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A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DOS JOGOS COOPERATIVOS NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Gabriela Aparecida Vieira do Nascimento 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como o tema a importância da inclusão dos Jogos Cooperativos nas aulas 
de Educação Física. Seu objetivo é mostrar a importância das diferenças entre o competir e o 
cooperar por meio da inclusão dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física, possibilitando 
relevâncias positiva aos processos de ensino e aprendizagem de modo geral. A metodologia utilizada 
baseou-se em uma pesquisa bibliográfica considerando as contribuições de autores como BROTTO 
(1999), FREIRE (1994), entre outros, que procura enfatizar a importância dos Jogos Cooperativos 
como uma proposta transformadora, promovendo a inclusão, sabendo compartilhar e respeitar o jogar 
com o outro, e não contra o outro.  
 

Palavras-chave: Jogos Cooperativos – Inclusão – Educação Física 

 

Introdução 

 

O presente trabalho tem como tema a importância dos Jogos Cooperativos 

na Educação Física Escolar, à mostrar as diferenças entre o competir e o cooperar 

por meio da inclusão dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física. 

Nesta perspectiva, construiu-se questões que nortearam este trabalho: 

 Será que vivenciar a inclusão dos Jogos Cooperativos permitirá aos alunos 

melhorias no relacionamento entre eles? 

Ao falar em inclusão dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física, 

permeia-se vários processos ou vários assuntos referentes ao competir e ao 

cooperar. Os jogos escolares são marcados pela excessiva valorização dada ao 

individualismo. Daí a importância de pesquisar o papel da inclusão dos Jogos 

Cooperativos no âmbito escolar.  

Vários autores conceituam sobre a inclusão dos Jogos Cooperativos dentro 

do desporto, não como algo novo, mas de forma que os jogos escolares tomem 

como ponto a exclusão, impedindo a mudança e a interação de todos e, 

consequentemente, o desenvolvimento de todos os aspectos físicos e emocionais 

dos alunos. 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como recurso metodológico 

pesquisa realizada por meio de revisão de literatura. Serão adquiridas fontes de 
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diferentes literaturas, como livros, sites especializados e artigos científicos 

divulgados no meio eletrônico. 

 

Desenvolvimento 

 

A Educação Física enquanto disciplina escolar foi a que mais obteve 

mudanças pedagógicas e legislativas. Era vista pela sociedade ou até mesmo por 

muitos educadores, como aulas que tinham o intuito de distração e brincadeiras e 

não como um momento de abranger certos conhecimentos para a contribuição do 

processo do ensino de aprendizagem no âmbito escolar. 

Historicamente, a Educação Física não apresentava muito sentido para o 

âmbito escolar. Diante de suas mudanças, serviu e foi vista para o militarismo, o 

higienismo, entre outros, que limitavam a qualidade e a importância da Educação 

Física para o âmbito escolar. 

Desde a década de 1970 apontava-se a Educação Física como uma 

melhoria da performance física incluindo a formação de talentos esportivos, 

valorizando nesta perspectiva a exclusão, pois os alunos que não se desenvolviam 

no decorrer do processo de ensino aprendizagem, eram descartados por suas 

habilidades, visto que priorizava-se os mais capacitados.  

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional propõe que a 

Educação Física fizesse parte integrada das propostas pedagógicas da escola. 

De acordo com Brasil (1996, s.p) apud Metzner (2012, p. 69): “A educação 

física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da 

Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população 

escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. 

A escola assume um papel importante na sociedade, não só como uma 

instituição responsável pela construção de conhecimentos, como também um 

espaço sociabilizador, ou seja, ela é responsável pela construção de futuros 

cidadãos que deverão ter a consciência sob suas ações, sejam elas positivas ou 

negativas, influenciando diretamente eles mesmos e o outro. É no âmbito escolar 

que os alunos, através de mediações dos professores, podem desenvolver suas 

capacidades cognitivas, intelectuais e afetivas construindo novos conhecimentos, 

condutas, posturas e opiniões diante à sociedade, não deixando se tornar indivíduos 

alienado. Segundo Borsa (2007) apud Thomaz (2009), é na escola que se tem uma 
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percepção ao construir uma parte da identidade para pertencer ao mundo, podendo 

contribuir com a aprendizagem dos princípios éticos e morais. É na escola que se 

deposita suas dúvidas, expectativas, insegurança e perspectiva em relação ao futuro 

que permeiam a sociedade. 

A Escola tem como uma das principais funções pedagógicas nas aulas de 

Educação Física, visa o educar através da prática voltada para os jogos escolares. É 

importante ressaltar que as ações do educar não seja somente produzidas no 

âmbito escolar, como também tende a prevalecer durante nossa vida. Ao longo dos 

anos vem se manifestando mudanças para o processo da inclusão e cooperação por 

meio das aulas a valorização e o respeito ao próximo, deixando de ser vista de 

forma individualista, passando para uma perspectiva coletiva. 

A Educação Física escolar é tão importante quanto as demais disciplinas, 

pois a mesma tem um papel importante para a formação integral dos alunos, 

contribuindo para a construção de conhecimentos e possibilitando a formação de 

cidadãos críticos e conscientes. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p.28) apud Rios 

(2014, p. 15): 

 
[...] Educação Física escolar como uma disciplina que introduz e integra o 
aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão que vai 
produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir 
dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas e das ginásticas em 
benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de 
vida.  

 

Através da Pedagogia do Esporte, entende-se que os jogos escolares é visto 

como um importante componente curricular para a contribuição ao processo do 

ensino de aprendizagem. Segundo Hamze apud e Rios (2014, p.17) “o jogo é uma 

atividade lúdica onde os indivíduos partilham de uma circunstância de envolvimento 

social em espaço e tempo determinado, com características próprias, estabelecida 

por regras de participações na situação imaginária”.  

Os jogos está associado à brincadeiras e recreações, promovendo aos 

participantes a motivação do prazer ao jogar, estabelecendo uma contribuição de 

novas formas aos métodos pedagógicos para o desenvolvimento físico ou intelectual 

dos alunos, possibilitando a inclusão dos Jogos Cooperativos nas aulas de 

Educação Física. 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, s.p) apud Metzner 

(2012, p. 73): 

 
O jogo podem ser exercidos com um caráter competitivo, cooperativo ou 
recreativo. Ou seja, dependendo da situação os jogos podem ser utilizados 
como uma forma de confraternização, de atividades cotidianas, de 
passatempo ou de diversão. Assim, incluem-se entre os jogos: as 
brincadeiras regionais, os jogos de salão, de mesa, de tabuleiro, de rua e as 
brincadeiras infantis de modo geral.  

   

 O jogo é visto como uma ferramenta indispensável para o processo 

educacional nas aulas de Educação Física, contribui para que os alunos vivenciem 

elementos permitindo a liberdade, alegria, interação e inclusão. Para Brotto (1999, 

p.19) apud Rios (2014, p.17) “A importância do Jogo como elemento educacional é 

um fato reconhecido e que não necessita ser mais discutido, embora deva ser 

sempre lembrado”. Prevalecendo assim que o jogo no contexto escolar possa 

desenvolver vivências contribuindo conscientização social e a interação dos alunos. 

Para que possa ter um entendimento dos Jogos Cooperativos como um fator 

importante nas aulas de Educação Física, iremos abordar os Jogos Competitivos de 

modo a entendê-lo.  

Atualmente, os processos educacionais que incluem jogos escolares são 

marcados pelo excesso do individualismo, preconceito e a competição que 

permeiam as relações entre os indivíduos e acarretam problemas de socialização. A 

competição quando se é trabalhada em excesso aumenta o medo de falhar, 

podendo reduzir o interesse e a participação dos indivíduos nas demais atividades. 

Para Maia (2007) apud Mendes; Paiano; Filgueiras (2009 p. 138) “Um ambiente 

competitivo aumenta a tensão e a frustração, podendo desencadear 

comportamentos agressivos”.  

Na maioria das vezes em aulas de Educação Física, são abordados os 

Jogos Competitivos que visam estimular somente o competir e propiciam para que 

os alunos se sintam excluídos, ou até mesmo quando o competidor é sujeitado as 

exigências de modo a ser colocado em situações a julgamentos por incompetência e 

derrotas, prevalecendo para que o indivíduo tende a ficar desmotivado para a 

participação dos jogos. De modo a impedir a convivência de certas experiências que 

os Jogos Cooperativos promovem, independente das habilidades de cada indivíduo. 

Para Brotto (2001) apud Mendes; Paiano; Filgueiras (2009 p. 138) “a competição é 
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um processo onde os objetivos são mutuamente exclusivos, as ações são 

individualistas e somente alguns se beneficiam dos resultados”.  

É através do jogo que os indivíduos vivenciam as alegrias e habilidades. 

Portanto, quanto mais se joga cooperativamente mais se aprende a compartilhar e 

cooperar, pois o indivíduo irá desenvolver seus aspectos afetivos e cognitivos 

aprendendo também a dar valor para os outros e sentir-se valorizado.  

 De acordo com Freire (1994, s.p.) apud Maschio e Ribas (2011, s.p.): 

 
Observou que o jogo pode ser transformado e os alunos podem 
desenvolver a criatividade, a cognição e resolver problemas, ou seja, ao se 
apropriarem desse conteúdo favoreça a possibilidade de agir sobre ele. 
Muitos jogos podem ter sua lógica transformada, além de situações de 
adequação de material e espaço físico, para evitar a exclusão, gênero, 
discriminação entre outras. 

 

Os Jogos Cooperativos tem como objetivo em despertar que a cooperação é 

uma alternativa para o processo no desenvolvimento das relações sociais e afetivas. 

Tendo essa versatilidade com regras flexíveis, adaptando-se a todo tipo de pessoas, 

independente de suas habilidades. 

De acordo com Brotto (2001) apud Sassi (2008, p.13): 

 

Os jogos cooperativos foram organizados de maneira a atenderem à 
necessidade de promoção de habilidades interpessoais e de auto-estima, 
possuindo uma estrutura que favorece o jogo com o outro e não contra o 
outro, conforme evidencia.  

 

Ao tentar promover a inclusão dos Jogos Cooperativos nas aulas de 

Educação Física, cria-se uma nova tentativa para soluções aos problemas causados 

pelos Jogos Competitivos, que tende a excluir os menos habilidosos. Diferente dos 

Jogos Cooperativos que proporcionam uma vivência do prazer e o entusiasmo ao 

jogar, respeitando as individualidades de cada indivíduo.  

Ao desenvolver inclusão dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educação 

Física, não devemos esquecer das outras modalidades esportivas, mas sim adaptá-

las criar novas formas de trabalhar com os jogos tradicionais atribuindo a 

cooperação. No que tange aos alunos, torna-se necessário não deixá-los frustrados 

por tais capacidades que não foram desenvolvidas, de modo a impedir a lembrança 

do fracasso a tais experiências e, ao mesmo tempo, promover um sentido de 

reflexão do objetivo do esporte atrelado à cooperação social.  
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Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, documento de Educação 

Física (1998) apud Soler (2006, p.24):  

 
Para boa parte das pessoas que frequentaram a escola, a lembrança das 
aulas de Educação Física é marcante: para alguns, uma experiência 
prazerosa, de sucesso, de muitas vitórias; para outros, uma memória 
amarga, de sensações de incompetência, de falta de jeito, de medo de 
errar.  

 

A introdução dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física visa 

rever as experiências cotidianas de exclusão, de forma a incluir todos os indivíduos 

e estabelecer relações afetivas e sociais de cooperação, para que sejam valorizadas 

as particularidades do jeito de jogar de cada um. Conforme Marinho (2007, s.p.) 

apud Silva et al (2012, p. 196) “os jogos cooperativos têm como sua principal 

característica à integração de todos participantes para se cumprir determinado 

objetivo utilizando a cooperação [...]”. 

Através dos Jogos Cooperativos, há a possibilidade de uma transformação 

do caráter competitivo presente entre os alunos, buscando-se a participação de 

todos e o respeito às diferenças, para que os alunos sintam prazer e motivados em 

realizar as atividades escolares, dentro dos seus limites de desenvolvimento. De 

acordo com Brotto (1999) apud Rios (2014), os Jogos Cooperativos vem sendo um 

instrumento que propiciam o bem estar dos indivíduos, com base em atividades 

onde todos participem com a sensação de bem estar e realização.  

Assim, a inclusão dos Jogos Cooperativos desperta para uma 

problematização de como o professor de Educação Física trabalha sua prática com 

os alunos, de modo que, através destes, se torna possível rever concepções, muitas 

vezes estereotipadas e atreladas à competição dos jogos de forma individualista. Ao 

possibilitar um significado de cooperação e trabalho em equipe na prática de 

esportes em nossa sociedade, os jogos cooperativos valoriza a inserção de todos os 

indivíduos, o respeito às suas particularidades e o desenvolvimento afetivo, físico e 

psicossocial. 

Diante disto é capaz observar o desenvolvimento de tais características 

especificas por estas atividades. Ao invés de desafios ou comparações, os alunos 

podem vivenciar com maior satisfação de modo que todos ganham juntos, promover 

uma ação de jogar com o outro não contra o outro, partilhar sucesso em conjunto 

entre outros. De modo a ensinar a importância do afeto, trabalho em equipe, 
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convivendo e respeitando com as diferenças de cada indivíduo. Conforme aponta 

Soller (2003) apud Passos; Lopes; Rocha (2015, s.p.), “diz que o professor de 

Educação Física pode aproveitar o fato de o jogo ser algo que seduz e por 

intermédio dele, passar mensagens positivas”. 

O professor de Educação Física deve reestruturar suas aulas, obtendo um 

conhecimento amplo sobre o que irá abordar, buscando o desenvolvimento e a 

transmissão de valores que incentivam a solidariedade. Tendo como planejamento 

das atividades de forma à adapta-las proporcionando que todos participem e 

interagem, de modo que sintam o prazer em jogar. 

 

Conclusão  

 

Diante das abordagens que foram ressaltadas neste estudo, sobre a 

importância dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física, considera-se 

que se tenha uma grande reflexão para o entendimento à esse paradigma sobre a 

competição que a permeia em nossa sociedade. Os autores que foram usados como 

base neste artigo tem como proposta mostrar as diferenças dos jogos competitivos e 

cooperativos, que através de suas práticas o que pode corroborar para a formação 

dos praticantes, tendo como o auxílio do jogo como uma peça principal ao 

desenvolvimento dos alunos. 

A Educação Física favorece na formação dos alunos, de modo a contribuir 

com o seu desenvolvimento integral. Cabe ao profissional, trabalhar com propostas 

que proporcionem a cooperação, promovendo mudanças nas práticas, conceitos e 

valores competitivos que permeiam no âmbito escolar.  Prevalecendo dos Jogos 

Cooperativos como uma proposta transformadora, promovendo a inclusão, sabendo 

compartilhar e respeitar o jogar com o outro, e não contra o outro. 

Portanto propõe-se que novos métodos sejam atribuídos, dentro de uma 

visão pedagógica, associando a pratica lúdica em aulas levando à realidade de 

sociabilizar, apresentando um modo que os alunos entendam que para ganhar não 

seja necessário derrotar o outro. 
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