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RESUMO 

Os jogos cooperativos possuem grande valor e contribuições para os alunos 

nas aulas de educação física. O trabalho possui caráter bibliográfico para a 

investigação de um determinado tema. Conclusão deste trabalho é que os jogos 

cooperativos tem grande valor e contribuições para os alunos nas aulas de 

educação física. 
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ABSTRACT 

Cooperative games have great value and contributions to students in physical 

education classes. The work has a bibliographic character for the investigation of a 

given theme. Conclusion of this work is that cooperative games have great value and 

contributions to students in physical education classes. 

 

INTRODUÇÃO 

A finalidade deste projeto é analisar quais as contribuições dos jogos 

cooperativos nas aulas de educação física.  O tema surgiu por meio de reflexões 

sobre infância no passado em comparação aos dias atuais, onde antigamente as 

crianças brincavam na rua, subiam em pé de árvores, brincavam de varias 

brincadeiras comuns que ainda existem na cultura e que marcaram a infância.  

Segundo Sulzbach (2020), antigamente as crianças brincavam nos pátios, 

praças e até mesmo nas ruas de esconde-esconde, cabra cega, pega-pega, subiam 

em árvores, pulavam corda, jogavam goleirinha, ou seja, brincavam bastante ao ar 
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livre. Hoje, grande parte das crianças prefere ficar com seus smartphones, sentar na 

frente da TV e olhar desenhos ou jogar videogame.  

Belmonte (2017) em seu artigo fala que, as gerações dos anos 1950 e 1960 

brincavam muito na rua, com brincadeiras que são conhecidas até os dias de hoje, 

como “Esconde-Esconde” (ou Pique - Esconde); “Amarelinha”; “Passa-Anel”; “Taco” 

e “Adivinhação”. As meninas tinham também bonecas de pano e se divertiam muito 

com elas. 

Nos dias atuais, considera-se que os Jogos Cooperativos, ao serem 

trabalhados na Educação Infantil, poderão proporcionar que a criança tenha outra 

visão. Ao se relacionar com outras crianças, ela tem a possibilidade de aprender em 

conjunto, de se divertir, de socializar e de vivenciar momentos felizes (CORREIA, 

2006). 

 

METODOLOGIA 

A Metodologia desenvolvida neste trabalho é um estudo de revisão 

bibliográfica sobre a metodologia atuais dos treinamentos de futebol.  As 

informações foram obtidas a partir de livros científicos, livro texto, periódicos e 

revistas científicas online e em sites. O desenvolvimento do trabalho foi escrito com 

base na pesquisa bibliográfica que abrange a leitura, análise e interpretação de 

livros e periódicos. Baseado em Gil (2002, p. 44) as pesquisas bibliográficas têm 

como principal finalidade desenvolver e conhecer diversos suportes que venham 

contribuir para com as investigações de um determinado tema. 

 
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
construído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigidos algum tipo de trabalho dessa natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficos 
(GIL, 2002, p. 44). 

  

Nesse sentido, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica cujo 

levantamento foi de bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita na qual foram consultados artigos científicos 

que possuíam como temas educação física escolar, jogos cooperativos, o esporte 

na/da escola, competição, cooperação, onde foram apresentadas suas diferenças e 

a importância dos jogos cooperativos, com o objetivo de agregar valor e sentido nas 

aulas de educação física escolar no ensino médio (MARCONI; LAKATOS,1992). 



REVISÃO DE LITERATURA 

 

DEFINIÇÕES DE JOGOS 

Para falar sobre jogos cooperativos, precisa-se entender primeiro as 

definições de jogos, na compreensão de autores clássicos da literatura.  

Segundo Benjamin (1984) os brinquedos sempre foram algo criados dos 

adultos para as crianças. Ainda nas colocações de Benjamin (1984) há relatos que 

quando uma criança brinca ela se encontra com o mundo de corpo e alma. Com isso 

conseguimos percebe como a ele (criança) é e dele recebe elementos importantes 

para a sua vida, desde os mais insignificantes hábitos, até fatores determinantes da 

cultura de seu tempo. Benjamin (1984) ainda relata que no brincar da criança ela 

consegue ver e constrói o mundo, e ainda consegue expressa aquilo que tem 

dificuldade de colocar em palavras. Quando ela faz as escolhas ela é motivada por 

processos e desejos íntimos, pelos seus problemas e ansiedades. Através das 

brincadeiras dela é que a criança aprende que, quando se perde no jogo, o mundo 

não se acaba. 

Na concepção de Piaget, o jogo é em geral a assimilação que se sobressai à 

acomodação, uma vez que o ato da inteligência leva ao equilíbrio entre a 

assimilação e a acomodação, sendo a última prorrogada pela imitação. Conforme a 

criança vai se socializando o jogo vai adquirindo regras ou então a imaginação 

simbólica se adapta de acordo com as necessidades da realidade.  

Para Negrine (1994) segundo seu relato, o símbolo de assimilação individual 

dá espaço às regras coletivas, objetivos ou aos símbolos representativos ou a todos. 

Barbosa e Botelho (2008), em “Jogos e brincadeiras na educação infantil” 

afirmam que de acordo com Piaget as manifestações lúdicas acompanham o 

desenvolvimento da inteligência uma vez que vinculam-se aos estágios de 

desenvolvimento cognitivo. Seguindo a idéia mencionada por Negrine de que na 

teoria piagetiana a assimilação e acomodação são levadas ao equilíbrio no ato da 

inteligência, é cabível dizer que ao jogar na atividade lúdica infantil a criança 

assimila novas informações bem como as acomodam nas suas estruturas mentais. 

Negrine (1995 p.10) ainda diz que quando a criança cria um mundo  ilusório e 

imaginário, na opinião de Vygotski, se constitui “jogo”, uma vez que a imaginação 

como novo processo psicológico não está presente na consciência da criança 

pequenas e é totalmente alheia aos animais.  



Segundo Negrine (1995 p.10) ainda o jogo é sempre uma atividade com 

objetivos, isto é, seu propósito decide o jogo e justificativa à atividade, sendo o 

objetivo o fim último, que determina duas variáveis relevantes nos jogos da criança.  

Negrine (1995) cita que Vygotsky  por um lado o jogo traz certa liberdade para 

a criança, por outro esta liberdade é ilusória, porque as crianças estão subordinadas 

ao significado das coisas e desenvolvem seu pensamento abstrato. Durante o jogo 

ela passa para o campo da realidade - aquilo que era uma imaginação, e são nos 

jogos coletivos que elas desenvolvem o controle do seu próprio comportamento e 

depois se desenvolve o controle voluntário. 

Segundo o relato de experiência, Negrine apresenta que a tentativa de 

realizar uma atividade sozinha sem sucesso, há uma desistência e passa a ajudar 

os próximos, com essa cooperação a criança vota em sua atividade individual, e 

começa a sua própria criação, não como forma de copia, mas de uma forma de 

desenvolvimento da aprendizagem. “[...] tentei, mas não consegui sozinho, ajudo o 

colega observo que consigo, e volto realizando sozinho minhas atividades, podendo 

reconstruir (NEGRINE,1994). 

 

HISTÓRIA DOS JOGOS 

 

Para Orlick (1978) os jogos cooperativos surgiram a milhares de anos, 

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. Com isso podemos concluir que os jogos cooperativos 

observando de forma consciente ou inconsciente, sempre existiram, só faltava 

sistematizá-los para fins educativos. 

Orlick (1978) ainda em seu artigo disse que na Educação Física podemos 

educar um  indivíduo por meio dos seus movimentos, exploração da motricidade, por 

meio de gestos motores, os quais são manipuláveis, podendo ter inúmeras 

variações onde produzem e reproduzem cultura, informações. 

 

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 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). 

 

TIPOS DE JOGOS 

 

Os jogos cooperativos são praticas onde gera um ambiente de coletividade, 

ou seja, um ajuda ao outro entre os participantes ou ate mesmo para ensinar certa 

dificuldade, esses tipos de jogos cooperativos tem como um grande objetivo ajudar 

aqueles que têm dificuldades em realizar os desafios. Alem de ajudar um ao outro os 

jogos cooperativos tem a visão de passar confiança para a pessoa que esta 

recebendo essa ajuda de que ela é capaz de realizar essa tarefa, alem de ter um 

clima agradável, descontraído onde todos se ajudam. A característica dos jogos 

cooperativos não é a exclusão, eliminação, um ganhador ou perdedor. Tem como 

ponto forte a ajuda mútua. 

Os jogos competitivos já fazem a estimulação de competição. Todas as 

brincadeiras tem que ser competitivas, e sempre precisa ter um vencedor, e nesse 

momento só podem participar aquele que é considerado "bom" ou "melhor", onde 

não há tempo e nem paciência de ensinar quem não "sabe" ou quem está com 

dificuldade. Os jogos competitivos têm suas vantagens. Eles fazem com que o 

indivíduo estimule seu lado competitivo, afinal os reflexos, auxiliam na exploração 

das estratégias. De acordo com Brotto (2002), os jogos podem modificar o conceito 

de rigidez dos times, pois um jogador, não tendo time fixo, pode se alternar entre os 

times, portanto, tanto os times quanto o placar, ficam indefinidos.  

Brotto (2002), em seu artigo relato o aspecto da flexibilização, pois ainda 

existe diferentes classificações para os jogos cooperativos:  

- Jogos Cooperativos sem Perdedores: o importante é a realização da tarefa, do 

jogo, a participação de todos e todas, a comemoração de brincar, jogar. 

- Jogo de Resultado Coletivo: permite a existência de duas ou mais equipes, nas 

quais os esforços devem ser coletivos. 

- Jogos de Inversão: times e placar alternados. 

- Jogos Semi Cooperativos: embora possa ter uma equipe vencedora no final, todos 

os esforços são cooperativos, e neste caso, a cooperação complementa a 

competição, a competição sadia. 



É importante também considerar o jogo em seu processo de criação, 
recriação e readaptação, levando-se em conta as possíveis influências 
políticas, econômicas e sociais pelas quais tenha passado, dando-lhe uma 
nova configuração e uma compreensão crítica. Enfim, é uma produção 
humana que tem um significado dentro da produção coletiva dos homens 
vivendo em sociedade (BRUHNS, 1996, p. 29). 

 

Segundo o texto de Darido e Rangel (2011) essa disciplina teve seu 

surgimento curricular, no século XIX, aqui no Brasil, para que houvesse a inclusão 

de exercícios físicos, sendo obrigatória a prática para ambos os sexos em 1882, 

porém, não foram todas as escolas que sofreram a implantação, naquele período. 

Ainda sobre o texto de Darido e Rangel (2011) essa relação do esporte com 

a Educação Física Escolar surgiu principalmente por conta do sucesso que o futebol 

brasileiro teve nas duas copas do mundo de 1958 e 1962, sendo que o auge foi na 

década de 70 (1970), onde foi instaurada a prática esportiva nas aulas de Educação 

Física. 

 

JOGO COOPERATIVO 

Para Marinho et al (2007) jogos cooperativos tem a principal característica, a 

integração de todos os participantes para que eles possam juntos cumprir o objetivo. 

Ainda Marinho (2007) fala que aqui no Brasil os jogos cooperativos estão sendo 

mais conhecidos por melhorar as relações humanas em adultos, crianças, 

adolescentes e idosos.  

 
No jogo cooperativo a busca está em superar desafios e não derrotar 
alguém, a pessoa que está envolvida no jogo toma consciência de seus 
próprios sentimentos,  colocando-se no lugar do outro, priorizando o trabalho 
em equipe, onde se procura jogar com um parceiro e  não com um 
adversário, jogar por gostar e pelo prazer de estar com os demais. Por meio 
destes jogos o individuo consegue perceber que todos são  importantes 
para alcançar determinados objetivos, não priorizando habilidades ou 
performance anteriores (THOMAZ e SILVA, 2006). 
 

Orlick (1978) diz que os jogos cooperativos têm a vantagem de participação 

de todas as formas, onde todos vencem e se divertem. As crianças brincam uns com 

os outros ao invés de serem contra, assim eliminando o medo do fracasso entre o 

grupo. Dessa forma, os jogadores adquirem a disciplina e reafirmam sua confiança, 

despertando um valor em si mesmo, como uma pessoa aceitável e digna.  

Brotto (1999) relata que o ser humano precisa aperfeiçoar suas habilidades 

de se relacionar e aprender a conviver uns com os outros e não uns contra os 



outros. Por isso se usa os jogos cooperativos para a convivência assim fazendo do 

jogo um esporte meio extremamente rico para o desenvolvimento pessoal e social 

das pessoas. Ainda Brotto (1999), fala que quando se utiliza os jogos cooperativos 

no esporte deixamos de lado a velha teoria de que vencer é a melhor opção ou ate 

mesmo estar no primeiro lugar do pódio é mais importante. 

 

Atualmente o jogo cooperativo propicia a prática de uma ação ligada à 
harmonia, e pode ser utilizado como ferramenta auxiliar para corrigir 
condutas latentes de tendências socialmente inconvenientes. Utilizando os 
jogos que envolvam cooperação pode se dizer que estamos preparando o 
indivíduo para o irresistível contrato da vida real ensinando a pessoa 
enfrentar barreiras que serão normais e comuns em um mundo consumista. 
Se jogos cooperativos podem ser considerados como uma atividade de 
formação e prevenção deve considerar que jogos competitivos constituem 
em uma atividade lúdica de correção (CIVITATE, 2003). 

 

 

DIFERENÇAS DOS JOGOS COM OS JOGOS COOPERATIVOS: COOPERAÇÃO 

X COMPETIÇÃO 

 

Brotto (2001) relata que o objetivo dos jogos cooperativos é gerar harmonia 

nas diferenças e respeitar os limites do outro, assim superando a barreira do 

individualismo e da conscientização de que podemos viver bem mesmo havendo 

divergências. Soares e Montangner (2009) relatam que as crianças em sua maioria 

gostam de atividades competitivas, pois se sentem fascinadas. E se bem utilizada, a 

competição se torna uma relevante ferramenta na formação do caráter, tornando a 

criança participativa, autêntica e criativa. 

Soller (2003) e Barata (2004) dissertam que a competição é um processo de 

interação social, em que os objetivos são mutuamente exclusivos, as ações são 

isoladas ou em oposição umas às outras, sendo os benefícios destinados somente a 

alguns. Brotto (2001) disserta que a competição é diferente da cooperação, pois se 

difunde de forma que, para um membro alcançar um objetivo, ele será incapaz de 

atingir os seus. Segundo Soares e Montangner (2009), crianças gostam na maioria 

das vezes de atividades competitivas, o que mais fascinam elas. E quando bem 

utilizada, a competição ela acaba se tornando relevante na formação do caráter, e 

faz com que as crianças participam, tenham autenticidade e criatividade. 

 



Competição e Cooperação são aspectos de um mesmo aspecto, que não se 
opõem, mas se compõem. No entanto, essa composição dos contrários, 
depende de inúmeros fatores que a condiciona a um estado de permanente 
atenção e cuidado. O senso comum costuma associar a Competição com o 
Jogo, como se estes fossem sinônimos e como se um não pudesse existir 
sem o outro (BROTTO, 2012). 
 

Correia (2007), disserta a comparação de cooperação e competição, falando 

que cooperação é inclusiva para o desenvolvimento individual do aluno, onde os 

professores devem sempre esta estimulando os alunos a praticar nos jogos, e 

ensinar que o importante é jogar "com" e não "contra", e discutir os princípios da 

competição e da cooperação, mostrando como é quando ocorre cada uma delas nos 

jogos, nos esportes e nas brincadeiras.  

 
Depois de ter observado vários grupos jogando, pôde perceber várias 
características marcantes no  comportamento das pessoas em suas formas 
de jogar e de viver observados na tabela 1. Como isso algumas 
comparações feita por Soler (SOLER,2008). 
 

Tabela 1. Comportamento das pessoas em suas formas de jogar e de viver 

Comportamento Competitivo Comportamento 

Cooperativo 

Lutando para vencer sozinho, não 

importando as armas que tenha que 

usar. 

Negociando para resolver conflitos de 

modo que todos possam vencer 

Revanche Perdão 

Vencer ou perder como fins em si 

mesmos 

Vencer ou perder como meio para um 

novo aprendizado 

Jogos de guerra Jogos de paz 

Nós jogamos contra Eles Nós jogamos com Eles 

Culpa pela derrota ou vitória Responsabilidade pela vitória ou 

derrota 

Medo, inveja, ódio, ambição em 

vencer 

Coragem, solidariedade, amor, e 

vontade em continuar jogando 

Fonte: Adaptado de Soler (2008) 

 



Segundo Brotto (1999), a competição é um elemento forte motivador e 

desafiador, nesses casos e não, porque promove a graça, alegria ou divertimento 

para quem participa. 

 

2.2.3 JOGOS COOPERATIVOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA AS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

A essência dos jogos cooperativos “começou a milhares de anos, quando 
membros das comunidades tribais se uniam para celebrar a vida” (ORLICK 
apud BROTTO, 2002, p. 47) 

 

Segundo Neto e Lima (2002) os jogos cooperativos são formas de jogar onde 

todos podem "venSer" (o neologista "venSer" significa vir a ser consigo mesmo e 

com os outros). Com isso a ideia da fala de Neto e Lima (2002), é que a partir dos 

jogos se chega a vida, pois eu jogo do jeito que eu vivo, e vivo do jeito que eu jogo. 

Brougére, apud Dohme (2003), disserta que os jogos são importante no 

desenvolvimentos de crianças e jovens, longe de ser apenas diversão, pois ele 

proporciona situações que podem ser exploradas de diversas maneiras educativas. 

Ainda na sua dissertação, as crianças devem jogar, mas assim que lhe derem 

ocupação que parecem com um jogo, você vai satisfazer a necessidade e ao mesmo 

tempo você vai cumprir o papel educativo. 

 

E é nesse contexto que se torna imprescindível e imenso o papel do 
medidor, cabendo a ele imprimir caráter às regras, fará de um jogo terrível 
veiculo de ódio contra outros ou saudável ambiente de ternura e carinho 
entre as pessoas. Nesse sentido parece importante realçar o papel do 
educador e as reflexões que desenvolve sobre as regras do jogo que aplica. 
Importante não é apenas conhecer jogos e aplicá-los, mas essencialmente 
refletir sobre suas regras e, ao explicá-las, delas fazer ferramenta de afeto, 
instrumento de ternura, processo de realização do eu  pela afetiva 
descoberta do outro. Com isso entende-se que o jogo é um excelente meio 
de desenvolver a criança e um excelente fim para ser desenvolvido. 
(ANTUNES, 2003). 
 
Pela sua função educativa, o professor de Educação  Física, tem o 
compromisso de difundir valores positivos para que seus alunos entendam 
que a  verdadeira vitória, não depende da derrota dos  outros, e o importante 
é que se desenvolva por meio da compreensão das habilidades e potenciais 
de cada um, para que todos tenham importantes papeis  na realização 
das tarefas conjuntas (FILHO; SCHWARTZ apud MAIA.; R.; MARQUES, 
2006). 
 

Para Almeida (2003), cooperação, pode satisfazer e alegrar a vivencia de 

cada uma das partes e todos ganham, com a ajuda. As atividades em grupos 



alcançam melhores resultados do que a soma dos resultados pessoa em situações 

de competições. Com os jogos cooperativos sendo conteúdos da educação física, a 

uma possibilidade dos alunos terem a consciência grupal visando o sucesso de 

todos em cooperação. Abaixo vemos os princípios norteadores dos jogos 

cooperativos que podem ser usados na pratica. 

- Do Regionalismo: os jogos cooperativos resgatam o conhecimento e as 

experiências do grupo de participantes, propondo a recreação das diferentes 

atividades. Também associa e re-integra que é regional ao UNI-VERSAL, 

manifestando a consciência de que há muitas partes, mas um só TODO. 

- Da Co-educação: nos jogos cooperativos os professores de educação física, os 

recreadores, os pais tem o papel de facilitador incentivando a construção conjunta 

das regras e estruturas dos jogos, brincadeiras e brinquedos cooperativos. Além 

disso, crianças, adolescentes, adultos e terceira idade trocam informações que 

auxiliam no processo de autoconhecimento, transformação e integração social. 

- Da Emancipação: cada ser humano envolvido com o jogo cooperativo é motivado a 

expressar com liberdade e responsabilidade. O exercício da autonomia é promovido 

pela tomada de consciência e ação criativa que, transformam o jogo, a brincadeira e 

os brinquedos e as atitudes neles representados. 

- Da Participação: no jogo cooperativo todos participam sendo respeitados em suas 

individualidades. As diferenças de habilidade, sexo, raça, cultura, religião, posição 

social etc., são considerados como pequenas pontes que servem para ligar e re-unir 

uns com os outros. Todos são estimulados a serem indivíduos criativos e 

transformadores. 

- Da Totalidade: o jogo cooperativo busca despertar e resgatar a cooperação em três 

níveis interdependentes: consigo mesmo, com os outros e com o ambiente. Nesse 

sentido, o jogo cooperativo é um processo dinâmico de percepção e vivencia da 

íntima relação entre parte – todo, micro – macro e individual – grupal. 

 
Dar uma contribuição ou fazer alguma coisa bem, simplesmente não exige a 
derrota ou a depreciação de outra pessoa”. Pode-se ser extremamente 
competente, tanto física como psicologicamente, sem jamais se prejudicar 
ou conquistar o outro (BARRETO, 2007). 

 

 

 



CONTRIBUÇÃO DOS JOGOS COOPERATIVOS NO DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA 

 

Nas aulas de educação física, essa evidencia já é trabalhada, são valores 

demonstrado por meio, da amizade, solidariedade, alegria, cooperação, dentre 

outros valores, pois quando o aluno está fazendo essa disciplina, eles ficam 

próximos um dos outros se relacionando melhor, conversando, se interagindo uns 

com os outros, favorecendo diversas possibilidades de brincadeiras, jogos, 

participação, improvisando, onde eles mesmo são os protagonistas.   

Segundo Marcelo (2002), o professor tem que educar para o lazer, 

transmitindo o que ele deseja em valores, funções e conteúdos. Quando o processo 

de educação é o lazer pressupõe que o aprendizado, o estimulo, a iniciação do 

conteúdo cultural que possibilita passagens de níveis elaborados simples para o 

mais elaborado, complexos, com isso superando o conformismo pela criticidade e 

pela criatividade. 

 
Os valores são conseqüência das possibilidades de liberdade humana, que 
são uma questão de existência e, por sua vez, uma questão do âmbito da 
educação. Por intermédio da educação é possível despertar nos alunos os 
valores mais íntimos. Sendo assim, a escola centrada na pessoa tem de 
procurar proporcionar experiências humanas no seio de uma verdadeira 
comunidade, através de um ambiente estimulante onde os valores não são 
tanto pensados, quanto constantemente vividos (POMBO,1995). 

 
 

Para Guimarães et al (2001), professores por estarem sempre em contato 

com os alunos acabam criando vinculo afetivo, fazendo com que eles sirvam de 

modelos referenciais para o aluno, onde ele é o principal responsável em 

desenvolver a cidadania na escola. O professor vira um ponto de orientação ao qual 

os alunos observam, sendo não só autoridade adulta, cobrando assim ordem e 

disciplina, mas também valores de conhecimento. 

 

 

 

 

 

 



Jogos cooperativos e a socialização 

 

É muito importante que o professor trabalhe a cooperação desde o ensino 

infantil até o ensino médio, para que o que aluno desenvolva psicologicamente a 

parte social, motora. Wittizorecki (2009) contempla alguns valores que podem ser 

alcançados utilizando os jogos, entre eles o... 

 
Valor social: nessa perspectiva, o jogo reapresentaria a possibilidade de 
ampliação do espaço social da criança, em função da interação, convivência 
e dos laços estabelecidos com outros sujeitos que com ela brincam, 
incorporando e reconstruindo pautas sociais de relacionamento 
(WITTIZORECKI, 2009, p. 73-74). 
 
 

Almeida (2003, p. 119) cita que os jogos de cooperação, a integração, 

expressão corporal, comunicação e coordenação motora eles têm como objetivo 

unir, incluir e o raciocínio rápido, desenvolvimento das habilidades motoras, 

comunicação e criatividade.  

Sassi (2009) disserta que é de grande importância que os professores de 

educação física tenham um objetivo e um conteúdo pedagógico, favorecendo as 

atividades de conscientização, integração e cooperação, onde sejam efetivas,  

previnam e combatam a ações de violências.  

Os parâmetros curriculares nacionais descrevem que os jogos cooperativos 
e recreativos podem ser utilizados a cooperação e aceitação das funções 
atribuídas dentro do trabalho em equipe, o qual proporciona ao aluno, 
respeito ao limite pessoal e ao limite do outro, respeito á integridade física e 
moral do outro e a predisposição em cooperar com o colega ou grupo nas 
situações de aprendizagem (PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS, 1997). 

 

DISCUSSÃO 

 

Belmonte (2017) em seu artigo fala que, as gerações dos anos 1950 e 1960 

brincavam muito na rua, com brincadeiras que são conhecidas até os dias de hoje, 

já Sulzbach (2020), diz que hoje grande parte das crianças preferem ficar com seus 

smartphones, sentar na frente da TV e olhar desenhos ou jogar videogame, e com 

isso a maioria não conhece essas brincadeiras. 

Benjamin (1984) diz que através das brincadeiras dela é que a criança aprende 

que, quando se perde no jogo, o mundo não se acaba. 



Benjamin (1984) também relata em seu texto que quando uma criança brinca 

ela se encontra com o mundo de corpo e alma e Negrine (1995 p.10) ainda diz que 

quando a criança cria um mundo ilusório e imaginário, na opinião de Vygotski, se 

constitui “jogo”, uma vez que a imaginação como novo processo psicológico não 

está presente na consciência da criança pequenas por um lado Negrine (1995) cita 

que o jogo trás certa liberdade para a criança, por outro está liberdade é ilusória 

porque as crianças estão subordinadas ao significado das coisas e desenvolvem seu 

pensamento abstrato. 

Para Orlick (1978) os jogos cooperativos surgiram a milhares de anos, 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, já (CORREIA, 2006) diz que nos dias atuais, considera-se que os Jogos 

Cooperativos, ao serem trabalhados na Educação Infantil, poderão proporcionar que 

a criança tenha outra visão.  

Segundo os dizeres de BROTTO (2002), os jogos podem modificar o 

conceito de rigidez dos times, pois um jogador pode se alterna entre os times, 

portanto, times e placar, ficam indefinidos. (BRUHNS, 1996, p. 29) diz que é 

importante também considerar o jogo em seu processo de criação, recriação e 

readaptação é uma produção humana que tem um significado dentro da produção 

coletiva dos homens vivendo em sociedade 

Wittizorecki (2009) contempla alguns valores que podem ser alcançados 

utilizando os jogos, entre eles o valor social: nessa perspectiva, o jogo 

reapresentaria a possibilidade de ampliação do espaço social da criança, em função 

da interação, convivência e dos laços estabelecidos com outros sujeitos que com ela 

brincam, concorda com ele Brougére apud Dohme (2003), que diz que, os jogos são 

importantes nos desenvolvimentos de crianças e jovens, ainda na sua dissertação 

diz que as crianças devem jogar, mas assim que lhe derem ocupação que parecem 

com um jogo, você vai satisfazer a necessidade e ao mesmo tempo você vai cumprir 

o papel educativo. 

Para Marinho et al (2007) jogos cooperativos tem a principais características a 

integração de todos os participantes para que eles possam juntos cumprir o objetivo, 

(THOMAZ e SILVA, 2006) diz que no jogo cooperativo a busca está em superar 

desafios e não derrotar alguém, a pessoa que está envolvida no jogo toma 

consciência de seus próprios sentimentos, colocando-se no lugar do 



outro, priorizando o trabalho em equipe, onde se procura jogar com um parceiro e 

não com um adversário, jogar por gostar e pelo prazer de estar com os demais, com 

isso Brotto (1999), fala que quando utiliza os jogos cooperativos no esporte 

deixamos de lado a velha teoria de que vencer é a melhor opção ou até mesmo 

estar no primeiro lugar do pódio é mais importante, mas SOLLER (2003) e BARATA 

(2004) dissertam que a competição é um processo de interação social, em que os 

objetivos são mutuamente exclusivos, pegando o gancho Soares e Montangner 

(2009), dizem que rianças gostam na maioria das vezes de atividades competitivas, 

o que mais fascinam elas, e quando bem utilizada, a competição ela acaba se 

tornando relevante na formação do caráter, no entanto Brotto (1999), fala que a 

competição é um elemento forte motivador e desafiador, nesses casos e não, 

porque promove a graça, alegria ou divertimento para quem participa. Já (FILHO e 

SCHWARTZ apud MAIA.; R.; MARQUES, 2006) diz que o professor de Educação 

física, tem o compromisso de difundir valores positivos que a verdadeira vitória, não 

depende da derrota dos outros, e o importante é que se desenvolva por meio da 

compreensão das habilidades e potenciais de cada um, para que todos tenham 

importantes papeis na realização das tarefas conjuntas 

Segundo Marcelo (2002), o professor tem que educar para o lazer, 

transmitindo o que ele deseja em valores, funções e conteúdo, e o (POMBO,1995) 

diz que com isso os valores são conseqüência das possibilidades de liberdade 

humana, que são uma questão de existência e por sua vez, uma questão do âmbito 

da educação, através de um ambiente estimulante onde os valores não são tanto 

pensados, quanto constantemente vividos. Para Guimarães et al (2001), o professor 

vira um ponto de orientação ao qual os alunos observam, sendo não só autoridade 

adulta, cobrando assim ordem e disciplina, mas também valores de conhecimento, e 

com isso Sassi (2009) disserta que é de grande importância que os professores de 

educação física tenha um objetivo e um conteúdo pedagógico, conscientização, 

integração e cooperação, onde sejam efetivas e previnam e combatem a ações de 

violências, mas para (BRACHT, 1992, p. 22) os professores de Educação Física 

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. 

 

 



CONCLUSÃO 

Com o tema abordado desde o início do trabalho por meio de revisão 

bibliográfica, concluímos que os jogos cooperativos têm uma grande contribuição 

para as aulas de educação física em valores, conceitos e principalmente para os 

alunos em forma individual com valores e deveres, aprendendo a respeitar e 

compreender o próximo independente de quem seja a pessoa. 
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