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RESUMO 
 
 

PIBID: JOGOS COOPERATIVOS ENSINANDO E EDUCANDO NO CONTEXTO ESCOLAR 
Introdução: O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é um programa 
que oferece bolsa para estudantes de cursos de licenciatura plena, para que eles exerçam 
atividades pedagógicas em escolas públicas de ensino básico, aprimorando sua formação e 
contribuindo para a melhoria da qualidade nas escolas. Os projetos feitos através do PIBID 
permite aos alunos bolsistas, supervisores e coordenadores uma gama de atividades que 
promovem a inserção dos estudantes no contexto escolar, contribuindo assim para a formação 
acadêmica dos alunos juntamente com as orientações de um docente na escola. Após a 
observação da realidade escolar surgiu a ideia de Jogos cooperativos, justificado pela falta de 
respeito e companheirismo dos alunos durante as aulas de Educação Física. A Educação 
Física muito se utiliza os jogos cooperativos como meio de melhoria no comportamento dos 
alunos, com objetivos de diminuir a agressividade e aumentar o respeito que os alunos devem 
ter um com os outros. Os jogos cooperativos é uma forma de ser solidário durante a atividade, 
onde todos se envolvem de maneira única e ao final da atividade todos saem ganhando e 
felizes por esse acontecimento. Objetivo: Verificar se com os jogos cooperativos haveria 
melhoras no comportamento dos alunos. Metodologia: O projeto foi aplicado em uma escola 
particular, em 2012 e 2013, na área de educação física, para os alunos e professoras do 1º ao 
5º ano do ensino fundamental. O número de sujeitos participantes foram, aproximadamente, 
100 alunos e 4 professoras.Cada aula tinha duração de 45 minutos e o projeto era aplicado 
todos os dias da semana, ou seja, de Segunda à Sexta feira, no período vespertino. Para o 1º 
ao 5º ano foi aplicado um questionário com aspecto qualitativo para as professoras de classe e 
para o 1º ao 3º ano aplicou-se uma tabela qualitativa através da observação de 
comportamentos dos alunos durante as aulas. Resultados com os resultados, 67% das 
professoras de outras disciplinas comentaram que houve melhora. Quanto à tabela qualitativa, 
no início dos estudos, os resultados mostram que os comportamentos de agressões físicas, 
verbais e desrespeito eram apresentados constantemente no comportamento destas crianças. 
Essas situações foram sendo atenuadas ao longo da pesquisa e evoluíram no decorrer da 
pesquisa com as conversas e reflexões propostas no decorrer da mesma. Conclusão: Contudo, 
os jogos cooperativos melhoraram o comportamento dos alunos durante as aulas dadas. 
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