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RESUMO

Esse trabalho tem por objetivo relatar a experiência vivenciada por uma graduanda do curso de Educação Física atuante no Projeto
Pet-Conexões Políticas Públicas da UFRPE, em uma escola do bairro do Recife acerca do trabalho com Jogos Cooperativos como
forma de lazer e cidadania viável na escola. Para um licenciando se tornar um bom professor, é fundamental que ele exerça uma práxis
pedagógica. A metodologia usada para esse estudo foi a realização de oficinas com as temáticas jogos cooperativos e os jogos
competitivos, porém enfatizando a inclusão social. O resultado dessa intervenção foi muito positivo, pois os alunos participaram das
atividades propostas de forma bastante enriquecedora, vivenciaram os dois tipos de jogos e avaliaram o projeto. O que contribuiu para
alcançar o objetivo desse estudo e foi fundamental para uma práxis pedagógica inicial e construção da aprendizagem.
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ABSTRACT

This paper aims to describe the experience lived by a graduate of the Physical Education course active in Project Pet-Connections
Public Policy UFRPE, a school in the neighborhood of Recife about working with Cooperative Games as leisure and citizenship
feasible in school. For licensing to become a good teacher, it is essential that it performs a pedagogical praxis.The methodology used
for this study was the realization of thematic workshops with cooperative play and competitive play, but emphasizing the social
inclusion. The result of this intervention was very positive as students participated in the activities proposed quite enriching,
experienced both types of games and rated the project. What contributed to Achieving the objective of this study and was instrumental
in starting construction learning and pedagogical praxis.
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1 INTRODUÇÃO

Vivemos em uma sociedade competitiva, em que valores de solidariedade, cooperação e união precisam ser cada vez mais transmitidos
e compartilhados entre as pessoas. Nos Jogos Cooperativos existe a possibilidade de levar para a escola, principalmente para as
atividades de Educação Física, ações que proporcionem aos alunos o prazer de jogar juntos, de cooperar uns com os outros, de
participar, criar sem a pressão de competir e de ter que vencer sempre.

Segundo Brotto (2001), os Jogos Cooperativos representam uma abordagem filosófico-pedagógica que promove uma nova ética de
cooperação, visando a melhoria da qualidade existencial. Sua principal característica é o aperfeiçoamento das habilidades de
relacionamento (Orlick, 1989).

Durante a prática de jogos nas escolas é comum observar que alguns alunos têm uma grande satisfação em realizá-la, porém, outros
fogem dela devido à vários fatores, entre eles a questão do desenvolvimento motor que alguns alunos apresentam um melhor
desenvolvimento do que outros. Desta forma é preciso chamar atenção de educadores para a prática pedagógica da cooperação que é
na verdade uma tentativa de formar indivíduos mais conscientes de sua função e atuação na sociedade. Sendo assim:

Os Jogos Cooperativos têm como características principais a participação de todos, a não exclusão por
falta de habilidade, a mistura de grupos e a diversão. O resultado não é a principal preocupação, mas
sim o lazer e o prazer em jogar, a união do grupo que não se preocupa com o fracasso ou o sucesso,
com o vencer ou perder (BROTTO, 1997).

Assim sendo, a introdução dos Jogos Cooperativos na escola apresenta importância fundamental para o rompimento da tradição do
esporte competitivo dentro e fora do ambiente escolar. Isso se dá pelo fato desses jogos, basearem-se em princípios de inclusão,
cooperação e não seletividade. Além de que, suas características estruturais dão oportunidade a todos para desenvolverem
potencialidades, facilitam situações de sucesso e promovem relações de respeito, amizade e solidariedade. Pois, a cooperação exige
lealdade, o que resulta em dependência mútua de todos seus membros em função de um determinado objetivo.

Nesse contexto destacamos o Grupo Pet-Conexões Políticas Públicas da UFRPE, que busca democratizar o sistema de educação básica
através de estratégias de articulação entre universidades e comunidades populares. E para isso encontrou na parceria com a escola uma
estratégia possível para a atividade de extensão do acadêmico, mas não exclusiva, de promover ações que contribuem para a melhoria
dos sistemas estaduais e municipais de educação básica. Dessa forma, essa articulação entre esses projetos despertou a necessidade de
enfrentamento com as questões que envolvem a escolarização básica.

Dentre as ações do Pet-Conexões está a realização de reuniões semanais para debater temáticas essenciais para a prática pedagógica
dos integrantes. Esses encontros são realizados pelos universitários e tutores, a fim de dialogar com os alunos oriundos de escolas
públicas. Para assim, construir relações identitárias entre a comunidade acadêmica e a escola para uma efetiva parceria entre esses dois
territórios sociais.

Sendo assim, esse trabalho originou-se devido a minha vivência positiva com jogos cooperativos nas aulas práticas das disciplinas de
Esportes Coletivos I e II do Curso de Educação Física da UFRPE, além do meu interesse pessoal nessa temática. Nesse sentido,
pensamos ser importante ressaltar a contribuição desses jogos para um perspectiva solidária e inclusiva nas escolas. Visto que numa
sociedade onde a competição é a muito presente, difundir a idéia da cooperação traz resultados benéficos.

Por isso, procuramos responder o seguinte problema: Como os Jogos Cooperativos enquanto prática inovadora, contribui para a
construção de valores como inclusão e solidariedade na Escola

Para resolver essa questão temos como objetivo geral analisar a importância dos jogos cooperativos nas aulas de Educação Física
como instrumento para a solidariedade e inclusão. E como objetivos específicos: Discutir com os alunos através de jogos cooperativos
os valores de solidariedade, união e cooperação; Identificar o nível de resistência a cooperação dos alunos diante dos comportamentos
agressivos dos outros (BULLYNG); Investigar, se a utilização dos jogos cooperativos propicia um ambiente escolar onde exista a
inclusão social, a construção de uma cultura de paz, além da cidadania.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

De acordo com Orlick (1989) e Brotto (2002), os Jogos Cooperativos representam uma prática da vida em comunidade, por isso sua
história teve início há milhares de anos nas comunidades tribais em vários lugares do planeta: Inut(Alasca), Aborígenes (Austrália),
Tasaday (África) e entre os indígenas no Brasil também, por exemplo os Kanela (Maranhão) que praticam a “Corrida das Toras”. Mas
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foi em 1950 que os Jogos Cooperativos surgiram como proposta no livro de Ted Lentz “Para Todos: Manual de Jogos Cooperativos.”

Segundo Reinaldo Soler (2008), os Jogos Cooperativos sempre existiram, consciente ou inconscientemente. A competição ganhou
ênfase na sociedade moderna quando a riqueza passou a ser controlada apenas por alguns e estes tinham poder sobre os outros.
Segundo este autor, na organização social anterior ao surgimento da distribuição do poder, os homens eram eminentemente
cooperativos, dividiam e socializavam-se mais, e não existia quem fosse mais ou menos importante.

Os jogos cooperativos são jogos onde os participantes jogam uns com os outros e não uns contra os outros. COOPERAR, significa agir
em conjunto com o outro para resolver um problema ou alcançar um objetivo comum. Ela situa-se no pólo oposto da competição e
desperta a consciência de união. Através dessa forma de jogar, a lógica de ser sempre o melhor, considerando o outro como parceiro e
não como adversário, torna-se inexistente, fazendo com que o indivíduo jogue pelo prazer.

Afinal, são Jogos que propõem um contra-ponto à competitividade, fazendo, assim, com que todos os seus participantes joguem e
vençam, posto que o mais importante no jogo é o brincar, consigo e com o outro.

Os Jogos Cooperativos sempre estiveram inseridos na sociedade, porém começaram a ser mais
valorizados na década de 1950 nos Estados Unidos através do trabalho de Ted Lentz. Já no Brasil, um
dos primeiros a produzir textos sobre Jogos Cooperativos foi o professor Fabio Otuzi Brotto (SOLER,
2003).

Já os Jogos Competitivos possuem regras rígidas, que sempre eliminam um grupo tendo como objetivo sempre a vitória. Mas ao
analisarmos bem, nesse tipo de jogo também há cooperação entre a equipe, também há união entre os jogadores e também podem ser
muito divertidos. Da mesma maneira que há cooperação nos Jogos Competitivos, também há competição nos Jogos Cooperativos,
como é o caso dos jogos de inversão baseado no esporte de rendimento. O Voleibol é um exemplo disso, pois a diferença está na
adaptação das regras que permite a participação de todos os jogadores nos dois times, dessa maneira, há competição e não rivalidade
entre as equipes.

A escola é um ambiente aonde as pessoas vão com o intuito de aprender, ensinar fazer amigos, enfim é o local de muitas relações
sejam boas ou ruins. Vislumbra-se uma escola onde as relações possam ser pacíficas, as práticas refletidas e discutidas onde os
educadores estejam em constante transformação ou em cooperação, pois o conhecimento cooperado muda a realidade do meio.

Não se pode extinguir a violência, mas temos a obrigação enquanto escola e educadores de controlá-la, dando às crianças e jovens
oportunidades para o autodesenvolvimento, para o exercício da cidadania e da democracia.

A agressividade é definida por Teles como: “... qualidade do temperamento ou mecanismo de defesa do eu, que se caracteriza pelo
modo destrutivo de reação. Há intima ligação entre agressão e frustração.” (TELES, 1986). A origem mais importante da agressividade
humana é a luta pela manutenção e conservação individual. A luta pela hierarquia, a busca por prestígio e status. O comportamento do
homem foi estruturado para agir em pequenos grupos onde a hierarquia se estabelece mais facilmente. Já em uma multidão de
desconhecidos, o homem sente-se menos solidário e menos responsável, passando a reagir de modo mais agressivo, principalmente
quando envolve competição.

O meio em que a criança vive é um fator que influência na agressividade. A escola muitas vezes apresenta-se à criança em momentos
de insatisfação e descontentamentos gerando assim atitudes agressivas. A criança reproduz o que ela vivencia e a sociedade sofre com
questões sociais alarmantes como o desemprego, moradia, fome, saúde o que reflete diretamente nas famílias conduzindo assim ao
crescimento da delinqüência e da violência juvenil.

3. METODOS

Durante os dois anos de PET/Conexista foi possível vivenciar e refletir sobre vários temas e discussões. A partir da temática políticas
públicas foi observado que trabalhar com Jogos Cooperativos nos faz compreender a importância que o esses jogos apresentam.

Esse estudo foi realizado em uma Escola Municipal do Recife com alunos do Ensino Fundamental II em articulação com o Projeto
PET-Conexões Políticas Públicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, visando refletir sobre a importância dos jogos
cooperativos como prática pedagógica inovadora na escola, na perspectiva de contribuir como instrumento importantíssimo para a
potencialização dos relacionamentos e para inclusão social.

A duração da experiência foi de aproximadamente 4 meses, sendo que as atividades foram desenvolvidas com carga horária de 4 horas
semanais na escola. Os encontros aconteciam sob a orientação dos tutores do grupo Pet-Conexões. Na parte pedagógica, foram
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identificados os conhecimentos prévios sobre a temática Jogos Cooperativos e sua prática na escola, salientando sua importância para a
cidadania. Além de estudos e discussões sobre políticas públicas realizados nos encontros do grupo de e Pet-Conexões. Nos encontros
presenciais, o grupo realizou a socialização das respostas estudadas, fundamentando o desenvolvimento da pesquisa. Ao final de cada
atividade realizou-se uma avaliação, através de reflexões em grupo buscando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e
possíveis modificações na execução do trabalho na escola.

Na pesquisa, utilizamos o estudo de campo, que caracterizou-se na prática de atividades envolvendo os jogos cooperativos e
competitivos na escola, com a finalidade de comparar a vivência desses dois jogos. Na primeira semana eles vivenciaram os jogos
competitivos e na outra os jogos cooperativos e assim seguiu-se, a cada encontro era desenvolvida uma atividade com o propósito de
comparar a relação existente entre os dois tipos de jogos e sua aceitação para os alunos. Considerando sempre os aspectos sociais
envolvidos nesse processo.

No que se refere à sistematização desse processo, inicialmente houve o planejamento do projeto Jogos Cooperativos e Competitivos:
uma forma de lazer e cidadania na escola e em seguida foi escolhido o local para a efetivação desse trabalho. Selecionada a escola, foi
realizada em conjunto com os orientadores uma discussão a fim de criar estratégias para o início das atividades no local.

Para a apresentação do projeto para os envolvidos , foi feita uma apresentação em slides na própria escola. logo após discutimos como
esse processo se daria no lugar, levando em consideração a opinião dos gestores e educadores da instituição.

Uma semana depois, iniciamos as atividades na escola sempre sob a orientação dos nossos tutores. Entendemos que é fundamental
oferecer subsídios para que o discente ao realizar atividades em campo consiga desenvolver ações baseadas no conhecimento científico
adquirido durante o curso na universidade, considerando o senso comum dos indivíduos.

Ao realizarmos esses encontros, proporcionamos aos alunos condições favoráveis para o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo
dos mesmos, além de contribuir para a nossa formação profissional tanto quanto nossa formação pessoal.

Ao fim de cada encontro os alunos tinham a oportunidade de refletir sobre a prática vivenciada, opinando sobre as atividades futuras e
avaliando a experiência através de um momento de discussão.

No início, como os alunos não tinham na grade educacional aulas de Educação Física alguns ficavam meio receosos para participarem
das práticas. Mas no decorrer das atividades os alunos tiveram boa aceitação com os jogos. E a cada término eles já perguntavam sobre
quando seria a próxima vez.

Após o término desses encontros, estabeleceu-se uma conexão entre os objetivos propostos, a sistematização do conhecimento e as
necessidades encontradas no cotidiano desse trabalho acadêmico.

A avaliação desse estudo foi realizada a partir da coleta de dados que foram: os relatos dos próprios alunos nas discussões que eram
feitas após cada atividade, na participação dos mesmos em cada vivência, na aceitação do projeto pela escola e nas fotografias tiradas a
cada encontro. Além, dos debates presenciais concretizados no grupo Pet-Conexões Políticas Públicas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o processo de construção das atividades pedagógicas em cada semana, observamos que alguns alunos apresentavam uma
resistência a metodologia utilizada, demonstrando dificuldade em cooperar e relacionar-se com os outros, e alguns apresentavam
agressividade durante as atividades. Entretanto, no decorrer das oficinas essa atitude foi modificada, pois eles passaram a entender o
objetivo das mesmas e identificaram os elementos fundamentais para a convivência em grupo. E a partir daí a compreensão e o
desenvolvimento das atividades tornaram-se importantes e a transformação social ficou mais evidente. Considerando que segundo
Brotto (1999), os princípios originais dos jogos cooperativos são, a participação, a inclusão, a diversão e a Cooperação.

Percebemos que foi possível proporcionar melhor sistematização do conhecimento adquirido nas diversas disciplinas do curso de
Educação Física e nas reuniões do grupo pet-conexões. Uma vez que, no desenvolvimento de todas as atividades planejadas foi
valorizado o conhecimento que já possuíam, estabelecendo o elo entre o saber e o fazer da educação Física através dos Jogos
Cooperativos, possibilitando, assim, o desenvolvimento de uma consciência crítico-reflexiva com a finalidade de transformação do
sujeito inserido no contexto social.

Então teremos que viver um jogo, depois de fazer uma reflexão do que jogamos, para recomeçar, mas
de forma sempre novo-melhorada, lembrando que a principal característica do jogo cooperativo é não
ter fim. E um dos seus objetivos é fazer com que as pessoas que jogam sintam prazer em sempre
continuar jogando/vivendo ( SOLER, 2006).
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Contudo Educação Física uma disciplina que se encontra inserida no contexto escolar, e que os alunos gostam, torna-se significativo
que os professores desta disciplina façam uso deste conhecimento para minimizar a agressividade em suas aulas, desenvolvendo
atividades em que o aluno tenha oportunidade de se conhecer e conhecer o outro, o professor deve conhecer seu aluno para além de
suas capacidades motoras, objetivando um desenvolvimento harmonioso, feliz na sociedade em que vive.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Jogos Cooperativos e os espaços de diálogos do grupo pet- conexões políticas públicas propiciaram o desenvolvimento da
investigação científica. Além disso, a aproximação do processo da práxis pedagógica inicial. Esta vivência possibilitou qualificar a
formação acadêmica e profissional na linha da Educação Física e Políticas Públicas. Sendo importante sua multiplicação para o
fortalecimento das relações entre os acadêmicos e a comunidade escolar.

Para uma inclusão bem-sucedida desses jogos em programas escolares, é necessário que se vá além da técnica dos jogos cooperativos e
que se dê atenção a algumas coisas importantíssimas como a forma que a prática pedagógica é mediada pelo professor.

Portanto, cooperação deve fazer parte de todo o contexto escolar, pois se objetivamos tornar o espaço escolar mais humanizado não
cabe somente à educação física em atividades isoladamente focar isso. Pelo contrário, cabe a toda sociedade zelar pela troca de saberes
que resultará num envolvimento maior dos indivíduos. E sendo assim, a escola exerce historicamente um papel de instrutor,
organizador de massas, preparando seus alunos para se tornarem, no futuro, adultos eficientes, capazes de trabalhar e produzir. Além
de desenvolver neles atitudes e valores para com o outro e consigo mesmo buscando sua auto-estima e cidadania
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