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Os jogos cooperativos no ambiente escolar: pontos positivos e 

negativos  
 

Fagner Lopes Almeida da Silva 

 

Resumo: 
Este estudo tem como objetivo traçar um breve histórico dos jogos e citar as características dos 

jogos cooperativos e quais aspectos podem ser elencados como positivos e negativos. Os 

resultados apontam que os jogos cooperativos favorecem as relações interpessoais e são 

importantes para a inclusão e podem favorecer a criatividade, autoestima e solidariedade do 

grupo. Entretanto, a exclusão total da competição pode excluir também os alunos com potencial 

esportivo. Conclui-se que o professor de educação física é um fundamental mediador para a 

prática dos jogos cooperativos e dos jogos competitivos, sabendo que eles possuem pontos 

positivos e negativos, e que ambos podem ser implementados simultaneamente nas aulas de 

educação física de maneira equilibrada e moderada.  

 
Palavras-chave: Cooperação. Competição.  Jogos. Educação. Inclusão.  

 

  

Abstract: 
This study aims to outline a brief history of games and mention the characteristics of cooperative 

games and which aspects can be listed as positive and negative. The results show that cooperative 

games favor interpersonal relationships and are important for inclusion and can favor creativity, 

self-esteem and group solidarity. However, the total exclusion from the competition may also 

exclude students with sporting potential. It is concluded that the physical education teacher is a 

fundamental mediator for the practice of cooperative games and competitive games, knowing that 

they have positive and negative points, and that both can be implemented simultaneously in 

physical education classes in a balanced and moderate way. 
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1 INTRODUÇÃO 

       

   O que é o jogo? O jogo é uma atividade livre, na perspectiva de Huizinga (2007), no 

jogo e através dele a civilização apareceu e utilizou-se deles para se modificarem ao longo da 

história, utilizando os jogos em diferentes contextos e métodos, o jogo é anterior à cultura das 

civilizações, ou seja, não tem um registro exato do seu surgimento, entretanto é possível afirmar 

que os homens introduziram os jogos como atividades lúdicas. Para Santos (2017), os jogos têm 

um potencial educativo e de transformação das relações interpessoais muito grandes, esse 

potencial se dá pelo desinteresse material dentro dos seus limites, utilização de regras, grande 

método de socialização e por possibilitar a reprodução de habilidades coletivas ou específicas. 

   De fato, uma das principais formas de despertar o interesse das crianças para novas 

descobertas e aprendizados é utilizando os jogos, neles as crianças utilizam a imaginação e a 

criatividade, assim, desde a infância, primeiro no convívio com a família e depois na escola, 

ocorrem jogos e brincadeiras, muitas vezes com a presença da competição que, no entanto, 

podem gerar exclusões, (NASCIMENTO et al, 2010). Entretanto, o jogo competitivo pode ser de 

grande ganho coletivo, conforme os participantes vão ganhando e compartilhando com seu grupo 

ou time. Esses jogos são considerados coletivos, pois não é possível jogar ou disputar sozinho, 

ganhar é sinalizar superioridade em relação aos seus adversários e muitos alunos almejam isso, 

mais a vitória não é conquistada sozinha mais sim em time ou equipes (FAETI; CALSA, 2015). 

Todavia, em uma sociedade altamente competitiva, os valores da solidariedade, união e 

cooperação são pouco abordados e praticados entre os indivíduos. No momento em que aparece 

outra forma de jogar que utilizam esses valores e que tornam possíveis serem inseridos na escola, 

com ações e atividades que levam o prazer em jogar juntos aos alunos na educação física, sem 



                                      

   

 
 

 

aquele foco no vencer a todo custo, os jogos cooperativos escolares rompem a tradição do esporte 

competitivo (SILVA; FERRAZ, 2013). 

  Neste sentido, de acordo com Querini (2013) os jogos cooperativos têm um intuito de 

trazer a diversão onde à participação de todos sem exclusão e eliminação é imprescindível, nesses 

jogos todos ganham, e os participantes não sentem medo do fracasso ou medo errar e serem 

envergonhados e oprimidos por falta de habilidades, pois esses jogos são um conjunto de 

experiências lúdicas onde os participantes compartilham e refletem sobre as relações 

interpessoais. Por outro lado, nos jogos cooperativos todos os interesses do grupo são acolhidos? 

Os estudantes que buscam desenvolver suas habilidades e gostam da competição parecem não ser 

atendidos. Portanto, é possível no cenário escolar está coexistência? A presente revisão busca 

refletir sobre a presença do jogo cooperativo na escola, seus aspectos positivos e negativos.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

    

           2.1 O jogo 

 

Buscando caracterizar resumidamente os jogos Huizinga (2007) relata que eles poderiam 

ser vistos como uma atividade livre, não séria e fora da vida habitual, mais simultaneamente eles 

tem a capacidade de absorver o jogador de maneira total e intensa, ou seja, ele requer atenção e 

dedicação total e também seguem a ordens e regras que promovem a formação de grupos sociais. 

Ainda segundo Huizinga (2007), a realidade do jogo vai além do conhecimento da vida humana, 

a existência do jogo não está associada uma civilização ou a alguma concepção especifica, mas a 

existência deles a mais de milhares de anos é inegável. 

Para Martini (2005) umas das principais características do jogo é o prazer, o divertimento, 

as inúmeras descobertas que ele proporciona, e também a aventura. Mais uma das características 

mais marcantes dele é a imprevisibilidade, que é a tensão do clima incerto durante ele ocorrendo 



                                      

   

 
 

 

e também ao término do jogo, muita coisa pode mudar. Por outro lado, a maioria dos jogos 

estimula o confronto ao invés do encontro, onde a diversão é eliminada, havendo vencedores e 

perdedores podendo ocorrer um ambiente de tensão entre os participantes (BROTTO, 1999). 

O jogo pode ter um caráter cooperativo e de trabalho em grupo, por exemplo, cada 

indivíduo tem potencial que pode complementar os de outros sujeitos, e que podem formar um 

potencial em conjunto muito maior. Se através da competição os indivíduos tentam superar a si 

próprios e aos outros, no cooperativo eles podem formar uma união entre suas forças para um 

objetivo em comum (STERN, 2014). 

  

2.1.1 Jogos cooperativos 

 

Os jogos cooperativos começaram há milhares de anos, onde membros de tribos se 

encontravam para comemorar a vida, uma manifestação cultural que era somente feita pelos 

homens das tribos. Nas comunidades primitivas a sobrevivência era fundada na cooperação, um 

ajudando o outro através do compartilhamento na subsistência como na pesca, caça e agricultura 

(ORLICK, 1989 apud LIMA, 2017). 

 Nos tempos atuais é Apontado o surgimento dos jogos cooperativos em oposição ao 

excesso da competição e do individualismo da sociedade moderna, ocorrendo mais na cultura 

ocidental sendo natural e normal em quase todos os setores da vida social. Brotto (1999) define 

os jogos cooperativos como sendo jogos de compartilhar, gerando união entre os indivíduos, 

despertando coragem sem o medo do insucesso nos jogos, esses jogos geram confiança em si 

mesmo e nos outros, onde o ganhar e perder só são focados pelo desenvolver pessoal e coletivo, 

gerando participação total, aceitação e vontade de jogar. 

De acordo com Martini (2005) Jogos cooperativos são exercícios de convivência, pois nos 

ajudam a interagir e estabelecem um ambiente de respeito e confiança, jogar cooperativamente 

nós da uma oportunidade de socialização para realizarmos algo que seria difícil individualmente, 



                                      

   

 
 

 

é também uma grande forma de encontrarmos com outras pessoas, já que somos do mesmo time e 

não temos a sensação de que podem nos tirar algo e baixamos a guarda nos tornando mais 

amistosos. Neste sentido, tais jogos promovem o aprendizado por meio da cooperação, gerando 

agrupamento entre as pessoas, sem enfatizar o lado competitivo (FONSECA; SILVA, 2013). 

 Entre as emoções causadas pelos jogos, a que é mais agradável e que ocorre com mais 

intensidade e frequência é a alegria, destacando-se também as emoções de contentamento e 

entusiasmo nós jogos cooperativos. Outras emoções notáveis são o afeto, a confiança e o orgulho. 

(ZAMORANO GARCÍA et al., 2016). 

Segundo Silva (2017), por meio dos jogos cooperativos os alunos jogarão pelo prazer, não 

visando às premiações que podem vir a ocorrer, mais com o objetivo da participação total de 

todos e não pela minoria, os jogos incentivam e tiram a insegurança fazendo que todos sejam 

valorizados e integrados aos jogos, respeitando as diferenças e ajudando uns aos outros. Os jogos 

cooperativos tem o intuito de gerar através de jogos e brincadeiras além do desenvolvimento de 

habilidades interpessoais positivas a autoestima, prevenindo problemas sociais (BROTTO, 1999). 

 

2.1.2 Os jogos cooperativos na escola 

 

Os jogos cooperativos têm sido usados de forma estratégica em vários contextos como no 

escolar, esportivo, comunitário e organizacional. Partindo de um princípio de que nossa 

sociedade e nossa coletividade precisam ser mais bem equilibradas, e que os jogos cooperativos 

podem ajudar nisso com um pensamento que ninguém é mais capaz que todos juntos (MARTINI, 

2005). 

De acordo com Brotto (1999) se relembrarmos nossas experiências com o jogar vamos 

observar que elas sempre penderam mais para o lado competitivo, seja no ambiente escolar ou 

fora dele. Justamente pela falta de ênfase dos programas de educação física na promoção de 



                                      

   

 
 

 

atividades mais interativas, fazendo com que a competição abra espaço para outra forma de jogar 

e de se socializar com os outros, com a natureza e consigo mesmos. 

No ambiente escolar, se tornou interessante trabalhar os jogos e brincadeiras para crianças 

e adolescentes, para incitar a ludicidade, criatividade, exploração de movimentos, jogos 

tradicionais além da socialização entre alunos (SQUINZANI, 2016). Desta forma, os jogos 

cooperativos possibilitam aos envolvidos a serem mais humanizados, desconstruindo as imagens 

de individualismo advindas da competição. (SANTOS, 2017).  

  Como relata Santos (2017), acredita-se que os jogos cooperativos e competitivos podem 

ser aplicados em conjunto, potencializando o aprender dos alunos. Visão defendida por Silva et 

al., (2012) que tem um princípio de equilíbrio entre cooperação e competição nas atividades, 

assim diminuindo a preocupação pelo resultado nos alunos e aumentando a preocupação com o 

próximo, dando vivências dos dois jogos a eles. 

Para Brotto (1999) o esporte é transformador, nos jogos cooperativos ele nós faz 

compreender a realidade através da participação, geram nos participantes conhecimentos de si e 

dos outros, que pode nos afastar ou nos aproximar das pessoas por ser um jogo de convivência 

onde decidimos se vamos jogar "com" ou "contra" as pessoas. 

 Segundo Brotto (1999) comparar jogos cooperativos e competitivos, não visa denegrir 

um ou outro, nem apontar o certo ou errado mais essa comparação nos mostra outros meios de 

vivências em jogar além da competição.  

 

2.2.2 Jogos competitivos 

 

O homem vem escolhendo jogar competitivamente ao longo da história, que é refletido 

nas várias formas de relações sociais, mesmo quando não convém estamos sempre focados em 

ganhar ou perder (MARTINI, 2005). Competir é intrínseco ao ser humano, no início dos tempos 

por sobrevivência, por comida, por território e por defender-se de perigos (MENDES, 2011). 



                                      

   

 
 

 

Logo após esse período o homem passou a competir pela participação em tribos no início das 

sociedades, para uma garantia de proteção embora isso exigisse sacrifícios (MENDES, 2011). 

Com o passar do tempo o homem entende o que significa poder e liderança, impostas por força e 

união com objetivos em comum. Onde o poder gerava ainda mais competição entre os 

indivíduos, pois quando o homem assumia o controle da tribo o poder subia a sua mente 

(MENDES, 2011). 

 Buscando o destaque, as pessoas competem umas com as outras, podendo ser uma 

competição pacífica ou não, podendo ser positiva quando há uma rivalidade respeitosa entre os 

participantes, e negativa quando há desonestidade e agressividade, o importante é cumprir 

normas e regras onde o objetivo é a conquista de algo cobiçado (SQUINZANI, 2016). 

Falar da não relação entre educação física e competição é impossível, pois ambas têm a 

mesma essência e DNA e compartilham da mesma historia por uma forte ligação (JUNIOR, 

2015).   

 De acordo com Lovisolo et al. (2013), em um pensamento crítico sobre a competição, o 

objetivo é identificar os mais competentes que irão fazer parte da história, na ideologia da 

competição os derrotados caem no esquecimento, entretanto esse não é o objetivo. Ao entrar 

numa competição os indivíduos fazem uma aposta em si mesmos, apostando sua autossuperação 

numa visão de esporte e tudo que o cerca, para compreenderem o participar em uma competição. 

Uma das mais importantes características dos jogos competitivos são a vitória e a derrota, 

que são da essência do jogo, o que não pode ser dito é que quem perde sente desprazer em jogar e 

incapacitado, porém a derrota não deve ser vista com bons olhos, dentro do pensamento do 

“importante é competir”, por outro lado, eles aprendem errando e buscam sua melhor 

performance, além de um bom relacionamento com o grupo ganhando experiência competindo 

(SILVA et al.,2012). 

No decorrer do século XX ocorreu no mundo esportivo, uma sistematização do 

desenvolver esportista com base em políticas públicas ou privadas que visavam o descobrimento 



                                      

   

 
 

 

e a formação de talentos esportivos utilizando o sistema de treinamento (PERES; LOVISOLO, 

2006). 

 No Brasil houve uma sede por melhorias nas organizações esportivas, motivadas pelos 

resultados ruins em 11 olimpíadas, em 1976 houve um clamor pela formação de atletas, a pressão 

da mídia e as autoridades criaram bem posteriormente o ministério do esporte em 1995, 

instituição que promove a formação de atletas mais competitivos para munir as seleções desde a 

escola e de outros programas esportivos com intuito de descobrir e preparar futuros talentos 

(SANTOS et al. 2015). 

 

2.2.3 Jogos competitivos na escola 

 

Na escola a educação física esportivizada trabalha várias modalidades e também 

informam os alunos sobre elas, o ambiente escolar é onde os futuros atletas começam a praticar 

os esportes, embora que em ambiente pouco propício em instalações e equipamentos e também 

pelo pouco tempo das aulas dificulta o aprimoramento dos futuros atletas, por isso quando fala 

em iniciação esportiva deve-se olhar como uma ligação direta com a escola (PERES; 

LOVISOLO, 2006).  

Em cada partida uma equipe tenta superar e vencer seus oponentes, o que ocorre em todas 

as idades inclusive com as crianças, que seguem o professor de educação física, o que é criticável 

é que mesmo acabando a partida ou competição a uma obsessão para o máximo desempenho 

sempre, mais é da competição a busca do aperfeiçoamento constante e também são atividades de 

"esporte lazer" realizada por diversão ou "esporte competição" que vão alem de ser somente 

diversão sendo voltadas para o rendimento (AZEVEDO; FILHO, 2011). 

             O direito a prática de esportes em várias modalidades diferentes, busca a formação 

integral do cidadão e que está prevista no artigo 217, seção 3 do desporto na constituição federal 

de 1988, na qual direciona ao estado o dever de aplicar as práticas desportivas formais e não 



                                      

   

 
 

 

formais como direito de cada indivíduo, bem como os recursos públicos para a promoção do 

desporto educacional (LEITE; BARBOSA; ASSIS, 2019). 

             A LDB (Lei de Diretrizes Bases) 9.394/96 prevê no artigo 27 para as crianças e 

adolescentes diretrizes para a aplicação do desporto educacional e que as práticas sejam alinhadas 

com os conteúdos curriculares na escola, enquanto o ECA (Estatuto Da Criança e do 

Adolescente) diz no artigo 16 que o direito da prática esportiva é um dever da família, 

comunidade, da sociedade e do governo a promoção para todos segundo o artigo 4, respeitando a 

condição de desenvolvimento de cada um como relata o artigo 71 (LEITE; BARBOSA; ASSIS, 

2019). 

            Para Silva et al., (2012) analisando a performance das crianças em jogos competitivos, 

percebe-se que a competição não é totalmente maléfica, ela ensina boas condutas, ensina as 

crianças a ficarem contentes pelo colega vencer sem obrigatoriamente querer que ele perca, isso 

depende do modo como ela é orientada pelo professor e se eles respeitam as regras sem ter o 

objetivo de ganhar sempre a qualquer custo, e a aprenderem a cuidar de conflitos no decorrer dos 

jogos. 

Torna-se notório que o esporte contribui com a inclusão desenvolvendo a cidadania, no 

entanto há empecilhos para o esporte já que ele foi transformado numa área seletiva e dirigida por 

espetáculos selecionando por Competências num interesse comercial, a contraponto o esporte 

teria dois lados que seriam as potencialidades para unir jovens os tirando de más práticas e 

condutas e também por outro lado atuando como uma prática altamente seletiva (AZEVEDO; 

FILHO, 2011). 

  O jogo competitivo no âmbito educacional é visto como positivo, pois gera nos alunos 

aprimoramento de movimentos, hábitos saudáveis, melhoria da saúde, saber ganhar e perder, a 

autossuperação e respeito mútuo, tudo isso ocorre com os alunos ganhando ou perdendo. Algo 

que precisa ser observado é o excesso de competitividade que pode gerar a rivalidade em 



                                      

   

 
 

 

excesso, violência e desonestidade. Por isso a importância das regras para a disputa de uma 

competição justa e sem exclusão (SQUINZANI, 2016).  

 

 3   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

            A Busca foi realizada de maneira independente pelo autor dessa pesquisa, entre Março e 

Junho de 2021, nas bases de dados eletrônicos: PUBMED e LILACS, através da biblioteca 

virtual em saúde (BVS), Foram selecionados artigos escritos em português, espanhol e inglês, 

publicados entre 1999 a 2021. Usando como palavra-chave: Jogos cooperativos, Jogos 

competitivos, Jogos, Jogos escolares. Os critérios para a inclusão de artigos foram: artigos 

completos, população de crianças e adolescentes, ambiente educacional inclusivo, Jogos 

escolares, artigos em português, espanhol e inglês e os critérios de exclusão foram: artigos 

incompletos, estudo com adultos e idosos, ambiente não educacional, esporte de alto rendimento. 

Foi realizada uma busca avançada na base do Portal BVS utilizando os seguintes termos: (Jogos 

cooperativos AND Jogos competitivos AND Jogos AND Jogos escolares). Ademais, foram 

acrescentados os termos Cooperative Games AND Competitive Games AND School Games. 

 

4   RESULTADOS 

 

Na busca feita na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foram encontrados 60 artigos na 

busca avançada de jogos cooperativos na escola, artigos que foram excluídos por 2 motivos, o 1° 

por não apresentarem ligação com a escola e o 2° por não estarem relacionado aos jogos 

cooperativos em relação as crianças e adolescentes. Foram selecionados 06 estudos sobre jogos 

cooperativos na escola (Nascimento et al., 2010; Engels & Freund, 2020; Zamorano et al., 2016; 

Andueza & Lavega, 2017; Muñoz et al., 2017; Fonseca et al., 2013) que estão apresentados na 

Tabela 1. 



                                      

   

 
 

 

Tabela 1- Artigos sobre jogos cooperativos na escola. 

Jogos Cooperativos  
 Características Objetivo Métodos Resultados e 

Conclusões 

 

 

 

 

Nascimento et al., 

(2010) 

Grupo de crianças da 

segunda série de uma 
escola pública do 

interior de São Paulo 

contando com 19 

alunos de escola 

pública entre 7 e 8 

anos de idade com 3 

alunos (portadores de 

necessidades 

especiais). 

Integração de alunos 

de inclusão escolar 
por meio de jogos 

cooperativos. 

Estudo caso análise 

diária de campo dos 
encontros semanais. 

Os jogos cooperativos 

desenvolvidos 
aproximaram os alunos 

passando a agirem em 

grupo, a cooperação sem 

exclusão. 

 

Engels &Freund 

(2020) 

285 Alunos das 

escolas regulares da 

Alemanha dos 6° a 9° 
séries entre 10 e 16 

anos. 

Descobrir se os jogos 

cooperativos podem 

aumentar o prazer dos 
alunos em atividades 

físicas e manter uma 

atividade física regular. 

Coleta de dados em 

um estudo quase 

experimental 
empregando um 

desenho de dois 

grupos com medidas 

repetidas e 

randomização das 

classes para as 

condições. 

Foram descobertos que 

os jogos cooperativos 

levaram a um maior 
prazer percebido nas 

aulas de educação física. 

Zamorano García 

et al., (2016) 

50 alunos do 6° ano 

do ensino 

fundamental. 

Aprofundar o 

conhecimento das 

emoções geradas 

através da prática de 

vários tipos de jogos, 
em que medida os 

jogos cooperativos e de 

oposição permite o 

Desenvolvimento 

emocional dos alunos 

em comparação aos 

jogos populares, 

cooperativos e de 

oposição. 

Questionário sobre 

percepções sócio 

emocionais de Gil-

Mandrona e Martinez 

(2016) 

Os resultados indicam 

uma grande semelhança 

entre o uso dos jogos 

cooperativos e jogos 

populares cooperativos, 
jogos populares de 

oposição produzem 

emoções positivas 

maiores nós alunos em 

comparação com jogos 

de oposição. 

Andueza & 

Lavega (2017) 

78 alunos de 7-9 

anos, 38 meninos 

(48,7%) e 40 meninas 

(51,3%). 

Identificar os efeitos de 

uma unidade 

programática (UP) de 

jogos cooperativos 
sobre díades (aceitação 

Questionário 

sociométrico para 

identificar díades 

(ICG: índice de 
coesão de grupo) e 

Os jogos cooperativos 

proporcionaram um 

aumento de díades de 

aceitação, especialmente 
em mulheres, e rejeição 



                                      

   

 
 

 

e rejeição) e as 

características do 

grupo. 

(IDG: índice de 

dissociação do 

grupo). 

nós homens; também 

aumentou o ICG e IDG e 

diminuí o número de 

isolamento. 

Muñoz et al., 

(2017) 

201 alunos que 

cursaram a disciplina 

de teoria e prática de 

jogos motores do 

INEFC (universidade 

de Lleida) de 2011 a 

2013, 75 homens 
(79,8%) e 19 

mulheres (20,2%) 

entre 18 e 33 anos. 

Analisar o efeito das 

variáveis tipos de jogos 

(individual ou 

coletivo), competitivo, 

gênero, tipo de 

associação dos alunos e 

início e fim da sessão 
sobre humor dos 

universitários. 

Escala POMS de 

McNair, Lorr e 

Droppleman (1971) 

avaliou os estados de 

humor dos alunos. 

Os estados emocionais 

positivos aumentam 

significativamente 

quando são aplicados 

jogos cooperativos, com 

os jogos de competição 

os humores negativos 
estão mais presentes. 

 

Fonseca et al., 

(2013) 

11 estudantes (seis 

meninas e cinco 

meninos) entre 7 e 12 

anos de idade 

Analisar as relações 

interpessoais de 

escolares do quarto e 

quinto ano, antes e 

depois da utilização de 

jogos cooperativos 

durante as aulas de 

educação física e no 

recreio. 

Teste sociométrico 

objetivo, realizando 

uma análise 

descritiva das 

respostas, as 

representações 

gráficas foram 

obtidas por um 

software Ciber Test, 
versão 8.1.1. 

Diminuição no número 

de avaliações negativas 

dos alunos aos demais 

colegas, após a vivência 

dos jogos cooperativos 

nas aulas de educação 

física. 

 

 

 

 

Do total de estudos encontrados (tabela 1), o estudo de Nascimento et al., (2010) Por meio 

de um estudo de caso diário de psicólogos em uma instituição de ensino, verificou que os jogos 

cooperativos ajudam na inclusão de alunos portadores de necessidades especiais, nos estudos de 

Zamorano et al., (2016) e Muñoz et al., (2017), através de escala POMS (Profile of Mood States)  

que é um “Questionário de Perfil dos Estados de Humor” que utiliza equações de estimativa 

generalizadas e questionário avaliaram estado emocionais dos alunos, e concluíram que os jogos 

cooperativos produzem emoções positivas como o bom humor e aceitação maiores nos alunos em 

relação  aos jogos de oposição competitivos, já no estudo de (Engels, Freund 2020) utilizando 



                                      

   

 
 

 

coleta de dados concluíram que os jogos cooperativos aumentam o prazer e a diversão dos 

alunos. 

      No estudo de Andueza & Lavega, (2017), foram avaliados 78 alunos entre 7-9 anos, 

sendo 48,7% de meninos e 51,3% de meninas, com utilização de questionário sociométrico 

concluíram que os jogos cooperativos aumentaram a chamada díade de aceitação, que analisa  o 

par referente a dupla exclusão e aceitação a que a que mais cresceu foi o a aceitação, 

principalmente em meninas do que em relação aos meninos que contam com mais rejeição do que 

as meninas nestes jogos, já no estudo de Fonseca et al., (2013) utilizou um Teste sociométrico 

qualitativo objetivo que tinha o intuito de medir a importância da organização nos grupo de 

estudantes, sendo preenchido pelos próprios alunos. Este teste foi composto por duas questões 

previamente estruturadas, a fim de verificar as relações entre os estudantes durante as aulas de 

Educação Física e na hora do recreio. para analisar as relações interpessoais em 11 estudantes 

entre 7 e 12 anos, onde concluíram que após a vivência nos jogos cooperativos houve uma 

diminuição na avaliação negativa que os alunos tinham dos outros. 

 

 

5   DISCUSSÃO 

 

O esporte por meio dos jogos e brincadeiras representam uma ferramenta importante de 

educação das crianças e dos jovens tanto nos aspectos motores como cognitivos, afetivos e 

sociais (STERN, 2014). A presente revisão buscou refletir sobre a presença do jogo cooperativo 

na escola, seus aspectos positivos e negativos.  

Os jogos cooperativos surgem como motivação aos alunos na educação física. O objetivo 

é deixar as aulas mais atrativas e cativantes demonstrando como os jogos cooperativos trazem a 

união e a inclusão total do grupo, pois os alunos mostram uma melhora na colaboração, na 

amizade e no lúdico, facilitando assim sua inclusão na sociedade (QUERINI, 2013). Em 



                                      

   

 
 

 

consonância com Querini (2013), apresentado na presente revisão, os estudos de Engels e Freund 

(2020) concluem que os jogos cooperativos aumentam o gozo na participação dos alunos na 

educação física, que por sua vez demonstram um maior sentimento de relacionamento entre os 

jogadores durante as aulas tornando esses jogos uma experiência positiva nas aulas de educação 

física.              

Das emoções agradáveis que aparecem com mais frequência nós jogos cooperativos a 

mais comum é a alegria, mas também se nota contentamento e o entusiasmo. Outras emoções que 

aparecem com menos frequência, mas são notadas são o afeto, a confiança e o orgulho. 

(ZAMORANO et al, 2016). Em consonância com Zamorano, Muñoz et al, (2017) concluem que 

o bem-estar afetivo está ligada as emoções positivas serem maiores do que as negativas e os 

jogos cooperativos aumentam os estados de ânimo dos participantes com uma melhor experiência 

afetiva como por exemplo entre os sexos feminino e masculino tornando o ambiente misto nos 

jogos promovendo estados de humor positivo (MUÑOZ ARROYAVE et al., 2017). 

Os docentes devem buscar aplicar os conteúdos dos jogos cooperativos aos seus alunos, 

pois na educação física esses jogos são muito importantes para estimular seus alunos a se 

autoconhecerem e se integrarem ao grupo por meio da cooperação e do respeito as diferenças, 

que são importantes para a sociedade em vários setores sociais, como família, trabalho e no 

ambiente escolar (FONSECA; SILVA, 2013). Neste sentido, estudo de Nascimento demonstrou 

que os jogos cooperativos são uma importante ferramenta na socialização da criança deficiente no 

ambiente escolar, onde por meio de um estágio de psicologia escolar  foi feito um estudo de caso 

com crianças da segunda série do ensino fundamental numa escola municipal no interior de São 

Paulo, onde essa turma recebeu alunos com necessidades especiais, onde foram analisados de 

forma qualitativa semanalmente com referência aos jogos cooperativos, os resultados apontaram 

que as vivencias nesses jogos podem apontar os alunos a repensarem sobre as interações grupais, 

o autoconhecimento, aceitação e das escolhas positivas durante e após os jogos onde a base é 



                                      

   

 
 

 

voltada para a cooperação e não para a exclusão e desperta nos jogadores o respeito e a aceitação 

as diferenças (NASCIMENTO et al.,2010). 

A prática dos jogos cooperativos traz resultados positivos, tanto na parte motora, na 

afetiva, como na cognitiva para os alunos, pois ela trabalha o corpo e a mente, além de trazer a 

integração por meio da possibilidade de chegar a um resultado com um esforço mútuo, ela 

também apura o raciocínio lógico e propõe a criatividade (SQUINZANI, 2016). 

Por outro lado, os jogos cooperativos não oportunizam o desenvolvimento do esporte 

competitivo. O incentivo aos jogos competitivos na escola tem sido utilizado como justificativa 

para o desenvolvimento do esporte no País. Historicamente, o desenvolvimento do esporte e a 

formação de atletas sempre estiveram atrelados e apoiados por diversos governos e em diversos 

momentos (LEITE; BARBOSA; ASSIS, 2019). Além de trazerem solidariedade, respeito mútuo 

das pessoas e das regras, é na escola onde as crianças têm os primeiros contatos com esses 

esportes, eles podem ser usados como método para a inserção de pessoas socialmente 

marginalizadas, superando seus limites pessoais. (KIST, 2005).  

Ademais, a prática competitiva é um direito do estudante e talvez deva fazer parte da 

reflexão do professor oportunizar aqueles estudantes que possuem maiores habilidades motoras 

que possam desenvolver isso no ambiente escolar. Ainda, diversos valores são desenvolvidos 

com a prática de jogos competitivos, pois apesar de apresentar características seletivas os jogos 

competitivos agregam valores como o (fair play) que é o respeito e a lealdade pelo adversário 

igualando assim as diferenças (SILVA, 2014). na grande parte dos jogos competitivos existe uma 

divisão entre meninos e meninas, o que atrapalha no processo de inclusão, além de que acontece 

o fato dos perdedores serem excluídos das atividades por serem menos habilidosos. Por esse 

motivo a inclusão escolar tem sido um desafio para os profissionais da área da educação física, 

para que ela ocorra é necessário ter condições para os alunos participem de todas as atividades 

(NASCIMENTO; SCAPIM; SILVEIRA, 2010). 



                                      

   

 
 

 

           Sobre vários pensamentos sobre a ação da educação física e o esporte pela inclusão, cabe 

ao professor orientar e minimizar a competição exacerbada no esporte. Não é fácil tratar desse 

assunto, pois é intrínseco aos seres humanos a competição, que se faz presente em vários 

contextos inclusive nos esportes, onde cada dia mais um atleta busca reconhecimento nacional e 

internacional, e grandes resultados competitivos no futuro. Todavia nota-se que o esporte é 

importante aliado na inclusão social, o professor e sua metodologia tem o compromisso de 

trabalhar conflitos que acontecerem que definirá como os alunos enxergarão a competição. 

Entendendo que o professor tem muita responsabilidade para que suas aulas contenham 

cooperação e formação de adultos que participem socialmente e que tenham consciência das 

limitações presentes em cada indivíduo da sociedade (MELCHIADES; SILVA, 2016). 

            Na presente revisão foi possível verificar que os jogos cooperativos apresentam aspectos 

positivos e negativos. Um ponto bastante importante é que quando se trabalha apenas esportes 

competitivos na educação, compreende que a técnica e o desempenho seja o objetivo principal da 

aula, retirando a prática pedagógica para todos, beneficiando apenas os melhores de determinado 

esporte, pois só eles terão prazer total nas atividades. Assim é essencial trabalhar com os jogos 

cooperativos e que contribuam para gerar valores aos alunos nas aulas e fora delas sendo bastante 

úteis para a vida além do ambiente escolar (SQUINZANI, 2016).   

A inclusão dos jogos cooperativos é muito importante, entretanto não necessariamente 

deveríamos excluir os jogos competitivos, porque numa forma de superação e construção de 

habilidades sociais, nas interações no ato de jogar, apontam que no jogo competitivo tem a 

necessidade de cooperar para sua realização, e conclui-se que cooperar e competir são elementos 

complementares no jogo e são potencializadores do desenvolvimento individual e social (FAETI; 

CALSA, 2015). 

 

 

 



                                      

   

 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            Nessa presente revisão conclui-se que a prática dos jogos cooperativos traz resultados 

positivos em aspectos coletivos como socialização e inclusão e em aspectos individuais como 

alegria e autoconfiança, a inserção de jogos cooperativos na escola favorece a inclusão das 

meninas, dos sujeitos com deficiências e também da participação dos menos habilidosos. Um dos 

únicos pontos negativos nesses jogos é a falta da competitividade que são desestimulantes para 

alguns alunos que querem competir e podem prejudicar a formação e o descobrimento de futuros 

atletas de destaque, além de se distanciarem de algumas leis que são bases para a educação. 

           Os jogos cooperativos são extremamente importantes na formação de uma sociedade mais 

inclusiva, e a escola, o governo, e a comunidade devem promover esses jogos para as crianças e 

adolescentes, para que eles vejam outra forma de jogar além da competição, o professor de 

educação física é peça chave para essa nova visão de jogar buscando um objetivo em comum, 

onde todos podem vencer em conjunto. 

          Já em relação aos jogos competitivos pode-se concluir que eles são essenciais para as 

crianças e adolescentes, porque ajudam no desenvolvimento total do corpo dos participantes e no 

desenvolvimento de competências e habilidades, o que pode ser negativo é o excesso da 

competição que podem gerar violência e exclusões, cabe ao professor de educação física mediar a 

competição exarcebada dos alunos no ambiente escolar. 

         A inserção dos jogos competitivos, em algum momento nas aulas de educação física, e a 

oportunidade da participação em jogos competitivos em algum momento pode oportunizar que os 

indivíduos mais habilidosos possam ter seu direito garantido e sejam favorecidos. 
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