos cooperativos do que 

nos competitivos. 

15 – Os membros de grupos cooperativos consideram que são mais capazes de produzir 

efeitos positivos sobre seus companheiros de grupo do que os membros competitivos. 

Pode-se destacar que muitos dos valores que surgem em situações de cooperação são 

precisamente aquelas que se deseja na educação. Para Brown (1994) itens como a 

sensibilidade, a ajuda mútua, a coordenação de esforços a valorização e a amizade são 

elementos que se pretende incluir numa proposta de trabalho com a comunidade. 

 A cooperação na educação vai muito mais além dos jogos cooperativos, Pode-se usá-la 

como estratégia para buscar a igualdade e a justiça com o grupo e para ajudar a entender como 

tal modelo pode ser aplicado em contexto mais amplo. Estruturas de cooperação criam as 

condições para transformar a desigualdade, produzindo situações de igualdade e relações 

humanas onde cada um sente a liberdade e a confiança para trabalhar em conjunto em função 

de algumas metas comuns. 

Situações cooperativas compreendem direcionamento a um objetivo comum, quando a 

conquista será possível somente se o objetivo de um indivíduo for alcançado juntamente com 

o êxito do objetivo dos demais. 

Porém, os jogos cooperativos em si não representam um avanço no entendimento dos 

jogos na forma como os mesmos são pensados no interior das Diretrizes. Pensar os jogos 

cooperativos como solução para a competitividade é um equívoco por dois motivos. Primeiro 

porque os autores supra-mencionados não fazem a crítica ao modo de produção social 



responsável pelo excesso de competitividade, ou seja, fazem uma análise despolitizada. 

Segundo, que a competição é um fator lúdico essencial ao jogo, tão importante quanto a 

cooperação. Logo, muitos autores dos jogos cooperativos ao exagerarem nos valores da 

cooperação, acabam por reforçar a submissão dos filhos da classe trabalhadora, os quais são 

educados para serem cooperativos, isto é, no contexto da exploração capitalista, pessoas 

dóceis e submissas.  

Portanto, ao pensarmos os jogos cooperativos na realidade concreta, é necessário 

superar a ingenuidade das primeiras proposições, avançando para uma dimensão crítica 

revolucionária. Neste sentido, o texto avança para a práxis na Colégio Estadual Arthur de 

Azevedo, em São João do Ivaí, descrevendo os avanços, lutas, contradições e problemas no 

trabalho com jogos cooperativos para além da lógica do Capital. 

 

 

2.5 Apontamentos sobre Experiência Desenvolvida 

 

 A organização e aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, que 

começou a ser pensado e organizado no início das atividades do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, no ano de 2008. 

 O projeto fora intitulado “Os Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física como 

estratégia de crítica e superação da competitividade sob a égide do capitalismo: uma 

abordagem Histórico-Crítica”. Isso revela a perspectiva de absorver criticamente os avanços 

dos jogos cooperativos, no sentido de superação da competitividade exacerbada nas aulas de 

Educação Física, tendo a Pedagogia Histórico-Crítica como referencial teórico desta prática. 

 Adianta-se que esse objetivo não foi satisfatoriamente alcançado dado que uma 

metodologia contra-hegemônica no ensino dos jogos, além de ser algo em devir, encontra 

múltiplas resistências para sua efetivação. De maneira geral, ao se estruturar tal Projeto, 

pensou-se na realidade que ainda impera na maioria das aulas de Educação Física ministradas 

nas escolas, que é a prática desportiva, pela prática desportiva, como carro chefe das referidas 

aulas. Do ponto de vista da crítica a lógica capitalista, acaba por promover e perpetuar as 

relações de poder existentes entre a burguesia e a classe operária, pois trabalha claramente 

com a relação entre vencedor e vencido, promovendo a exclusão dos que, por uma grande 

variante de motivos, acabam sendo menos habilidosos e consequentemente considerados 

inaptos para tais práticas. 



 Para se tentar alcançar o objetivo proposto, o Projeto foi concebido para, na sua 

implementação pedagógica, seguir os seguintes passos: 

 A implementação deste plano de trabalho ocorreu no Colégio Estadual Arthur 

de Azevedo – Ensino Fundamental, Médio, Profissionalizante e Normal de São João do Ivaí, 

e foi voltado aos professores de Educação Física e as turmas de alunos por estes selecionadas. 

Os percursos de implementação desta Intervenção Pedagógica foram: 

 
• Analisar, a prática pedagógica dos envolvidos enquanto professores de Educação Física, 

por meio das metodologias das quais fazemos uso. 

• Discutir, juntamente com os demais professores de Educação Física envolvidos, os 

subsídios teóricos fornecidos pela Pedagogia Histórico-Crítica. 

• Refletir sobre como podemos fazer uso do conteúdo Jogos Cooperativos para superar o 

modelo altamente competitivista, elitista e excludente de nossas aulas e ceder lugar a uma 

prática inclusiva, crítica e reflexiva. 

• Utilizar dos subsídios teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica para propor, por meio dos 

Jogos Cooperativos, 15 aulas diferenciadas, voltadas para a prática inclusiva, participativa e 

reflexiva. 

• Discutir, após a implementação do Projeto de Intervenção com professores e alunos 

envolvidos, se o mesmo causou alguma mudança no seu jeito de ver e participar das aulas de 

Educação Física, bem como na metodologia dessas aulas. 

• Analisar se ao término deste Projeto de Intervenção se é possível aos docentes envolvidos 

realizar ações reflexivas nas demais aulas a serem ministradas, transferindo para todos os 

demais conteúdos os subsídios teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica. Para tanto, esta 

implementação lançará mão dos seguintes recursos: 

 

1. Seleção de recursos bibliográficos a respeito da Pedagogia Histórico Critica. 

2. Seleção de recursos bibliográficos a respeito dos Jogos Cooperativos. 

3. Interação com os Profissionais da área a respeito de sua participação neste Projeto de 

intervenção Pedagógica. 

4. Apresentação do projeto à Comunidade Escolar. 

5. Reuniões com os envolvidos a fim  de  discutir a  própria prática   pedagógica , a  proposta 

das Diretrizes  Curriculares de  Educação Física para a  Educação  Básica e a  metodologia  de  

trabalho à partir da Pedagogia Histórico-Crítica. 



6. Reuniões com os envolvidos a fim de tratarmos da filosofia de trabalho proposta pelos 

Jogos Cooperativos. 

7. Reuniões com os envolvidos a fim de traçarmos uma estratégia de superação da 

competitividade exacerbada nas aulas de Educação Física por meio de 15 planos de aulas 

baseados na utilização da Pedagogia Histórico-Crítica juntamente com o conteúdo Jogos 

Cooperativos. 

8. Aplicação das atividades constantes dos 15 planos de aulas anteriormente elaborados sob 

o acompanhamento do Professor PDE em questão. 

9. Elaboração de um questionário para os professores envolvidos a fim de traçar paralelos a 

respeito de sua prática pedagógica. 

10. Elaboração de um questionário para os alunos envolvidos a fim de obter informações a 

respeito da mudança das práticas educativas propostas e qual o objetivo destas. 

11. Reflexão acerca das atividades desenvolvidas e possibilidades de transformação na prática 

docente, na visão acrítica/crítica dos alunos e de transformação social. 

Encerramento das atividades práticas do Projeto de Intervenção Pedagógica e análise dos 

dados obtidos na implementação deste. 

 Ocorre, porém, o planejamento sofreu mudanças para se fazer efetivo na realidade. 

Após uma reunião com a Direção, Equipe Pedagógica e Professores de Educação Física que 

se prontificaram a participar, o Projeto foi, com o respaldo do Orientador do mesmo, Prof. Dr 

Giuliano Gomes de Assis Pimentel, docente da Universidade Estadual de Maringá, adequado, 

ficando da seguinte forma: O trabalho foi proposto em duas etapas: a primeira para os 

docentes que se dispuseram a participar, que foram 3 e mais o proponente deste Projeto, 

totalizando 4,  por meio de um Grupo de Estudos com conteúdos relevantes para a análise e 

reflexão da própria prática pedagógica e preparação para o desenvolvimento das atividades a 

serem desenvolvidas na segunda etapa; segunda etapa: aplicação de atividades teórico práticas 

para os alunos participantes do Projeto, que foram definidos da seguinte forma: cada docente 

envolvido escolheu uma turma na qual já trabalhava, para a aplicação das referidas atividades, 

as turmas escolhidas foram: Período Matutino: 3º Ensino Médio B. Período Vespertino: 3º 

Ensino Médio C e 4º Ano A do Curso de Formação de Docentes – Normal. Período Noturno: 

4º Ano B do Curso de Formação de Docentes – Normal. Essa clientela foi definida após os 

estudos realizados por meio do Grupo de Estudos onde os professores acreditaram que a 

abordagem que deveria ser adotada seria mais adequada aos alunos do Ensino Médio e 

Formação de Docentes, pela complexidade que viram nesta abordagem. De forma geral, o 

Projeto atingiu aproximadamente 120 alunos, em sua maioria mulheres, devido a pouca 



presença de alunos do sexo masculino no Curso de formação de Docentes e igualmente por 

este motivo a faixa etária foi bem abrangente, indo de 17 a 52 anos. Os conteúdos propostos e 

sua organização ficaram da seguinte forma: 

 

1º ENCONTRO (4 horas) 

Data: 27/04/2009 – Horário: 14:00 às 19:00 horas – Local: Colégio Estadual Tomaz Edison - 

Maringá-PR.  

• Levantamento do conhecimento prévio dos professores sobre o tema a ser abordado 

por meio de uma entrevista oral coletiva com o grupo.   

• Exposição do conteúdo – Materialismo-Histórico-Dialético. 

o O problema fundamental da filosofia: a relação de pensar e ser, a ligação entre 

a matéria e o espírito, entre o material e o espírito.  

o O Idealismo e o Materialismo.  

o Karl Marx e a doutrina Marxista. 

o Os três aspectos principais do Marxismo: o materialismo dialético, o 

materialismo histórico e a economia política. 

o O estabelecimento da relação entre a sociedade capitalista e sua influência no 

ambiente escolar e mais especificamente na nossa prática pedagógica. 

 
2º ENCONTRO (4horas) 

Data: 28/04/2009 – Horário: 19:00 às 23:00 horas – Local: Colégio Educação Arthur de 

Azevedo.  

• Diálogo sobre o entendimento do tema proposto. 

• Apresentação geral da Pedagogia Histórico-Crítica  

o A fundamentação teórica da Pedagogia Histórico-Crítica por meio dos seus 5 

eixos: 

A fundamentação teórica do conteúdo estruturante Jogos e Brincadeiras. 

1. Prática Social Inicial do Conteúdo. 

2. Problematização. 

3. Instrumentalização. 

4. Catarse. 

5. Pratica Social Final do Conteúdo.  

 

 



3º ENCONTRO (4 horas)  

Data: 04/05/2009 – Horário: 19:00 às 23:00 horas – Local: Colégio Estadual Arthur de 

Azevedo.  

• Jogos e brincadeiras na perspectiva das Diretrizes Curriculares para o Ensino Básico 

do Estado do Paraná – DCE´s/2008.  

o As DCE´s/2008 e a Educação Física. 

o A fundamentação teórica do conteúdo estruturante Jogos e Brincadeiras. 

1. Histórico dos jogos, brinquedos e brincadeiras. 

2. O sistema capitalista e os jogos, brinquedos e brincadeiras.  

o A sistematização do conteúdo Jogos e Brincadeiras dentro das DCE´s/2008. 

A importância da mediação do professor ao se trabalhar com os conteúdos da Educação 

Física, especificamente com os Jogos e Brincadeiras. 

 
4º ENCONTRO (4 horas)  

Data: 05/05/2009 – Horário: 19:00 às 23:00 horas – Local: Colégio Estadual Arthur de 

Azevedo.  

• Os Jogos Cooperativos e seu papel como conteúdo integrante do Conteúdo 

Estruturante Jogos e Brincadeiras na perspectiva das Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Básico do Estado do Paraná – DCE´s/2008.  

o A fundamentação teórica do conteúdo Jogos Cooperativos. 

1. Histórico dos Jogos Cooperativos. 

2. Cooperação x Competição. 

3. Cooperar e competir numa sociedade capitalista. 

4. A proposta de trabalho com Jogos Cooperativos.  

o A importância da mediação do professor ao se trabalhar com os Jogos 

Cooperativos e a Competição como sendo ambos integrantes da práxis 

pedagógica da Educação Física e da relação destes com a sociedade capitalista. 

 

5º ENCONTRO (4 horas)  

Data: 11/05/2009 – Horário: 19:00 às 23:00 horas – Local: Colégio Estadual Arthur de 

Azevedo.  

• Foi solicitados aos professores que trouxessem para este encontro referencial teórico 

para a sistematização das aulas a serem ministradas na próxima etapa de 

implementação deste Projeto. 



• De posse do material trazido por todos os participantes, iniciou-se a preparação das 

atividades a serem desenvolvidas pelos mesmos junto aos alunos.  

• As atividades ficaram assim distribuídas:  

o 1ª aula: 

1. Apresentação do Projeto aos alunos envolvidos; 

2. Explicação e entrega do Termo de Consentimento; 

3. Aplicação do Instrumento Investigativo 1; 

4. Leitura e interpretação de um texto abordando os temas: Cooperação e 

Competitividade; 

o 2ª aula: Aplicação das seguintes brincadeiras que estão disponíveis de forma 

detalhada junto aos professores participantes para eventual verificação (Obs- 

esse procedimento se dará em todas as aulas práticas, pois fica impossível o 

detalhamento das mesmas neste anexo):    

                              1.    Cadeira Livre; 

                              2.    Dança das Cadeiras Tradicional; 

3. Dança das Cadeiras Cooperativa.  

o 3ª aula: 

               1.    Confraternização do Bichos; 

               2.    Volençol; 

o 4ª aula: 

               1.    O Inquilino; 

               2.     Basquete Amigão. 

o 5ª aula: 

               1.     Pega-pega em corrente; 

               2.     Multiesporte. 

o 6ª aula:  

               1.     Queima Tradicional; 

               2.     Queima Invertida. 

o 7ª aula: 

               1.     Futsal Cego; 

               2.     Futsal do Opressor e Oprimido. 

o 8ª aula: 

 1.   Leitura do texto Jogos Cooperativos e Educação, por Mônica Teixeira; 

               2.   Aplicação do Instrumento Investigativo 2; 



               3.   Diálogo com os alunos acerca da aplicabilidade do Projeto; 

 4.   Encerramento das atividades propostas junto aos alunos pelo professor            

regente.  

 

6º ENCONTRO (várias aulas) 

Data: de 14/05/2009 a 05/06/2009 – Horário: conforme a turma (série) ser trabalhada. – 

Local: Colégio Estadual Arthur de Azevedo.  

• O 6º encontro é composto pela aplicação das atividades elaboradas no 5º encontro e 

sua duração pode variar de acordo com a turma, horário e calendário escolar. 

• O mesmo consistiu em: 

1. Aplicação das atividades programas para serem desenvolvidas com os          

alunos; 

2. Utilização da metodologia trazida pela Pedagogia Histórico-Crítica 

para a realização das atividades propostas; 

Reflexão Crítica sobre cada atividade trabalhada, estabelecendo sua relação com a escola, as 

aulas de educação física e a vida em sociedade. 

 
7º ENCONTRO (4 horas)  

Data: 08/06/2009 – Horário: 19:00 às 23:00 horas – Local: Colégio Estadual Arthur de 

Azevedo.  

• Relato, pelos professores integrantes do grupo, de: 

   

o Como foi a receptividade dos alunos em relação a aplicação do Projeto 

o Como foi a participação dos alunos nas atividades propostas;  

o Se houve a interação de todo o grupo na resolução dos problemas trazidos pelos 

Jogos desenvolvidos. 

o Se o grupo percebeu as implicações entre o competir e do cooperar; 

o Se as discussões que surgiram foram críticas e reflexivas no tocante ao convívio 

social e as imposições da sociedade capitalista.  

 

8º ENCONTRO (2 horas)  

Data: 09/06/2009 – Horário: 19:00 às 21:00 horas – Local: Colégio Estadual Arthur de 

Azevedo.  



• O objetivo deste último encontro foi realizar uma avaliação de todo o trabalho (curso) 

por meio de discussões, reflexões e apontamentos de mudanças a serem realizadas em 

novos trabalhos. 

• Obter um parecer de cada participante sobre a aplicabilidade e relevância do Projeto 

de Intervenção Pedagógica na escola, cujo título é: Os Jogos Cooperativos nas aulas 

de Educação Física como estratégia de crítica e superação da competitividade sob a 

égide do capitalismo: uma abordagem Histórico-Crítica.  

• Encerramento da implementação agradecendo a todos pela cooperação e participação. 

 

Feito isto, iniciamos as atividades, seguindo a seqüência acima relatada. 

 

Os grupos de estudos com os docentes foram muito pertinentes. Porém foi possível 

constatar o despreparo que temos para lidar com esta proposta de Educação Física crítica e 

reflexiva, pois a nossa própria formação foi tecnicista, imperando a execução correta da 

técnica e o conhecimento dos sistemas táticos dos conteúdos desportivos abordados nas aulas, 

que segundo constatou-se priorizam os esportes de quadra. Em suma, o curso esclareceu sobre 

os equívocos do que se fazia, havendo uma conscientização, mas o condicionamento e a 

segurança pautada pelo modelo tecnicista não são grilhões fáceis de romper. 

Os docentes mostraram-se receptivos para o desafio de trabalhar, de forma 

diferenciada, com uma turma piloto definida por cada um, desafio também encarado pela 

docente proponente do Projeto. As atividades previstas para as aulas, já citadas anteriormente, 

priorizavam as atividades cooperativas em detrimento as competitivas e seriam norteadas pela 

Pedagogia Histórico-Crítica. 

Quando saímos a campo, ou seja, quando deixamos os estudos para por nossa proposta 

em ação, foi inevitável o receio da não aceitação por parte dos alunos. Afinal, os mesmos 

estão habituados ao modelo de competitividade nas nossas aulas. Ainda não haviam parado 

para pensar na relação entre essa competitividade e a realidade social que os cercava fora dos 

muros escolares, e por falta de percepção, era reproduzida dentro dos muros escolares por 

meio do nosso trabalho. 

De início, estranharam as abordagens teóricas (o instrumento investigativo, o texto e o 

questionamento acerca dos mesmos). Quanto as atividades práticas, de pronto perguntaram: 

professora, mas a gente não vai mais jogar? Agora só vamos ficar brincando? Por que tantas 

perguntas e coisas pra gente ficar pensando? A partir da terceira aula, já estavam se 

habituando as novas atividades e a participação dos alunos nas mesmas aumentou bastante, 



pois aqueles que por muitas vezes ficavam arrumando este ou aquele motivo para não 

participarem das atividades práticas, foram, aos poucos, se integrando ao grupo, tornando-se 

ativos e colaboradores. 

Foi muito gratificante vê-los sendo responsáveis pelo rumo que a aula tomaria, pois 

um jogo era iniciado e logo após eles eram instigados a refletir sobre este e sobre a recriação 

deste. Eram instigados a, literalmente, mudar as regras do jogo. 

Ao chegarmos ao término das atividades práticas, era notório que havia maior 

proximidade, respeito e amizade entre os alunos. É óbvio que sempre tem aquele que diz: “ah, 

eu gostei sim, achei legal, mas tô louco pra jogar aquele voleizinho”. 

Quando retomamos as atividades teóricas para o fechamento das aulas com os alunos, 

o clima era outro. O texto abordado, bem como a aplicação do instrumento investigativo final, 

foram bem aceitos e todos responderam de forma pessoal e espontânea. No bate-papo final, 

abordamos questões sobre: cooperação, competitividade, como as atividades desenvolvidas 

estabeleciam relação com a realidade de cada um fora da escola, as relações estabelecidas 

entre eles e sobre as relações estabelecidas na família, no trabalho, enfim, na vida cotidiana.  

As respostas foram bem mais relevantes do que as do início do trabalho, porém ainda 

muito superficiais. Foi unânime entre o próprio grupo que entender a sociedade capitalista 

(que no início muitos nem sabiam que viviam nela), se reconhecer como mão de obra barata e 

explorada e vislumbrar meios efetivos para tentar uma mudança é um processo que leva 

tempo. Tempo para ser compreendido e apreendido e tempo para gerar mudanças 

comportamentais, “pois professora, esse assunto é muito complicado”.  

Surgiram entre os alunos algumas propostas: Por que este trabalho não começa lá na 5ª 

série? Assim quando eles chegarem onde estamos (as turmas eram de 3º ano do Ensino Médio 

e 4º ano do Curso de Formação de Docentes), eles já saberão compreender melhor. Por que 

todos os professores da escola não trabalham em conjunto dessa forma “crítica”? Por que se 

mundo fizer da mesma forma fica bem mais fácil pra entender esse processo. 

Ao retomarmos com os docentes para relatarmos nossas experiências e discutir sobre a 

validade das mesmas para o objetivo proposto, a conversa foi bem animada, pois a cada relato 

de um ou de outro, todos queriam comentar como o mesmo se deu na sua aula, com a sua 

turma.  

De forma geral, concluímos que a proposta deste Projeto nos tirou da nossa ‘zona de 

conforto’, nos levou a estudar, a preparar e cuidar mais dos detalhes de cada aula a ser dada. 

Para exemplificar, ao trabalhar com essa abordagem surgiram, inclusive, dificuldades 

logísticas, pois o material existente nas escolas é convencionado para a metodologia 



tradicional. A fim de realizar os jogos cooperativos, os professores tiveram que providenciar 

materiais diferentes e organizar o ambiente de trabalho noutros moldes que já os estabelecidos 

de costume.  

O ponto forte destacado pelo grupo foi o fortalecimento das relações professor-aluno e 

aluno-aluno, onde um clima de confiança, cumplicidade e cooperação se tornou muito forte. 

Todos passaram a ser mais parceiros. Acreditamos, sem sombra de dúvida, que este Projeto 

deve ser acolhido e implantado pela e na escola. 

Observamos ainda que, por ser este um trabalho de cunho qualitativo, é difícil concluir 

com precisão os seus resultados. Por serem resultados a longo prazo e que deveriam gerar 

mudanças na forma de ver e agir diante da sociedade, não há como se mensurar. Baseados nos 

relatos dos alunos, percebemos que os jogos cooperativos, em um trabalho cooperativo entre 

docentes e destes com os alunos, é viável e oferece oportunidades para a crítica e superação 

do modelo de competição presente no capitalismo. 

A auto-crítica referente ao trabalho se dirige para os limites dos jogos cooperativos em 

função dos mesmos não possuírem, em sua proposição original, uma crítica que seja para 

além do sistema dominante. Se, por um lado, no modo como as aulas ocorrem na atualidade, a 

competição esportiva nos jogos é um reforço à dominação do Homem pelo Homem, por 

outro, apenas pacificar as crianças, pode gerar quadros de apatia e de conformismo. Portanto, 

concluímos este trabalho, ensejando, a partir da presente experiência, a necessidade em 

superar a crítica acrítica à competição e instaurar efetivamente um modelo de jogos 

cooperativos na perspectiva Histórico-Crítica.  

 

 

3. Considerações Finais 

 

 Após a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, cujo objetivo 

principal foi traçar uma estratégia de superação da competitividade exacerbada nas aulas de 

Educação Física por meio dos Jogos Cooperativos, sendo o mesmo desenvolvido em dois 

momentos: refletindo e intervindo na prática pedagógica dos docentes por meio de um grupo 

de estudos com temas pertinentes e necessários a implementação do Projeto, já descritos 

anteriormente, e analisando as consequências do trabalho com Jogos Cooperativos sobre as 

atitudes dos alunos em relação à cooperação e competitividade. 

A esse respeito concluímos que a nossa prática docente ainda enfatiza a 

competitividade ao abordar, de forma técnico-tática, os conteúdos desportivizados da 



Educação Física, sendo o esporte o mais priorizado destes. Os professores mostraram-se 

dispostos a experimentação do trabalho proposto, onde os Jogos Cooperativos foram 

utilizados como possibilidade de minimização dessa competitividade.  

 Esta etapa se deu por meio do desenvolvimento de diversas atividades teórico-práticas 

com um grupo de alunos, definidos pela escolha de uma turma por cada docente participante 

desta implementação, envolvendo assim duas turmas de 3º Ano do Ensino Médio e duas 

turmas de 4º Ano do Curso de Formação de Docentes – Normal. A aceitação por parte dos 

alunos muito boa, apesar do estranhamento nas primeiras aulas, mas isso logo foi superado. 

Sobre esta etapa foi possível concluir que os Jogos Cooperativos podem sim levar a reflexão e 

a crítica sobre a elevada competitividade nas aulas de Educação Física, porém, por não 

possuírem em si mesmos uma crítica para além do sistema dominante, requer do professor 

que se dispõe a realizar este trabalho uma conscientização dos alunos da realidade social que 

os cerca, das desigualdades e injustiças impostas pelo sistema capitalista por meio da 

exploração da força de trabalho assalariada, o que gera grande discrepância quanto aos 

direitos e deveres relegados a classe dominante e a classe dominada. Desta forma, não se pode 

conduzir este trabalho de forma ingênua, negando a competição, se vivemos numa sociedade 

competitiva. 

 Em suma, o trabalho com Jogos Cooperativos deve ter i cuidado de, ao invés de 

conscientizar da importância da cooperação para uma possível mudança no contexto social 

em que vivemos, não acabar apenas fazendo a crítica vazia de fundamento, o que pode levar 

ao caminho inverso: a apatia e o conformismo da classe oprimida. 
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