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1- Introdução: 

   Para viver em uma época como a que vivemos, lidando com tantas crises, mudanças, 

problemas e expectativas, se faz necessário estarmos bem preparados para as exigências da 

vida moderna, afinal, as mudanças são muitas e são rápidas. Para isso, devemos nos tornar 

pessoas de bom relacionamento e competentes na ação para então tentar ajudar o próximo a 

pensar, sentir, agir e viver como a gente. 

  Estamos diante de uma realidade que nos exige soluções coletivas, criativas e cooperativas e 

para isso o jogo cooperativo é utilizado, pois todos participam, todos ganham e todos se 

divertem, pois é um jogo que leva em consideração as condições, as qualidades e as 

características individuais de cada pessoa. 

  É a partir da preocupação com a competição e o individualismo, presente tanto nos jogos como 

na sociedade de uma forma geral que os Jogos Cooperativos surgem como uma atividade mais 

adequada para o desenvolvimento da cooperação e a superação do processo de esportivização 

e do mito da competição, sendo utilizados como uma prática reeducativa capaz de transformar 

os comportamentos competitivos em comportamentos cooperativos, harmonizar conflitos e 

solucionar problemas (BROTTO, 1999).  

  O Jogo Cooperativo tem sido referenciado como uma atividade educativa humanizadora, 

porque segundo Deacove (apud Brotto, 1999, p. 76), ―[…] são jogos com uma estrutura 

alternativa, onde os participantes jogam uns com os outros, ao invés de jogar uns contra os 

outros‖, diferentemente dos jogos tradicionais ou competitivos, em que os jogadores buscam a 

vitória a qualquer custo.    
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2- O que são jogos cooperativos? 

“Os jogos cooperativos são atividades que requerem um trabalho em equipe para 

alcançarem metas mutuamente aceitáveis. Não é necessário que os indivíduos que 

cooperam tenham os mesmos objetivos, porém seu alcance deve proporcionar satisfação 

para todos os integrantes do grupo. 

O jogo cooperativo busca aproveitar as condições, capacidades, qualidades ou habilidades 

de cada indivíduo, aplicá-las em um grupo e tentar atingir um objetivo em comum. O mais 

importante é a colaboração de cada um, é o que cada um tem para oferecer naquele 

momento, para que o grupo possa agir com mais eficiência nas tarefas estabelecidas. “ 

(Amaral, Jader, 2009) 

As dinâmicas em grupo são a base dos jogos cooperativos, que visam despertar a 

consciência de cooperação entre os participantes, desenvolvendo o sentimento de 

solidariedade e apoio entre as pessoas. 

 

3- O que são jogos competitivos? 

 Jogos Competitivos têm como principal finalidade estimular a competição entre os participantes. 

Em jogos competitivos é ideal que sejam estimuladas diferentes habilidades dos competidores, 

através de jogos intelectuais, jogos que utilizam reflexos rápidos, jogos de estratégia, entre 

outros. O objetivo é fazer com que seja estimulado não apenas a competitividade, mas em 

especial o raciocínio. Um dos problemas dos jogos competitivos é que quando se colocam os 

indivíduos em situação de rivalidade, sua aceitação é muito relacionada com o fato de ganhar ou 

perder, provocando assim alto nível de angústia e agressividade. 
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4- Diferença entre jogo competitivo e jogo cooperativo: 

 
São diferenciados pela relação social que se estabelece entre os participantes. 

. 

 

Jogo competitivo Jogo Cooperativo 

Participantes competem entre 

eles. 

Participantes colaboram um 

com outro (pensamento ganha-

ganha). 

Outros jogadores são 

adversários. 

Outros jogadores são parceiros. 

Pode gerar angústia e 

agressividade. 

Desenvolve o sentimento de 

solidariedade e apoio entre 

as pessoas. 

 

Sempre tem um vencedor e um 

perdedor. 

Todos vencem. 

 

 

5- Exemplos de Jogos Cooperativos: 

- Pulando e trocando: Dois alunos batem corda e os outros se posicionam em 2 filas (uma de cada 

lado da corda). Entram dois participantes vestidos com os coletes, um por cada lado da corda. Ao se 

encontrarem terão que pular e trocar os coletes. Após trocarem, deverão sair pelo lado oposto ao que 

entraram. 

- Voleibol Divertido: O professor e um aluno, ou mesmo dois alunos seguram uma corda atravessada 

na quadra e os times se colocam um de cada lado da corda. 

Seu objetivo agora, é não deixar a bola cair no chão. É um jogo de voleibol, respeitando-se as regras 

do jogo, sendo os dois times juntos devem atingir os 25 pontos. Ao mesmo tempo em que os 
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participantes jogam, aqueles que seguram a corda devem movimentar-se pela quadra afim de que a 

quadra se modifique a cada instante, ou seja, os jogadores além de se movimentarem pelo jogo, 

agora precisam estar atentos às mudanças físicas que a quadra vai sofrendo à medida que a corda é 

movimentada. 
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