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Principalmente a partir das décadas de 1960 e 1970 o esporte tem sido o principal conteúdo 

das aulas de Educação Física nas escolas brasileiras. E sempre à luz do seu modelo de alto 

rendimento, ou seja, de forma competitiva (BRACHT, 1997). Nos últimos anos a Educação Física 

tem se desenvolvido muito, mas ainda não foi completamente superado esse modelo de aula 

tecnicista. O esporte e os jogos competitivos tendem a ser excludentes, oferecendo oportunidades 

somente àqueles mais habilidosos e, consequentemente, excluindo grande parte dos alunos da 

escola. Assim, é importante que o professor procure adaptar suas aulas visando à inclusão de todos. 

Mas será que é possível contemplar os conteúdos da área de outra forma? Será que é possível 

organizar as atividades da Educação Física não de forma competitiva, mas sim cooperativa? 

Frequentemente ouvimos o argumento de que os seres humanos atuais competem instintivamente 

com seus semelhantes. Porém, diversas pesquisas indicam que os nossos ancestrais se 

caracterizavam pelo mínimo de competitividade e o máximo de cooperação e partilha dos seus bens 

(ORLICK, [1978]). A cooperação pode ser definida como um processo onde os objetivos são 

comuns, as ações são compartilhadas e os resultados são benéficos para todos. Assim, os jogos 

cooperativos visam a promover a interação e a participação de todos, incentivando a superar 

desafios e não derrotar os outros (BROTTO, 2002). Os jogos cooperativos são divididos em quatro 

categorias (jogos cooperativos sem perdedores, jogos de resultado coletivo, jogos de inversão e 

jogos semi-cooperativos), o que permite que o professor utilize um grande número de variações 

possíveis para adaptar as suas aulas visando à participação de todos os seus alunos. Este artigo 

apresenta pesquisa de campo realizada em escola da rede pública municipal de São Paulo junto a 11 

(onze) turmas do Ciclo I do Ensino Fundamental, em que foram ministradas aulas de diversos 

conteúdos diferentes sempre estruturadas com base nos fundamentos dos jogos cooperativos. Os 

conteúdos contemplados durante o ano foram: Brincadeiras e jogos diversos, queimada, dança, 

ginástica, atletismo (corrida), voleibol, basquetebol, handebol e futebol. Porém organizados não a 

partir de uma tendência psicológica ou psicopedagógica, mas como um meio de promover a sua 

transformação, sempre sob a égide de uma perspectiva crítica da educação. A metodologia utilizada 

foi a pesquisa-ação, pois é ela que se caracteriza como uma forma de pesquisa social com base 

empírica concebida e realizada em estreita associação com uma ação efetiva (THIOLLENT, 1994), 

devido exatamente à necessidade de intervenção direta no objeto de pesquisa, qual seja, as próprias 

aulas de Educação Física. O objetivo principal da pesquisa foi analisar qualitativamente a 

possibilidade de utilização dos jogos cooperativos como forma de organização e estruturação pelo 

próprio professor dos conteúdos das aulas de Educação Física de uma escola pública brasileira 

durante todo o ano letivo. As dificuldades foram muitas. Todos os problemas enfrentados foram 

trazidos à discussão revelando as mazelas às quais um professor de Educação Física está sujeito na 

educação pública do nosso país. Logo, por meio da experimentação de novas atividades é possível 

contribuir para que as pessoas percebam que não é verdade que a tão comum estrutura 

concorrencial e competitiva é essencial para o aprendizado e a diversão, ou para o próprio 

desenvolvimento do jogo (MONTEIRO, 2012). 
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