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“A verdadeira sabedoria provém 

do Deus todo poderoso, que 

criou o céu e a terra”. 
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Educacional – PDE) – Universidade Estadual de Londrina – UEL. 

 
 
 
 

RESUMO 
 
 

Os jogos e atividades que envolvem cooperação entre os alunos nas aulas de 
Educação Física são uma importante alternativa para a inclusão e participação 
efetiva dos mesmos. O presente artigo traz os resultados de uma análise entre 
a eficiência dos jogos cooperativos durante um período de cinco meses em 
alunos da 8ª- série do Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes. Teve por 
objetivo comparar os níveis de participação e satisfação pessoal dos alunos 
após a realização das atividades propostas, observando um cronograma 
previamente estabelecido. A observação e posterior coleta de dados para a 
análise dos resultados foi o método adotado. Verificou baseado nos indicativos 
registrados e diaguinosticados ao longo do período de execução, que houve 
uma maior aceitação das atividades propostas, principalmente pelos alunos do 
sexo feminino, e a aderência dos menos aptos fisicamente a realizar gestuais 
desportivos, o que foi positivo pela grande quantidade de alunos fazendo as 
aulas e atividades propostas com entusiasmo e alegria. Concluiu-se que os 
jogos cooperativos orientados e colocados junto aos outros conteúdos do 
currículo do ensino fundamental e médio, são uma importante alternativa para 
enriquecimento das aulas de Educação Física. 
 

 
Palavras-chave: educação física. Inclusão. Jogos cooperativos.  
participação. 

 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

The games and the activities that involve cooperation among the students in the 
physical education classes are an important alternative for their inclusion and 
effective participation. The present article brings the results of an analysis of the 
efficiency of the cooperative games during a five-month period in an 8th. grade 
group of Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes. It had the objective of 
comparing the participation and personal levels of these students after the 
realization of the proposed activities, observing a previously established 
cronogram. The observation and ulterior data collection for the analysis of the 
results was the adopted method based on the registered and observed data 
througout the period of the performance, in which there was a greater 
acceptance of the proposed activities, especially by the female students, with 
the adhesion, mainly, of the least  physically apt to carry out sporting gestual, 
which was positive, considering the great number of students participating in 
classes and the mentioned activities with enthusiasm and gladness. This study 
concluded that the cooperative games that are oriented and put together with 
the other contects of the curriculum of the junior and senior, high school are an 
important alternative for the enrichment of the physical education classes. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Influenciado fortemente pela minha formação acadêmica 

tecnicista, e baseado na própria experiência pessoal de praticante de futebol 

amador, pude constatar que minhas aulas e seus respectivos conteúdos 

estavam sempre convergindo para o esporte de rendimento, causando na 

maioria das vezes, situações excludentes e problemáticas para os alunos 

menos aptos.  

Este é um importante fator que tem perpetuado o esporte dentro 

da escola, valorizando tão somente as dimensões da aptidão física e do 

desempenho competitivo, com a formação extremamente tecnicista, que as 

instituições de ensino superior vêm dando aos estudantes do curso de 

graduação em Educação Física; “A maioria dos professores da área, que por 



conta do seu processo formativo, afina-se com uma concepção de Educação 

Física Escolar, tem no esporte quase que seu exclusivo conteúdo, ainda por 

cima voltado ao atendimento dos valores afetos à instituição esportiva, ou seja, 

performance esportiva, rendimento físico-esportivo” (CASTELLANI, 1998, p. 

79). 

Com base nesta experiência, e depois de adotar os Jogos 

Cooperativos como alternativa pedagógica ao longo dos anos, propus o projeto 

de implementação, que teve como objetivo analisar os alunos da 8ª- série do 

período matutino do Colégio Antonio Garcez Novaes – Arapongas – PR, uma 

vez por semana (01 aula) durante 5 meses, que realizaram atividades 

cooperativas orientadas de acordo com um prévio planejamento e cronograma.  

A escolha da referida série se deu pelo fato de serem alunos em 

fase final do ensino fundamental, matriculados na mesma escola desde a 5ª- 

série, com um histórico de aulas onde predominantemente foram-lhes 

ofertadas modalidades esportivas como vôlei, basquete, handebol e 

principalmente futsal. Outro importante fator que foi levado em consideração, é 

o de não terem tido experiências significativas com os Jogos Cooperativos, e 

não terem sido meus alunos em anos anteriores.  

Portanto, o questionamento do problema abordado, levou em 

consideração possíveis influências que poderiam interferir na imparcialidade 

dos resultados. 

 A metodologia das aulas seguiu o planejamento anual da escola 

para a referida série, não desconsiderando nenhum conteúdo, inclusive o 

esporte, conteúdo estruturante da Educação Física.  

Este trabalho não tem a pretensão de negar quaisquer conteúdos 

do currículo escolar de Educação Física, nem classificá-los quanto à 

importância e prioridade. Propõe apenas uma reflexão do porque da evasão 

dos alunos das aulas práticas, da falta de interesse das meninas, do não 

aproveitamento dos menos aptos e com menores habilidades motoras nas 

aulas esportivas. Não indica que os jogos e atividades cooperativas sejam o 

conteúdo que deva prevalecer diante dos outros, mas sugere, ante aos 

resultados apurados, que façam parte da estruturação dos demais, inclusive o 

esporte, trazendo uma nova perspectiva para a participação dos alunos nas 

aulas práticas. 



A sistematização dos Jogos Cooperativos ocorreu a partir de 

vivências e experiências, na década de 50 nos Estados Unidos, através do 

trabalho pioneiro de Ted Lentz. Desde então, estudos e programas 

expandiram-se para muitos países principalmente Canadá, Venezuela, Escócia 

e Austrália. Hoje, sabe-se de muitos outros que desenvolvem trabalhos com os 

Jogos Cooperativos de forma profunda e cada vez mais ampla. 

 Um dos percussores dos Jogos Cooperativos é Terry Orlick, da 

Universidade de Ottawa no Canadá, que em 1978 publicou o livro "Winning 

Throught Cooperation" (Editado em português como "Vencendo a Competição) 

obra reconhecida mundialmente, como uma das principais fontes de inspiração 

e compreensão dos Jogos Cooperativos. 

 Segundo Terry Orlick, “a diferença principal entre Jogos 

Cooperativos e competitivos é que nos Jogos Cooperativos todo mundo 

coopera e todos ganham, pois tais jogos eliminam o medo e o sentimento de 

fracasso. Eles também reforçam a confiança em si mesmo, como uma pessoa 

digna e de valor” Baseado então na prática cotidiana e na literatura pertinente 

ao tema abordado foi adotada a problematização do esporte na escola, 

analisando sua influência através dos meios de comunicação, seu apelo 

popular com a massificação do futebol, e principalmente sua predominância no 

meio escolar, nas aulas de Educação Física. 

Desvinculado de sua função pedagógica, o esporte tem sido 

empregado na escola de forma utilitarista, atendendo os mais diversos fins, ora 

como instrumento do aparelho ideológico, ou como produto manipulador de 

massas, recurso este usado pelas mídias sedentas por audiência, ou pela 

inescrupulosa indústria do consumo.  

Monteiro (2006, p.20) diz que o popular e conhecido termo 

esporte, utilizado neste trabalho, se refere a uma atividade com caráter 

competitivo surgida no âmbito da cultura européia e que, através dela, se 

expandiu para o resto do mundo, resultante de um processo de modificação, de 

“esportivização”, de elementos da cultura corporal de movimento das classes 

populares inglesas como os jogos com bola e também de elementos da cultura 

corporal de movimento da nobreza inglesa, iniciado em meados do século XVIII 

e intensificado no final do século XIX e início do XX. Esta atividade corporal é 

chamada por BRACHT (1997, p. 9-10) de “esporte moderno”. 



O esporte como conteúdo estruturante, tem significativa 

importância, pois retrata em muitas ocasiões as manifestações da própria 

sociedade. 

No entanto, sua hegemonia muitas vezes incontestada, vem 

causando um gradual esvaziamento no interesse e participação da maioria dos 

alunos nas aulas práticas de Educação Física, como pude constatar ao longo 

de minha vivência educacional. 

Tal constatação pode ser observada muitas vezes quando a 

importância da disciplina de Educação Física, enriquecedora e importante área 

do conhecimento historicamente produzido pelo homem, é colocada em dúvida 

por educadores, pedagogos, professores e até mesmo alunos.  

O esporte de competição ou de rendimento não condiz com a 

realidade da escola como afirma KUNZ (1994, p. 118): O esporte ensinado nas 

escolas como cópia irrefletida do esporte de competição ou de rendimento só 

pode fomentar vivências de sucesso para uma minoria e o fracasso ou vivência 

de insucesso para a grande maioria [...] para crianças e jovens em um contexto 

escolar, é, no mínimo, uma irresponsabilidade pedagógica por parte de um 

profissional formado para ser professor. 

Todo professor tem uma ideologia que intencionalmente ou não, 

acaba tentando incutir em seu aluno. É preciso que cada educador tenha bem 

claro: qual o projeto de sociedade e de homem que persegue? Quais os 

interesses de classe que defende? Quais os valores, a ética e a moral que 

elege para consolidar através de sua prática? Como articula suas aulas com 

esse projeto maior de homem e de sociedade? (COLETIVO DE AUTORES, 

1993, p. 26). 

O coletivo deve ser valorizado, desmistificando a cultura individual 

como afirma BROWN (2002, p. 40) “O desafio num jogo cooperativo é a 

superação coletiva de algum obstáculo externo ao grupo. E para conseguir 

superá-lo, necessita-se da colaboração de cada um dos participantes, não 

somente dos melhores, dos mais fortes ou dos mais ágeis.” 

Quanto maior significado as experiências vividas pelos alunos nas 

aulas de Educação Física tiver, maior com certeza será o significado desta 

disciplina não só para os alunos, mas principalmente para seus pais e 

familiares, não prevalecendo apenas habilidades físicas desenvolvidas pelos 



mesmos durante a execução de jogos esportivos, nem a já conhecida 

predominância da competitividade e ênfase ao primeiro colocado, campeão e 

“melhor de todos”, mas a possibilidade de alem do esporte competitivo, ele 

poder realizar atividades práticas onde a participação, ajuda mútua, respeito, 

solidariedade, entre outras, possa levá-lo a uma ação reflexiva mais ampla 

sobre a sociedade e o meio onde está inserido, não priorizando apenas a 

“vitoria a qualquer custo”, mas convivência solidária para obtenção de objetivos 

em comum. 

 Na escola, “é preciso resgatar os valores que verdadeiramente 

socializam, privilegiam o coletivo sobre o individual, garantem a solidariedade e 

o respeito humano e levam a compreensão de que o jogo se faz com o outro e 

não contra o outro” (OLIVEIRA, 2001, p. 28). 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

De acordo com o problema que originou o projeto “Jogos 

Cooperativos - Uma Proposta de Inclusão nas Aulas de Educação física”, e sua 

posterior implementação pedagógica, com os alunos da 8ª- série A, matutino 

do Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes – Arapongas PR, estabelecimento 

em que sou educador da disciplina de Educação Física a mais de 15 anos, 

foram realizadas as observações, coleta de dados e conclusões deste trabalho. 

Para início das considerações do desenvolvimento da pesquisa, 

vale ressaltar que a série escolhida, 8ª- A, era numerosa (42 alunos), com uma 

média de assiduidade de 95% nas aulas monitoradas, faixa-etária de 13 aos 17 

anos, com uma predominância de meninas 61%, contra 39% dos meninos. A 

heterogeneidade quanto à classe social a que pertenciam também foi outro 

fator relevante, com alunos oriundos da zona rural, periferia, e região central da 

cidade.  

Uma ação cooperativa pode ser desenvolvida em qualquer faixa-

etária; “Qualquer pessoa, criança ou adulto é suficientemente capaz de 

interagir, partilhar, sentir prazer ou alguma emoção e se divertir ao se envolver 

ativamente em brincadeiras, jogos ou esportes” (ORLICK, 1989, p. 102). “A 



lógica proposta pelo Jogo Cooperativo, enquanto Pedagogia da Cooperação é 

uma lógica dialógica, que busca sinergia entre: visão e ação, teoria e prática, 

sonho e realidade” (BROTTO, 2001b, p.5). 

O planejamento proposto previa inicialmente uma exposição aos 

alunos das origens dos Jogos Cooperativos, sua história, objetivos e dinâmica. 

Esta fase caracterizada por leitura e pesquisa, teve o objetivo de 

dar um significado mais abrangente, conforme estabelecido no planejamento, 

às atividades que seriam desenvolvidas. O processo de conhecimento e 

valorização das atividades, contextualizado com as realidades existentes na 

própria sala de aula (formação de grupos por afinidade, empatia e até classe 

social) deu maior ênfase as atividades práticas desenvolvidas posteriormente 

com os Jogos Cooperativos, pois ultrapassaram na maioria das vezes estas 

barreiras, o que ficou evidenciado nos depoimentos que foram dados pelos 

alunos em uma das etapas de coleta de dados, como poderá ser observado 

mais à frente. 

Esta fase realizada logo no início do ano letivo (fevereiro) foi de 

suma importância como estruturação para as demais atividades dos meses 

posteriores. 

Após o início dos estudos, devido à sua abstração, percebeu-se 

os primeiros indícios de rejeição ao novo conteúdo, principalmente por parte 

dos meninos que constantemente demonstravam sua preocupação se iriam 

continuar a jogar futsal nas duas aulas semanais restantes, já que uma aula 

seria exclusivamente para as atividades dos Jogos Cooperativos. 

Sem este embasamento, a contextualização e transição do 

abstratamento da fase inicial com o histórico e conceituação dos Jogos 

Cooperativos, e sua etapa concreta, com a realização das atividades e 

conseqüente reflexão dos efeitos sobre o próprio aluno, e toda a turma, 

certamente ficaria prejudicada. 

Esta análise pode ser evidenciada quando alunos que não 

conversavam uns com os outros, grupos que se formavam apenas por 

afinidade (meninas), e até desafetos de anos anteriores, passaram a realizar 

atividades juntos e até dividir tarefas em algum momento da realização dos 

jogos. Como afirma ORLICK, [1978], p. 80-1 “A cooperação intensifica a 

preocupação de uma pessoa pelas outras e as estimula a serem mais 



simpáticas. Por outro lado, a agressão, a competição e a rivalidade intensificam 

os conflitos e diminuem a preocupação de uma pessoa pelos sentimentos das 

outras, em especial dos adversários. Por conseguinte, a competição, pelo 

menos da forma como existe na América do Norte, geralmente parece preparar 

o cenário para a desumanização e a agressão enquanto a cooperação prepara 

o cenário para a humanização e as alternativas positivas à agressão”.  

Os conceitos de tolerância, convivência e união de todos 

independente das diferenças, começaram a se desenvolver gradativamente à 

medida que o projeto avançava. 

Isto ficou evidente com a dinâmica realizada em todo o final de 

aula, quando os alunos eram reunidos no centro da quadra, em um círculo, e 

propositadamente, desafiados a comentarem o que realmente foi importante 

para realizar aquele jogo ou brincadeira, o que efetivamente aprenderam, qual 

valor moral eles tiveram que ter para realizar a atividade. Inconscientemente 

todos estavam interagindo e principalmente se divertindo, realizando gestuais 

esportivos ou não, de acordo com o jogo proposto, ou simplesmente 

queimando calorias, em atividades aeróbicas.  “As atividades práticas que 

constituem os Jogos Cooperativos seguem a dinâmica da prática/reflexão, 

onde depois de cada jogo é analisado de forma reflexiva qual o objetivo que foi 

alcançado”.  

A variação no conjunto das atividades e jogos foi importante para 

a manutenção do interesse e participação da maioria dos alunos durante a 

realização do projeto. A escolha das atividades não obedeceu a um critério 

específico, quanto a sua complexidade e nível de apropriação. No entanto, 

algumas se destacaram por sua maior aceitação por parte do grupo, 

merecendo elogios fervorosos e reiterados pedidos para serem repetidos. Entre 

eles, cito a título ilustrativo e fundamentante da proposta do projeto, o jogo “Já 

quem pô”, de dinâmica simples e fácil assimilação por parte dos alunos. Este 

jogo cooperativo ilustra as citações anteriores que fundamenta o objetivo de 

estudo a que se propôs, ou seja, a de oferecer uma alternativa pedagógica 

para as atividades esportivas. Sendo um jogo pré-desportivo, pode ser 

administrado para várias modalidades como o futsal, handebol, basquete e até 

voleibol, de acordo com o objetivo pretendido. 



Divide-se a turma em dois grupos, aleatoriamente sem a distinção 

de sexo ou capacidade motora. Cada grupo é colocado no fundo da quadra, 

em lados opostos, junto à linha de fundo, em fila indiana, onde o primeiro aluno 

da fila deve estar colocado no poste direito de cada uma das traves. Citarei o 

futsal como modalidade desenvolvida, embora tenha utilizado também o 

handebol e basquete. 

Com uma bola de futsal no centro da quadra, o professor dá o 

sinal de partida que poderá ser sonoro (apito) ou visual (gestual) para que os 

primeiros alunos da fila colocados ao lado do poste direito das respectivas 

traves, corram sobre a linha de fundo, até a linha lateral que faz a interseção 

com ela, continua correndo pela linha lateral até a linha que delimita o meio da 

quadra, corra por ela até chegar ao círculo central onde está colocada a bola 

de futsal. Quem chegar primeiro terá a posse da bola. 

 A referida posse pode ser com os pés ou as mãos, no caso do 

basquete e handebol. Sua condução poderá obedecer aos fundamentos da 

modalidade trabalhada, como por exemplo; batendo a bola, rolando, alternando 

entre os pés, ou quaisquer variações dependendo do objetivo do professor. No 

momento em que os alunos se encontram em qualquer ponto da quadra, é 

jogado o “Já quem pô”, onde poderão ser utilizados apenas três elementos 

(pedra, tesoura, papel). O aluno que vencer, toma posse da bola e continua 

avançando para frente sobre as linhas mencionadas, em direção ao gol 

adversário, o aluno derrotado, volta ao final de sua fila para posteriormente ter 

outra oportunidade. No momento em que o aluno perde a rodada do “Já quem 

pô”, seu companheiro de grupo, o segundo da fila, sai em direção a 

interceptação do seu oponente e quando se encontrarem, novamente jogarão o 

“Já quem pô”, e o ciclo recomeça, ganhador toma posse da bola e vai em 

direção  a meta adversária, perdedor retorna ao final da fila para tentar 

novamente. 

Toda vez que o aluno que estiver de posse da bola chegar à linha 

de fundo da meta adversária, terá direito a bater um pênalti (tiro livre, 

arremesso, etc.) com um goleiro que pode ser voluntário ou escolhido pelo 

grupo, se fizer o gol, marca um ponto para a sua equipe. Embora existam neste 

jogo os elementos de vitória, derrota e competição, ele mostra claramente que 

desenvolvidas de forma diferente ao do esporte convencional, estas situações 



podem ser trabalhadas com participação efetiva, valorização das diferenças, 

descontração e nenhuma sensação de frustração. 

Outro importante fator que merece destaque é o aproveitamento 

nas atividades e jogos, de vários materiais recicláveis como garrafas pety, 

bastões de madeira, jornais e revistas, bolas de meia, papel crepom, retalhos 

de tecido e outros de fácil acesso, que eram trazidos pelos próprios alunos. Por 

outro lado, a escola adquiriu materiais de baixo custo como bolas de borracha 

de vários tamanhos, cones, bexigas, petecas, jogos de badminton, além dos 

materiais esportivos e a utilização de recursos de áudio (rádio), o que 

possibilitou e assegurou a viabilidade de todas as atividades, entre elas uma 

oficina de circo.   

A observação, coleta de dados e avaliação manteve-se fiel ao 

cronograma pré-estabelecido no planejamento, embora o conteúdo tenha 

sofrido pequenas alterações com os pedidos dos alunos de se repetirem 

algumas atividades, mas apenas para atender as especificidades encontradas 

no decorrer da implementação. 

A avaliação do processo de aprendizagem, não teve caráter 

aferitivo ou quantitativo, mas sim a finalidade de observar e comparar (com o 

estágio inicial) os níveis de apropriação cognitiva dos conceitos pretendidos, ou 

seja; 

1- Participação (interesse e envolvimento nas atividades propostas) 

2- Aceitação das atividades propostas (resistência ou aderência a essas 

atividades)  

3- Capacidade de relacionamento (quando forem solicitadas situações 

interpessoais) 

4- Solidariedade (capacidade de fazer partilhas) 

5- Respeito (ocorrência ou não de conflitos) 

6- Cooperação (contribuição para o alcance dos objetivos em comum) 

7- Análise crítica (capacidade de contextualizar, através dos conceitos 

desenvolvidos, a relação entre esporte, jogos cooperativos e sociedade) 



Como critério para a análise destes conceitos, foi adotado o seguinte 

padrão: 

a- Não atingiu 

b- Atingiu parcialmente 

c- Atingiu 

d- Atingiu plenamente. 

De acordo com (BRACHT, 1986, p. 64) códigos como 

classificação do melhor para o pior, enaltecer o campeão, eliminação dos mais 

fracos, participação dos que sabem jogar, exclusão etc., que constituem o 

esporte de competição, não são interessantes em um ambiente escolar. 

Acreditamos que haja espaço para o esporte de rendimento em outras 

instâncias e que também o esporte possa ser trabalhado nas escolas, porém 

gostaríamos de realçar que a escola não pode ser somente celeiro de atletas 

campeões, mas celeiro de seres humanos felizes, críticos e com capacidade de 

resolução de problemas que envolvam o coletivo, a todos, sem discriminação. 

Precisa-se entender que as atitudes, normas e valores que o indivíduo assume 

através do processo de socialização, através do esporte, estão relacionados 

com sistemas de significados e valores mais amplos, que se estendem para 

além da situação imediata do esporte. 

Os depoimentos aqui apresentados foram reproduzidos em sua 

íntegra, apenas corrigidos os erros de gramática. 

Embora muitos deles fossem redundantes, sua análise foi 

imprescindível para a conclusão deste artigo. Foram escolhidos aleatoriamente 

por amostragem vinte depoimentos de um total de quarenta.   

A metodologia aplicada para a realização foi um eixo central de 

três questões em que o aluno deveria se basear para em poucas palavras 

exprimir suas idéias em um texto único. Foram elas: 

1 – Qual a sua opinião sobre as aulas com Jogos Cooperativos 

2 – O que você mais gostou 

3 – O que você achou negativo 

 

Aluno 1-  Adan Soares - 14 anos 



 As aulas de jogos cooperativos são mais divertidas que aquelas aulas 

que algumas pessoas ficam de lado, elas são simples e divertidas, alguns 

alunos podem até não gostar da brincadeira na primeira vista, mas logo se 

contagia pela simplicidade e divertimento que o jogo traz. A aula normal é 

aquela aula que um grupo fica de um lado, e outro de outro lado e algumas 

pessoas sem fazer nada, para as pessoas que estão fazendo algo são até 

legal, para as que estão paradas é muito chato. Já na aula de jogos 

cooperativos as pessoas se interagem, brincam juntas e se divertem 

igualmente. Eu gostei praticamente de todas as brincadeiras, elas eram bem 

legais, todos se divertiam, o que uma não tinha a outra tinha. Sempre super 

divertidas.  Os jogos cooperativos não têm nenhum ponto negativo, porque 

todas as pessoas se interagiram igualmente e ninguém ficou de fora. 

 

Aluno 2 – Leonardo Veine de Almeida – 15 anos 

 Eu achei que foi muito bom, porque o professor fez todo mundo 

participar das brincadeiras. Como: a brincadeira da cadeira, o vôlei que 

meninos e meninas  jogaram juntos, o badminton. Em minha opinião sobre os 

jogos cooperativos é que todas as pessoas jogam e a aula normal junta um 

grupo de pessoas que jogam três cortes e outro joga futsal. Eu gostei de jogar 

mais o badminton, porque todas as pessoas jogam com intuito de não deixar a 

peteca cair e assim todos participam, é muito interessante. 

 

Aluno 3 – Giovana Cristina de Paula – 14 anos 

 Foi muito legal, eu me diverti muito, e pude notar que existe união em 

nossa sala. Aquelas aulas foram incríveis, gostaria que continuasse com isso o 

ano que vem. As aulas normais muitas gente ficavam sentadas sem fazer 

nada, enquanto um grupo muito pequeno jogava futsal ou três cortes, e os 

jogos cooperativos todos participaram e se divertiram e ninguém ficou de fora 

sentado olhando. Isso é uma coisa boa, prefiro as aulas de jogos cooperativos.  

A brincadeira da cadeira foi a mais legal, a que mais precisou de união, a que 

mais me divertiu, e acho que todos gostariam de fazer de novo. As atividades 

foram todas boas, e que percebemos que mesmo com as diferenças e as 

intrigas podemos ser unidos e nos divertir.  

 



Aluno 4 – Fabiana da Cruz – 14 anos 

 As aulas dos jogos cooperativos são muito legais porque todos 

participaram e não formou aqueles grupinhos em que alguns brincam e outros 

ficam sentados sem fazer nada.  As aulas dos jogos cooperativos todos 

participaram, e as aulas normais só alguns participam. Ex: quando jogamos 

bola, somente dez participam e os demais não fazem nada. O que mais gostei 

de fazer foi à brincadeira da cadeira que era só usar a cabeça e não ficava sem 

lugar na brincadeira, o já quem pô era muito legal, não tinha o que errar, era só 

na sorte, foi muito interessante. No meu pensamento não tem nenhum ponto 

negativo, aprendi a não rejeitar ninguém na vida, tem que ser amiga de todos. 

 

Aluno 5 – Bruno Henrique Cruz – 14 anos 

 É uma aula muito revigoradora, porque em uma aula normal ninguém 

participa, ficam em grupinhos, um cada canto da quadra e na aula de jogos 

cooperativos todos participam, como na brincadeira da cadeira em que todos 

participaram meninos e meninas, ninguém ficou de fora. A aula normal, 

somente alguns participam. O que mais gostei foi de participar no badminton. 

Eu acho que não tem nenhum ponto negativo, porque todas as brincadeiras 

foram legais. 

 

Aluno 6 – Jenifer Martins – 14 anos 

 Eu acho muito bom os jogos cooperativos, porque em uma aula normal 

cada um fica em um canto com seu grupinho, já nas aulas de jogos cooperativo 

todos participam, e isso é muito legal, às vezes acabamos até conhecendo as 

pessoas melhores. Eu gostei de participar com pessoas que eu não queria na 

brincadeira da cadeira e do badminton, foi muito divertido. 

 

Aluno 7 – Willian André Moraes – 13 anos 

 Na aula normal, algumas meninas jogam  três cortes e alguns  meninos 

jogam  futebol, e outros não fazem nada, e outras meninas brigam com os 

meninos porque querem jogar futebol também. Já nos jogos cooperativos todos 

participam sem briga. A diferença de jogos cooperativos para uma aula normal, 

é que todos participam e todos ganham nota, já na aula normal alguns ganham 

nota e alguns com isso saem prejudicados. Eu gostei muito das brincadeiras 



em pares como o futebol com dois alunos, o jogo da cadeira e já quem pô. Não 

tem nenhum ponto negativo nos jogos cooperativos porque as brincadeiras são 

legais, é pura diversão. 

 

Aluno 8 – Lucas Alan de Mari – 15 anos 

 As aulas cooperativas me ajudaram a ter mais união com a minha turma, 

e foram muito bons para mim os jogos de pares. É muito bom para fazer mais 

amizades, todas as brincadeiras são muito divertidas, mas para mim as que 

mais se destacam entre elas são: badminton, jogos de pares, e já quem pô. 

Dentre as atividades que destaquei, não teve nenhuma que não gostasse, pelo 

contrário, todas são legais. Isto é união entre você e sua turma. 

 

Aluno 9 – Caroline Domingues Maciel – 14 anos 

 Eu achei legal, todos brincaram até mesmo as meninas, por mim ficaria 

o resto do ano somente com jogos cooperativos. Nas aulas normais cada um 

fica no seu canto, e nos jogos cooperativos participei até com pessoas que eu 

não gosto, e foi bom. As atividades que mais gostei foram: Badminton, jogo das 

cadeiras e beisebol sem taco. 

 

Aluno 10 – Fabiana Aparecida Rodrigues – 14 anos 

 As aulas cooperativas foram boas para o nosso aprendizado, pois 

aprendemos jogos e brincadeiras novas, da qual não teve divisão de alunos, e 

todos participaram sem reclamar. A diferença entre a aula normal a 

cooperativa, em minha opinião, é que a aula normal não são todos os alunos 

que participam e a cooperativa todos se envolvem com a aula, e é uma aula 

muito divertida. As brincadeiras das aulas de jogos cooperativos que eu mais 

gostei foi a da cadeira, e de todas outras também, mas mais divertida foi essa 

da cadeira que foi muito legal. Eu não acho que tenha algum ponto negativo 

nas aulas de jogos cooperativos, pois nós aprendemos coisas boas, não tenho 

o que reclamar. Jogos Cooperativos para mim é união! 

 

Aluno 11 – Iago Felipe de Marchi – 14 anos 

 As aulas de jogos cooperativos são bem melhores, porque não tem 

diferença entre classe econômica, cor da pele, inteligência, etc. Eu gostei muito 



deste projeto. As aulas normais são legais, mas os alunos ficam em grupos em 

volta da quadra, e outros jogando bola, por isso prefiro os jogos cooperativos. 

Gostei muito de jogar com as meninas o badminton, e o já quem pô. Em minha 

opinião foi muito bom. 

 

Aluno 12 – Bruna Carolina Catuzo – 14 anos 

 As aulas com jogos cooperativos são as mais divertidas, todos 

participam, não ficamos sentados sem fazer nada como nas outras aulas. É 

muito engraçado, e ainda nos exercitamos com as brincadeiras. Nas outras 

aulas só tem futsal, e a maioria não sabe jogar, tem briga o tempo todo e 

ninguém se organiza, as aulas de jogos cooperativos todo mundo participa e 

ninguém briga. A dança da cadeira foi mais legal, foi muito  divertido um 

sentado no colo do outro. Não teve nenhum ponto negativo, pela primeira vez 

eu não tive medo da bola, eu participei dos jogos e não existe aluno melhor e 

nem pior. É diversão total. 

Aluno 13 – Henrique L. Sante – 14 anos 

 Eu acho os jogos cooperativos muito bons, pois todos os alunos 

participam das aulas, não ficam sentados e outros jogando bola, todos fazem a 

mesma coisa. A diferença é que em jogos normais todos não participavam. 

Badminton é uma brincadeira muito legal e é bom para coordenação motora.  

Aluno 14 – Monique Oliveira Rogel – 14 anos 

 Nos jogos cooperativos todas as pessoas participam das atividades, 

todos os alunos jogam apenas um jogo, sem ficar, por exemplo, meninos 

jogando futebol e meninas jogando vôlei, onde cada um pratica uma atividade 

diferente, há alguns alunos que nas aulas normais não praticam nenhuma 

atividade. As brincadeiras que mais gosto dos jogos cooperativos é a 

brincadeira da cadeira e já quem pô. Não acho que exista ponto negativo, pois 

soa aprendemos coisas boas. 

 

Aluno 15 – Ana Luiza Moretti – 14 anos 

  As aulas com jogos cooperativos foram muito bem vindas para a 

sala de aula, imagino que para as outras também é claro. Mas de certa forma, 



além de proporcionar a participação dos alunos em sua totalidade, fez com que 

ninguém ficasse de fora, e também faz com que a proximidade entre os alunos 

sejam maior, fazendo-os saírem por pelo menos um pequeno período de 

tempo, das suas “panelinhas”. Aulas normais não têm normalmente a 

participação de todos, nas aulas cooperativas foram proporcionados a 

participação de todos diferentes das outras. Gostei das aulas de jogos 

cooperativos por serem diferentes das aulas de educação física convencionais, 

por ter algo diferente a cada aula. Gostei muito de uma brincadeira chamada já 

quem pô. Para mim o único ponto negativo foi a falta de atenção dos alunos, 

digamos a falta de educação, de  não ficar em silêncio em certos momentos.  

 

Aluno 16 – Bruna Viviane Panisse – 15 anos 

  As aulas dos jogos cooperativos foram muito boas, porque não 

teve nenhuma pessoa que ficasse de fora, todos participaram, e eu gostei 

muito e me diverti bastante, só ficou de fora quem não veio. A diferença é que 

as aulas normais nem sempre todos participam e nos jogos cooperativos não 

tem exceção. O que eu mais gostei foi a dança da cadeira e foi muito divertido, 

todos gostaram bastante. Eu não acho que não tenha algum ponto negativo 

nessas aulas, foi demais. 

 

Aluno 17 – Amanda – 14 anos 

  Nas aulas com os jogos cooperativos aprendemos valores, 

aprendemos a respeitar o próximo e acabamos com brigas inúteis e sem 

sentido, fazendo novas amizades e nos divertindo muito, mais do que as 

disputas de antigamente. Além de muito divertido, os jogos cooperativos nos 

tornam pessoas melhores. Além de mais interessantes, agradáveis e 

produtivas, Nós aprendemos a serem pessoas melhores. A brincadeira da 

cadeira foi muito divertida, todos os alunos interagiram e se divertiu 

coletivamente, o melhor de tudo é que não há pontos negativos, todos se 

divertiram , brincaram e até os que antigamente estavam exclusos, puderam 

brincar e se divertir também. 

 

Aluno 18 – Letícia Vieira Yokomizo – 14 anos 



 As aulas com jogos cooperativos são muitos legais. Todos participam da 

aula e a sala fica mais unida, além de ser mais legais, os jogos são diferentes 

dos outros que sempre brincamos como futebol, vôlei e etc. Nas aulas normais, 

um fica na sala, outro no pátio, outro jogando bola e etc, ninguém acaba 

fazendo nada “produtivo” e nem se divertindo. Gostei muito das aulas e todos 

os jogos que fizemos mas principalmente o “já quem pô” porque foi a primeira 

vez que jogamos os jogos cooperativos e eu fiz alguma coisa na aula. 

 

Aluno 19 – Thaynara Móbile Lima – 15 anos 

 Jogos Cooperativos foi uma coisa que o professor fez que eu amei, 

todos participam e ainda não tem diferença entre meninos e meninas, agora é 

tudo igual sem diferenças. Aulas normais os meninos não deixavam as 

meninas jogarem, era muito chato, jogos cooperativos todos brincam e até 

quem ficava de fora participou. As brincadeiras da cadeira, o beisebol e 

badminton foram as que mais eu gostei. Nos jogos cooperativos existem 

somente pontos positivos. 

 

Aluno 20 – Valéria Amalfe – 14 anos 

 Os jogos cooperativos para mim foi muito interessante e importante, 

porque os alunos não ficaram separados. Além dos jogos cooperativos serem 

importantes fisicamente eles ajudam e ensinam a viver em grupos e melhora a 

convivência entre as pessoas.  A principal diferença é a união e aproximação 

entre as pessoas.  O que eu mais gostei nas aulas de jogos cooperativos foi 

que os jogos são super criativos e interagem as pessoas. Uma das 

brincadeiras que posso destacar é o jogo dos pares. Eu não encontrei nenhum 

ponto negativo nas atividades, pois todos participaram e gostaram. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

  

 A Educação Física, longe de esgotar seu rico e vasto manancial 

de conhecimentos, pode e deve trazer aos alunos a cultura corporal, provida de 

significados, não utilitarista nem alienada com interesses perversos. Pode além 



do movimento corporal, dar a este movimento uma dimensão mais social e 

humana, razão maior da educação. Com base nesta constatação, a pesquisa 

obteve os resultados por ela pretendidos, ou seja, a análise por observação 

das atividades e Jogos Cooperativos como uma importante alternativa 

pedagógica para a inclusão, motivação e apropriação de conceitos como 

cooperação, respeito, convivência e solidariedade por parte dos alunos, 

fazendo com que os mesmos superassem seu estágio inicial de individualismo, 

egoísmo, segregação e valorização exacerbada da competição, promovendo a 

sua socialização na sala de aula. Constatou também que as atividades e os 

Jogos Cooperativos não podem ser considerados como os únicos conteúdos a 

serem ministrados, e nem devam prevalecer na disciplina de Educação Física 

sobre os demais, mas sim ser um importante articulador de conceitos e valores, 

para que outros conteúdos, principalmente o esporte, possam d’ele lançar mão 

para ressignificar sua estruturação tantas vezes esvaziada pela reprodução 

inconsciente ou não, dos valores individualistas, mercadológicos e até 

desumanos da sociedade vigente. 

“O educador físico deve ser como um concertista, dedicado e 

virtuoso, que se senta a frente do velho piano para dele tirar uma bela e nova 

melodia”. 
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