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RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa foi investigar e compreender os jogos 

cooperativos nas aulas de educação física nas escolas municipais de Jataí – 

Go, buscando analisar, verificar e identificar esse tipo de categoria de jogo, 

tanto quanto o conhecimento, à sua prática e a importância destes, no contexto 

educacional. E para que pudesse ter uma possível compreensão dos objetivos 

determinados, iniciamos nosso trabalho, através de um estudo bibliográfico 

sobre o jogo de maneira geral e mais precisamente os jogos cooperativos, a 

importância desses dentro do processo ensino-aprendizagem. Depois de 

levantada a pesquisa bibliográfica, seguimos com a metodologia de pesquisa 

de campo onde, coletamos dados práticos sobre o assunto em questão de 

maneira formal, a partir das entrevistas realizadas com dois professores em 

escolas municipais de Jataí-GO, compondo assim nossa pesquisa. Coletado os 

dados, partiremos para as reflexões e entendimentos com o propósito de 

compreendermos, os jogos e principalmente as cooperativas dentro de um 

âmbito educacional, social e político. Assim sendo, chegando nas análises dos 

dados nos deparamos com duas categorias, nas quais forma possíveis de 

traçar as nossas considerações finais. No entanto, concluímos nossa pesquisa, 

podendo dizer que os jogos cooperativos em geral, pode ser compreendidos 

como um caminho de se chegar e ajudar na construção por uma sociedade 

mais justa. Também nos foi possível compreender que o jogo, no qual se 

caracteriza como um elemento fundamental para transformação integral do ser 

humano, deve ser utilizado de forma consciente daquilo que lhe é proposto a 

fim de que essas transformações possam acontecer dentro de uma perspectiva 

humanizadora. Por fim, temos a certeza de que os conteúdos dos jogos 

cooperativos, a sua metodologia se bem aplicada e difundida torna-se um 

poderoso e rico instrumento nas mãos dos responsáveis pela verdadeira 

educação deste país. 


