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Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) vem cada vez mais ganhando espaço na sociedade, assim 
como, a Educação Física vem se solidificando enquanto prática, sendo capaz de promover mudanças concretas 
no comportamento dos alunos. O objetivo deste estudo foi analisar a contribuição dos jogos cooperativos para as 
aulas de educação física, visto este, como meio socializador entre os alunos da modalidade EJA. O Jogo 
Cooperativo é uma modalidade de jogo que pode ser um importante instrumento de interação e socialização de 
indivíduos nas aulas de Educação Física escolar, além de trazer benefícios para o organismo por trabalhar 
também o aspecto motor. O presente estudo consiste em uma pesquisa do tipo qualitativa, com ênfase 
exploratória, realizou análises bibliográficas e documentais (entrevistas) para atingir os resultados. A pesquisa 
foi realizada com os alunos da EJA do SESC Casa Amarela, em modalidade de Alfabetização, os resultados 
mostraram que os alunos conseguiram se apropriar do conceito de cooperação, tanto em sua abordagem escolar 
nas aulas de Educação Física, como para além dela. A prática da cooperação, através dos jogos cooperativos, 
favoreceu interação social, resultando na socialização dos alunos que passaram a valorizar a diversidade e a 
inclusão na realização dos jogos. 

Palavras – Chaves: EJA, Jogos Cooperativos, Educação Física. 

Abstract: Youth and Adult Education (EJA) is increasingly gaining space in society, as Physical Education has 
solidified itself as a practice, being able to promote concrete changes in student behavior. The objective of this 
study was to analyze the contribution of cooperative games to physical education classes, since this, as a 
socializing medium among students of the EJA modality. The Cooperative Game is a modality of game that can 
be an important instrument of interaction and socialization of individuals in the classes of Physical Education 
school, besides bringing benefits to the organism by also working the motor aspect. The present study consists of 
a research of the qualitative type, with an exploratory emphasis, carried out bibliographical and documentary 
analyzes (interviews) to reach the results. The research was carried out with the students of the EES of the SESC 
Yellow House, in Literacy modality, the results showed that the students managed to the concept of cooperation, 
both in their school approach in Physical Education classes and beyond. The practice of cooperation, through 
cooperative games, favored social interaction, resulting in the socialization of students who came to value 
diversity and inclusion in the games.                                                                                                                  
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Introdução 

Esse artigo surgiu a partir da minha experiência como estagiaria do Serviço Social do 

Comércio – SESC/ Unidade Executiva Casa Amarela, realizada entre os anos de 2015 e 2016. 

Esse estágio proporcionou o acompanhamento das aulas de educação física e das modalidades 
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esportivas oferecidas pelo SESC. Dessa forma, ao acompanhar o professor de educação física 

nas aulas da Educação de Jovens e Adultos- EJA desta instituição, tive uma aproximação com 

o tema, despertando curiosidade e questionamentos resultando na estruturação desta pesquisa. 

Conforme os Parâmetros Curriculares de Educação Física (2013), a educação física 

conquista seu lugar na EJA e procura se desenvolver cada vez mais como um componente 

curricular que consiga lidar com a pluralidade encontrada nesta modalidade. A Educação 

Física na EJA é mais do que a prática corporal por si só, é uma oportunidade de se apropriar 

da cultura corporal de movimento, e construir a partir disso, um instrumento de inserção 

social, prática de cidadania e melhoria da qualidade de vida.  

A diversidade nas turmas da EJA está ligada a discrepância entre as faixas etárias, e as 

características particulares de cada aluno. Em uma turma com personalidades e histórias de 

vida tão diferentes, uma aula de educação física visando apenas a competição, pode estimular 

ainda mais a distinção entre os alunos e a falta de motivação para participar da mesma. Desta 

forma, optamos pelo conteúdo jogos do tipo cooperativo, como meio de interação e 

socialização dos alunos da turma da EJA. 

Tendo como intuito promover maior socialização entre os alunos na modalidade 

alfabetização, decidimos realizar intervenções sobre o conteúdo jogos, com ênfase no tipo 

cooperativo, para utilizá-lo como uma ferramenta de socialização dos alunos da EJA nas aulas 

de Educação Física, em modalidade de Alfabetização do SESC, na unidade de Casa Amarela. 

A pesquisa buscou, em linhas gerais, analisar a contribuição dos jogos cooperativos 

para as aulas de educação física, visto este como meio socializador entre os alunos da 

modalidade EJA, avaliando também as dificuldades dos alunos da EJA quanto ao conceito de 

cooperação e investigando os processos de interação e socialização dos mesmos por meio do 

aprendizado junto ao significado de cooperação. 

Para atingir estes objetivos utilizamos como referencial teórico metodológico, as obras 

de Fabio Otuzi Brotto (1999) e outros, o primeiro oferece publicações acerca do conceito de 

cooperação, dos tipos de jogos cooperativos e os benefícios que estes jogos oferecem aos 

alunos. Foi acessado em livros, artigos científicos, documentos oficiais e dissertações, que 

datam de 1992 até a presente data. 

Sendo assim, o presente artigo traz como relevância para o SESC a contribuição em 

relação ao enriquecimento no campo de produção cientifica, servindo como material de 

consulta para auxiliar professores e estagiários no planejamento de suas aulas, através do 

fornecimento de instrumentos pedagógicos para a disciplina de Educação Física Escolar, 

acerca do conteúdo jogos como meio de interação e socialização dos alunos na modalidade 
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EJA, como ainda incentivar a manutenção da saúde e prática de atividades físicas, objetivando 

a melhoria da qualidade de vida dos mesmos.   

 

A modalidade de ensino: educação de jovens e adultos 

 

Estudos apontam que a modalidade de ensino EJA, para chegar a sistematização que 

temos hoje, surgiu e se aprimorou ao longo do tempo influenciada por diferentes ideologias 

políticas vigentes, em cada período histórico do Brasil, e essa trajetória fez parte da história 

do nosso país. A ideologia política que se materializou em uma perspectiva pedagógica que 

marcou a história da EJA no Brasil foi a de Paulo Freire.    

 Os estudos de Paulo Freire trouxeram uma nova visão sobre a alfabetização de 

adultos, afinando as metodologias a serem utilizadas para a EJA, criando assim um método 

especifico para o ensino de adultos, abordando os conteúdos dentro do cotidiano dos alunos, 

tendo a intenção de trabalhar o cunho político, no sentido de politizar, ensinando aos alunos a 

caminharem conscientes de sua condição de classe e de metas possíveis de serem alcançadas 

para melhoria de suas vidas.     

Gadotti e Romão (2011), afirmam que as experiências de Freire no Brasil eram não 

estatais, e desenvolviam-se exteriormente ao estado, até o Partido dos Trabalhadores (PT) 

ganhar as eleições em São Paulo em 1989, quando Paulo Freire assumiu a Secretaria de 

Educação e pode pôr em prática a sua perspectiva pedagógica que foi bem-sucedida.  

Frente a este cenário, o governo vigente, a partir da Constituição Federal de 1988 

estendeu a garantia de ensino fundamental gratuito e obrigatório para todos os que nãotiveram 

acesso na idade própria. No entanto, não havia políticas públicas para que se concretizasse tal 

medida. Contudo, só se aprofunda com a distribuição de competências posta pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (PERNAMBUCO, 2013). 

Havendo também na LDB 9.394/96, a efetivação da Educação para Jovens e Adultos- 

EJA, enquanto “Modalidade de Ensino” da educação básica, usufruindo de uma 

especificidade própria. Tal especificidade é importante pois  
é na EJA, que estes alunos encontram motivação para (re) construir estas 
expectativas de vida ativa e de (re) significar conhecimentos de etapas anteriores da 
escolarização, articulando com saberes escolares. A validação do que se aprendeu 
‘fora’ dos bancos escolares é uma das características da flexibilidade responsável 
que pode aproveitar estes ‘saberes’ nascidos destes ‘fazeres’(SOARES, 2002, P. 78). 
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Nesta perspectiva, os conteúdos a serem trabalhados nas aulas da EJA devem 

contemplar a sistematização dos conhecimentos desenvolvidos na sociedade, com o objetivo 

de desenvolvimento integral do ser humano e prezando pela qualidade de vida dos alunos.  

Diante disto, as Diretrizes Curriculares da Educação Física para a EJA (BRASIL,2008, 

p. 203) faz referência ao aluno jovem ou adulto que“[...]traz preocupações pessoais com o 

próprio corpo e sua saúde que em boa medida são definidas pelo meio sociocultural em que 

vive ”. Ainda de acordo com estas Diretrizes, este aluno é influenciado pela indústria de 

massa da cultura, que traz falsas necessidades de consumo, impondo mitos sobre a saúde e 

padrões de beleza, apropriando- se informações pseudocientíficas e imprecisas (BRASIL, 

2008, p. 203). 

Deste modo, de acordo os Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN (BRASIL,1997), a 

Educação Física é pensada como uma proposta entre conteúdos convencionais das áreas de 

conhecimento e temas transversais: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, 

orientação sexual, trabalho e consumo, como se esses, como problemáticas sociais, 

atravessassem todas as disciplinas. Mas sustentamos que essa relação é inerente aos 

conteúdos, pois tantos os conteúdos específicos quanto os subjacentes são produtos de 

demandas sociais. Assim, o conteúdo subjacente está subentendido ao conteúdo específico, 

necessitando ser tratado intencionalmente à luz da especificidade do conteúdo. 

A partir do conhecimento sobre os conteúdos a serem trabalhados com os alunos da 

EJA podemos afirmar que “ [...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE 1996, p. 22). 

  Acrescenta Brotto (2001, p. 04) que  
cabe a nós educadores, rever cientificamente a importância dessas questões, para 
tratá-las pedagogicamente, mas sem nunca deixar de lado a proposta maior que está 
no princípio da inclusão, da diversidade, e, porque não, da transdisciplinaridade 
onde os aspectos Ser-Conhecer-Aprender-Fazer-Viver Junto, agirão como na 
construção de pontes que encurtem as distâncias, diminuam as fronteiras e 
aproximem as pessoas umas das outras. 
 

Em consonância com Brotto (2001, p. 04), “se faz necessário realizar atividades com 

as turmas da EJA, visando facilitar e viabilizar o processo de ensino- aprendizagem, no 

sentido de trabalhar conceitos com o intuito de aproximar as pessoas”.  Para que com isso, 

possamos entender um pouco melhor sobre alguns conceitos que podem ser trabalhados nas 

aulas de educação física. 
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Jogos Cooperativos na EJA como meio de socialização 

 

O jogo é uma prática que se destaca nas escolas, sendo um conteúdo utilizado por 

várias disciplinas, portanto é na Educação Física Escolar que se extrai a essência dos jogos, e 

em nosso caso temos como foco principal os cooperativos, pois segundo Correia (2006, 

p.158) “são jogos que se pode enxergar com muito mais facilidade a integralidade do ser 

humano e a necessidade de trabalhar valores tais como a solidariedade, a liberdade 

responsável e a cooperação ”.  

Segundo Brotto (2001), os jogos cooperativos nasceram a partir da preocupação com o 

exagerado valor conferido ao individualismo e à competição na cultura ocidental. O autor 

comenta que, desde a metade do século XX, pesquisas e publicações em diferentes países 

propõem o desenvolvimento de jogos com enfoque na cooperação. 

Soler (2006, p. 110) define os Jogos Cooperativos como: 
Jogos onde os participantes jogam com os outros, ao invés de uns contra os outros. 
Joga-se para superar desafios. Os jogos cooperativos são jogos de compartilhar, 
unir pessoas, despertar a coragem para assumir riscos, geram pouca preocupação 
com o fracasso ou com o sucesso como fins em si mesmo. Eles reforçam a 
confiança mútua e todos podem participar autenticamente. Ganhar e perder são 
apenas referências para o contínuo aperfeiçoamento pessoal e coletivo. 
 

No Brasil, a trajetória dos jogos cooperativos começa por volta de 1980, ano em que é 

fundada a Escola das Nações em Brasília, cuja proposta pedagógica de educar para a paz 

incluía os jogos cooperativos. Esta escola recebeu estudantes de vários países, filhos dos 

funcionários das embaixadas estrangeiras, e apresentava uma filosofia de respeito e 

solidariedade entre os povos, promovendo uma ampla e significativa difusão dessa proposta 

em nosso país, influenciando reflexões e transformações em diferentes segmentos da 

sociedade.  

Nos jogos cooperativos, os alunos aprendem a compartilhar, a aceitar e contribuir uns 

com os outros para alcançar um objetivo em comum, desenvolvendo o trabalho em grupo, a 

solidariedade que consiste em se ajudarem mutuamente, além da união, que favorece a 

integração no grupo social que estão inseridos, agregando valores e pôr fim a criação e 

fortalecimento de laços afetivos. Essa modalidade de jogo propõe a cooperação e união sem 

discriminação, enfatizando a ideia de que os alunos não necessitam ser superiores uns aos 

outros, sendo propostas atividades que todos possam realizar, e não visando apenas o 

desenvolvimento físico da criança e a perfeição das habilidades motoras. 

O desafio de tornar os alunos mais voluntariosos pode ser alcançado com a prática dos 

jogos cooperativos, havendo a necessidade de contribuição de medidas de melhoria do 
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sistema educacional e ações políticas comprometidas, objetivando formar indivíduos com 

ações cooperativas.  A educação física pode fazer sua parte, em suas aulas contextualizadas, 

contribuindo na formação dos alunos. 

 Nesta perspectiva, Brotto (1999) apud Garcia (2010) afirma que cooperação é um 

processo de interação social, em que os objetivos são comuns, as ações são compartilhadas e 

os benefícios são distribuídos para todos. Ao contrário, a competição é um processo de 

interação social, em que os objetivos são mutuamente exclusivos, as ações são isoladas ou em 

oposição umas às outras, e os benefícios são destinados somente para alguns. 

Os jogos cooperativos podem contribuir para uma cultura de proporcionar 

oportunidades de aperfeiçoar a convivência social, ajudar na solução de problemas, 

harmonizar conflitos, alcançar objetivos coletivos, como também provocar o sentimento de 

solidariedade em ajudar o próximo e visar um bem comum a todos. Assim, por mais simples 

que seja o jogo cooperativo, pode ter esse cunho social, mesmo em uma sociedade que tem 

como referência o consumo, o ser individual e a responsabilidade particular de atingir o 

sucesso e o fracasso. Além disso, promove exercícios físicos favorecendo a manutenção da 

saúde, proporcionando uma melhoria no sistema cardiorrespiratório, no tônus muscular e nas 

habilidades motoras. 

Assim, esses jogos enfatizam a ludicidade tendo regras flexíveis para adaptar às 

diversas realidades, onde o mais importante é a participação de todos, respeitando as 

diferenças, incentivando a criatividade para a resolução de problemas, com a intenção 

também de divertir e dar a sensação de prazer. 

 

Metodologia 

O presente estudo consiste em uma pesquisa do tipo qualitativa, foram realizadas 

análises bibliográficas e documentais (entrevistas) para atingir os resultados. Tendo como 

objetivo geral, analisar a contribuição dos jogos cooperativos para as aulas de educação física, 

visto este como meio socializador entre os alunos da modalidade EJA. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 32) "a pesquisa qualitativa preocupa-se, 

portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais." Assim, a escolha desse tipo de 

pesquisa parte do princípio de que a perspectiva das pessoas pode ser conhecida e atribuída 

um significado, permitindo aferir os conhecimentos, valores e atitudes das mesmas. 

O método consistiu na aplicação de entrevistas, seguida de cinco intervenções (aulas) 

realizadas nas aulas de educação física da EJA na modalidade Alfabetização, da unidade do 
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SESC Casa Amarela. Ao final foi realizada uma nova entrevista com o intuito de fazer as 

devidas comparações e com isso, analisar as modificações ocorridas quanto ao conceito de 

cooperação e os processos de interação e socialização dos alunos, nas aulas de educação 

física. 

Foram aplicadas duas entrevistas, uma realizada no início do período e outra realizada 

ao final do processo com os devidos alunos, nas quais participaram 11estudantes de um total 

de 15 alunos da turma. Este quantitativo se deu devido à baixa frequência dos alunos nas 

aulas. Dentre os entrevistados participaram homens e mulheres, com idades entre 30 e 72 

anos, tendo sido obtido antecipadamente o consentimento de todos participantes.  

A escolha pela entrevista se deu pelo fato de muitos alunos terem dificuldades com a 

leitura e a escrita, podendo causar certo constrangimento, ao qual o ato de falar tem um 

caráter mais natural, acarretando maior facilidade ao expressar ideias e sentimentos, 

diminuindo a omissão de dados da realidade.   

O roteiro das entrevistas contemplou questões acerca dos motivos da volta à escola, o 

porquê do abandono aos estudos, a opinião deles sobre a importância das aulas de educação 

física e sobre o entendimento do conceito de cooperação.  

No SESC Casa Amarela as aulas de Educação Física na EJA, ocorrem nas segundas-

feiras no turno da noite, com um professor formado em Licenciatura em Educação Física. As 

intervenções (aulas) foram realizadas neste mesmo horário, com a turma da EJA da 

alfabetização, enfatizando os jogos cooperativos, presentes nas aulas de Educação Física. 

Estas intervenções levaram em consideração, os princípios norteadores da Proposta Curricular 

do MEC para a EJA. 

Paralelo aos jogos cooperativos abordamos o tema transversal saúde, tendo como foco 

a prática de atividades físicas pelos alunos da EJA do SESC Casa Amarela, com o objetivo de 

incentivar hábitos saudáveis. De acordo com as Diretrizes Curriculares do MEC da Educação 

Física na EJA (2008), o trabalho com os temas transversais supõe um relacionamento das 

atividades da Educação Física com os grandes problemas da sociedade brasileira, sem, no 

entanto, que se perca de vista o seu papel de integrar o cidadão na esfera da cultura corporal 

de movimento. 

 

Discussão 

Durante esse período foram trabalhados jogos cooperativos, entre eles: coelhinho na 

toca solidário, pega corrente, nó humano, passando a bola, roda divertida, luta de cores, não 

deixar cair os balões, dança das cadeiras solidário e volençol; todos com o intuito de 
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promover a interação entre os alunos respeitando a diversidade, trabalhando a nível conceitual 

sobre a educação física e os jogos cooperativos, como também valores de solidariedade e o 

exercício físico,como andar e correr. Ao término de cada intervenção, eram realizadas 

análises reflexivas sobre o conteúdo vivenciado pelos alunos, estimulando os mesmos a 

relatar suas opiniões, angústias e críticas. 

As intervenções apresentaram algumas limitações, pela pouca assiduidade dos alunos, 

sendo difícil encontrar a turma completa nas aulas. Por outro lado, ressaltamos a participação 

dos alunos e a motivação na execução das atividades, destacando a participação nas 

intervenções sem maiores restrições e o empenho durante os jogos. No geral, as atividades 

realizadas foram bem aceitas, os alunos se dedicaram e mostraram estar se divertindo durante 

os jogos.  

Podemos perceber as mudanças relacionadas à prática da cooperação que favoreceu a 

inclusão, interação social, valorizando a diversidade e pudemos visualizar valores como 

respeito e união durante a realização dos jogos. Com a redução do cunho competitivo das 

atividades nas intervenções, percebemos que os alunos jogaram uns com os outros, superando 

desafios em conjunto, aceitando e reconhecendo que o outro possui qualidades e limitações e 

que as diferenças precisam ser aceitas. 

Atuamos em consonância com a perspectiva de Brotto (1999) apud Souza (2011) que 

se chama “ciclo de ensinagem”, dividido em: vivência, reflexão e transformação. Tendo como 

Vivência as diferentes possibilidades de participação nos jogos, onde todos são incluídos. De 

forma a valorizar sua participação, além de dar ênfase ao incentivo; na Reflexão é criado um 

clima de cumplicidade, levando a refletirem sobre a recriação do jogo e o conceito de 

cooperação, de forma que haja prazer, participação e aprendizagem para todos. E por fim, a 

Transformação se materializa no diálogo em busca do consenso, na experimentação das 

mudanças propostas pelo grupo, nas relações sociais na escola e fora dela. 

 

Resultados 

A coleta de dados, referente ao questionário socioeconômico respondido no formato 

de entrevista e transcrito posteriormente, constatou que 81% dos alunos da EJA, em 

modalidade de alfabetização, do SESC Casa Amarela, são mulheres e seu estado civil é bem 

dividido entre solteiras, casadas e viúvas. Em relação a ter frequentado a escola na infância, 

63% que é a maioria dos entrevistados afirmam que sim, frequentaram a escola, no entanto, 

parando de estudar ainda no ensino fundamental I, entre as antigas 1º e 4º series, pelo motivo 

de ter que trabalhar fora ou dentro de casa. Sobre os que nunca estudaram na infância, no caso 
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das mulheres, as mesmas não frequentavam a escola, geralmente para ajudar os pais com as 

tarefas domésticas e cuidar dos irmãos. 

Dos entrevistados 81% têm filhos, variando entre 1 a 9 filhos, e a maioria mora nos 

bairros ao entorno do SESC de Casa Amarela, reafirmando o cunho social do SESC em 

oferecer serviços de baixo custo e qualidade para a comunidade onde está inserido. E apenas 

uma das alunas mora no município de Igarassu/PE, no entanto, passa a semana trabalhando e 

dormindo na casa da patroa que mora no bairro de Casa Amarela. Salientamos que 63%dos 

alunos não trabalha e os que trabalham têm funções como doméstica e motorista. 

Os resultados da entrevista também puderam constatar que o retorno aos estudos, 

quase por unanimidade, é devido ao desejo de aprender a ler e escrever com o intuito de 

realizar tarefas simples do cotidiano,com o desejo de se tornar mais independente, como por 

exemplo, ler o destino do ônibus. Revelam também que 55% dos alunos não sabem responder 

o motivo de deixarem de estudar quando eram crianças na idade certa, e 45% dos alunos 

alegaram que deixaram de ir à escola ou não foram à escola na infância, porque tinham que 

trabalhar para ajudar seus pais e por isso não podiam estudar.   

No entanto, ao mesmo tempo, denunciando a realidade, que mostra que todos os 

alunos que deixaram de ir à escola ou não foram a escola na infância, tinham que trabalhar 

para ajudar seus pais e não tinham tempo para estudar. Percebendo também que alguns 

chegam a ter até nove filhos.  

Referente à segunda parte do questionário que denominamos de relevância conceitual, 

foram aplicadas análises comparativas entre as respostas da primeira entrevista, antes do 

início das intervenções, em relação à segunda entrevista, realizada após as intervenções. 

Em relação ao conceito de cooperação e jogos cooperativos, na primeira entrevista 

72% dos alunos da EJA não sabiam o conceito de cooperação e nem o sentido que representa, 

enquanto na segunda entrevista, ao final das intervenções, 81% dos entrevistados afirmaram 

ter conhecimento sobre tal conceito. A maioria das respostas mostrou que o conceito de 

cooperação é ajudar uns aos outros tanto nas atividades das aulas de educação física como na 

vida social fora da escola, com o intuito de atingir um objetivo em comum. Assim, podemos 

afirmar que os alunos conseguiram se apropriar desse conceito tanto em sua abordagem 

escolar como para além dela. 

Acerca do questionamento sobre a importância das aulas educação física na EJA, de 

acordo com as respostas dos alunos que participaram, podemos verificar que na primeira 

entrevista as respostas ressaltam a educação física apenas enquanto promoção de saúde, por 
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meio da prática de exercícios para este fim, atrelado a melhora de doenças das idades que 

compreendem a chegada da fase idosa.   

Na segunda entrevista, a importância da educação física continua atrelada à saúde, no 

entanto está associada a elementos como jogos, brincadeiras, diversão e distração, que devem 

estar presentes nas aulas de educação física escolar. Tendo como dado relevante, que todos os 

alunos entrevistados afirmaram, que as aulas de educação física precisam conter o conteúdo 

jogos cooperativos, alegando que todos se divertem e ao mesmo tempo se ajudam. 

 Sendo assim, os resultados das entrevistas juntamente com a nossa percepção durante 

o período de intervenções nas aulas, percebemos que a contribuição dos jogos cooperativos 

para as aulas de educação física, e que a partir deste, os alunos interagiram e se 

socializaram,gerando discussões e debates sobre o conceito de cooperação que acarretaram na 

prática de valores como respeito, união, superação de desafios em conjunto, aceitação e 

reconhecimento das qualidades do colega, que as diferenças precisam ser aceitas, tendo 

consciência que a prática de atividade física contribui para manter uma vida saudável.  

Com base nos resultados obtidos através das entrevistas e intervenções desta pesquisa, 

evidencia-se que os alunos da EJA do SESC Casa Amarela se apropriaram do conceito de 

cooperação e o valor atribuído a este, e que os jogos cooperativos viabilizam a socialização 

dos alunos através da interação ao longo das intervenções. 

 

Conclusão 

 

Tendo como objetivo da pesquisa, a análise da contribuição dos jogos cooperativos 

para as aulas de educação física, visto este, como meio socializador entre os alunos da 

modalidade EJA, para isso fizemos uma fundamentação teórica embasando a pesquisa, 

trazendo conteúdos históricos e da atualidade sobre a EJA e jogos cooperativos podendo 

assim, aproximar as pessoas de nosso objeto de estudo. Através das entrevistas, intervenções 

(aulas) e observações podemos concluir que chegamos a resultados positivos acerca dos jogos 

cooperativos como meio de socialização dos alunos da EJA. 

Este estudo buscou suscitar as contribuições dos jogos cooperativos no ambiente 

escolar, que ao ser trabalhado de forma democrática, aberta a discussões e modificações, pode 

ser um importante meio socializador entre os alunos, fazendo com que estes tenham a 

consciência da importância disto em suas vidas e indicando a relevância da educação física 

escolar na promoção de benefícios à saúde do aluno, como também promover o processo de 

ensino-aprendizagem, tendo como elemento deste, a ludicidade. 
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O presente estudo pode servir como opção para apropriação de conhecimentos, tanto 

para pessoas que tenham interesse sobre o tema, e principalmente, para os profissionais da 

área de educação física escolar podendo servir de embasamento teórico para ampliar sua visão 

sobre o assunto e auxiliar no planejamento de suas aulas. 

Concluímos com a reflexão de que a educação física escolar deve se adequar às 

necessidades da modalidade EJA e a seu público, o professor optando por metodologias de 

ensino democráticas, críticas e socializadoras, possa dar conta da sua responsabilidade social 

de educar, e formar cidadãos críticos, capazes de refletir sobre sua realidade e ter autonomia 

para realizar atividades físicas, buscando manter sua saúde.    
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