
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 
 

____________________________________________________________________________ 
Av. Tenente Raimundo Rocha, s/nº, Bairro Cidade Universitária. 

CEP: 63040-360, Juazeiro do Norte – CE. E-mail: proex@ufca.edu.br. Fone: (88) 3572-7447. 
 

 

LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE JOGOS COLABORATIVOS 

EDITAL 07/2015 PROEX 

 

RESUMO DO PROJETO 

Os jogos cooperativos são uma forma educativa de interagir com a realidade, criando 

uma cultura de cooperação entre os indivíduos, com vistas a valorizar e dinamizar processos 

criativos, capazes de (re)significar as relações educacionais. Proporcionar essas atividades 

lúdicas na forma de metodologias educativas, de cunho interdisciplinar, valorizando os saberes 

e a participação voluntária é a premissa desse projeto.  

Este surge ao constatarmos à necessidade de incitar, exercitar e divulgar a proposta 

como uma ação (re)educativa, capaz de transformar nosso condicionamento competitivo em 

alternativas cooperativas para conviver em grupo. 

Para isso, a criação de grupos de estudos, o levantamento e sistematização dessas 

atitudes pedagógicas e os relatos de experiência das aplicações metodológica serão utilizados, 

em conjunto a eventos, palestras e publicações; com o objetivo de tornar a educação um 

processo não-excludente, dinâmico e horizontal dos participantes. 

1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

As metodologias educacionais representadas nos jogos cooperativos propõem uma forma 

de interagir com a realidade, fortalecendo relações onde as pessoas possam partilhar seus 

conhecimentos de forma integrada, com menos exclusão e maior participação. 

Compreendemos que a competição e a colaboração fazem parte da nossa cultura, 

dependendo de nossa interação com a realidade social em reforçar o modelo atual (competitivo) 

ou repensar esses processos. 

Essa proposta surge ao constatarmos à necessidade de incitar, exercitar e divulgar os 

jogos cooperativos como uma ação (re)educativa, capaz de transformar nosso condicionamento 

competitivo em alternativas cooperativas para conviver em grupo. 
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Com esta ideia em mente, notamos a necessidade de uma ação educativa, que possibilite 

momentos de conexão coletiva para a resolução de problemas, abraçando a cultura de paz e 

fortalecendo a autonomia dos participantes. Nos jogos cooperativos o diálogo e o trabalho em 

grupo são os processos para se alcançar a vitória, estando estes orientados pelos princípios da 

inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem comum. 

Estudantes e professores da UFCA e de colégios públicos formam o público direto, 

através da participação nas atividades propostas; e indireto, como interlocutor, multiplicador e 

divulgador de atividades e valores que propomos para esse projeto. 

Para o ano de 2016, pretendemos, com a reformulação do projeto do LIJC em programa, 

ampliar as ações realizadas no ano anterior, trabalhando em quatro eixos: 

Laboratório Criativo de Jogos Cooperativos: Espaço criativo para produção de jogos 

cooperativos utilizados como métodos educativos, através da interação lúdica significativa por 

meio dos temas a serem abordados pelos atores que fazem a educação. 

Macro jogos culturais: Pretendemos utilizar dos macro jogos étnicos associados a 

história-cultural para apresentar a cultura dos diversos povos e seus significados. Estes facilitam 

ações interdisciplinares por utilizar e interligar aspectos matemáticos, estratégicos, da lógica e 

tantos outros (presentes nesses jogos); com a história-cultural, o aprender fazendo, a autonomia, 

a diversidade e vários outros temas e conceitos. 

Ciclo de Palestras sobre Jogos Cooperativos: Apresentar, por meio de palestras, 

minicursos e oficinas as possibilidades práticas de utilização dos jogos cooperativos como 

ferramenta educativa que valoriza a interação entre os atores que fazem a educação. 

Grupo de Estudos sobre Jogos Cooperativos: Espaço onde os bolsistas e voluntários 

tomam contato com temas e conceitos ligados aos jogos cooperativos. Sendo aberto a 

comunidade, conta com uma importante rede de colaboradores constituída em meio digital, 

durante o primeiro ano como projeto. Nosso objetivo é o de fortalecer o campo de estudos. 
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Proporcionar estas atividades possibilita a aproximação da problemática apresentada 

com o público direto e indireto descrito para o programa. Superando essa perspectiva, os 

estudantes de graduação da UFCA e participantes do projeto terão contato com atividades 

educativas que oportunizam ampliar e trocar conhecimentos com atores dos diferentes campos. 

A UFCA, em Juazeiro do Norte, possui apenas um curso de graduação, o que torna dificultoso 

o acesso a estas oportunidades no cotidiano da graduação. 

Fortalecer a autonomia dos participantes em um espaço criativo e democrático, voltado 

a inclusão e a troca de ideias, oportuniza aos bolsistas e colaboradores a oportunidade de 

revigorar seus laços com a universidade, visto que um ambiente cooperativo propicia maior 

interação e diálogo, espaço este, concebido na perspectiva das múltiplas relações. 

Entre nossos objetivos está o de favorecer o trabalho conjunto, apoiado na interação 

lúdica, visando a participação voluntaria e proporcionando atitudes positivas para a integração 

e colaboração em vistas a produção de conhecimento cientifico e como forma de afetar o 

cotidiano dos participantes de nossas ações, sejam bolsistas, colaboradores ou público 

direto/indireto. 

Esses quatro projetos que incluem este programa se inter-relacionam por meio da 

temática dos jogos cooperativos, da cultura de paz estabelecida em seus valores e da autonomia; 

além disto, os temas transversais interdependentes são chave para seu sucesso. O 

desenvolvimento sustentável e a cultura são os dois temas transversais chaves, ao qual serão, 

respectivamente, tema de uma metodologia elaborada e de uma ação proposta pelo programa 

Realizando o levantamento de ações fundamentadas nos jogos colaborativos, vamos 

sistematizar essas atividades, impulsionar a criação de metodologias, jogos e atividades que 

serão aplicados junto aos estudantes e professores.  

O papel dos colaboradores e de outros projetos/atividades de extensão da UFCA e de 

outras instituições assume fundamental importância na formação e articulação dos objetivos do 

projeto, facilitando uma rede que articula informações e dialoga de forma colaborativa. 
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2. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

A horizontalidade das relações educacionais norteia as referenciais deste projeto, esta 

permeia o trabalho de Freire (1987, 1996), sendo estabelecida como uma base dialógica onde 

os atores do processo se encontram lado-a-lado, trabalhando em conjunto para criar os 

fundamentos necessários da ação pedagógica, entendendo que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção” (FREIRE, 1996). 

Cabe-nos uma atitude interdisciplinar, que rompa a barreira que separa os conhecimentos e 

os horizontalize, afinal os “paradigmas clássicos, fundados numa visão industrialista 

predatória, antropocêntrica e desenvolvimentista, estão se esgotando, não dando conta de 

explicar o momento presente e de responder às necessidades futuras.” (GADOTI, 2003). 

Definimos a interdisciplinaridade de acordo com Fazenda (2008) e Gadoti (2003), como uma 

atitude pedagógica que visa romper a barreira positivista de fragmentação das disciplinas, que 

reconhece a importância dos diversos saberes e vincula aos participantes, redescobrir seus 

talentos e rever suas práticas em torno de uma forma sistêmica da produção cognitiva.  

Para que esse diálogo entre educação e interdisciplinaridade ocorra, cabe-nos compreender 

o papel fundamental da participação, que segundo Boardenave (1983), “é fazer parte, tomar 

parte ou ter parte” em algo, em grupo, levando os atores envolvidos no processo a “se sentir” 

parte, reconhecendo-se sujeito do processo de tomada de decisão. Não podemos pensar uma 

educação horizontal, fundamentada na interdisciplinaridade, sem oportunizar vias para a 

participação. 

Os jogos, para Huizinga (2000) e Cailois (1990), fazem parte da história da humanidade, 

enchendo de significado atividades lúdicas que são pensadas com uma vocação social, capazes 

de interação, com um sentido e que contribuem para a socialização de temas e pessoas. 

Nos jogos cooperativos o processo é tão importante quanto o resultado, sua estrutura 

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

estabelece o jogo cooperativo como uma atividade onde os participantes podem ter igual 
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importância. Joga-se para superar desafios, joga-se por gostar do jogo e pela satisfação de joga-

lo, nestes jogos o esforço cooperativo é a ferramenta para vencer, muito mais importante torna-

se, portanto, reconhecer o outro como parceiro, que divide com você o mesmo interesse em um 

processo onde as pessoas se complementam. (BROTO, 2013; ALMEIDA, 2011, ALMEIDA 

2010). 

ALMEIDA (2010) complementa a ideia quando nos descreve que a finalidade dos jogos 

cooperativos é o brincar com o outro, o sucesso e o fracasso são compartilhados, todos fazemos 

parte do mesmo jogo.  

A professora MCGONIAL (2012), afirma que os jogos afetam a realidade de seus 

participantes pois oferecem: a) Metas que geram um senso de objetivo claro, b) regras que 

estimulam os participantes a explorar criativamente possibilidades, c) trazem um sistema de 

feedback claro, que demonstram o progresso para se atingir a meta e d) tudo isso possibilitado 

por meio da participação voluntária. 

Quando pensamos em cooperação, a história humana nos remete diretamente aos 

homens das cavernas, coletores, das sociedades primitivas, que trabalhavam em conjunto para 

obter seu alimento e possibilitar a sobrevivência do grupo de forma natural (MATURANA, 

2002). Essa é uma forma de participação colaborativa vista na história humana. Maturana 

(2002), nos descreve, em contra partida a cooperação, que a competição é um fenômeno cultural 

e humano, e não constitutivo do biológico, portanto, antinatural do ser humano. 

Concluímos esse referencial compreendendo que as ações voltadas aos jogos 

colaborativos são capazes de fomentar a participação, visto que valorizam o conjunto, a 

conquista de metas que seriam impossíveis de forma individual. Buscaremos reconhecer e 

sistematizar essas experiências (ações, atitudes e metodologias), que vão de encontro ao 

paradigma individualista formado pela racionalidade instrumental, viabilizando a formação de 

uma cultura da participação voluntária e colaborativa, aproximada ao conceito dialógico que, 

segundo Tenório (2005), amplia a legitimidade das decisões que só podem ser alcançadas em 
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processos de discussão, orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade 

participativa, da autonomia e do bem comum. Dialogando assim com os princípios Freirianos 

e com uma atitude interdisciplinar que reconhece o valor dos diversos saberes e da integração 

entre estes. 

3. RELAÇÃO DA AÇÃO COM A PESQUISA, O ENSINO E A CULTURA 

Realizaremos a criação e a sistematização de jogos cooperativos, que serão apresentados 

através de seminários, palestras, site e e-books para professores e estudantes como forma de 

dinamizar o processo ensino/aprendizagem de forma indissociada, apresentando sua relevância 

educativa e cientifica. 

Uma vez sistematizados estes processos, utilizaremos de metodologia qualiquantitativa 

para analisar os resultados de pesquisa e relatos de experiência apresentado aos pares artigos 

completos, resumos e resumos expandidos.  

Entre as ações propostas a utilização de macro jogos está ligada diretamente a discussão 

da história-cultural de diversos povos, valorizando temas diretamente ligados a cultura e seus 

significados. 

Desta forma, os diversos projetos dentro deste programa estão também relacionados 

com os princípios norteadores da extensão universitária ao proporcionar espaços de ensino, por 

meio dos jogos cooperativos como ferramentas educativas; da pesquisa, através da produção de 

relatos de experiências e pesquisas; e da cultura como tema favorecido pela utilização, pesquisa 

e disseminação dos macro jogos étnicos. 

4. RELAÇÃO DA AÇÃO COM OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO DA UFCA 

Este programa já mantém vínculos com outras atividades da Universidade Federal do 

Cariri por meio de parcerias, facilitação e colaboração nas suas diversas ações e pesquisas, 

estando alinhado com as perspectivas dos Programas Institucionais de Extensão – PIEs, na linha 

temática: Relação entre universidade e escola básica. Distinguimos este como um importante 

ponto de apoio ao promover a articulação entre os demais projetos voltados à educação. 
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O LIEGS – Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Gestão Social, através do GSE 

– Gestão Social nas Escolas, se alinha a nossas ações quanto ao uso de jogos como metodologias 

educacionais, promovendo o protagonismo juvenil através do jogo “O Despertar do Dragão”, 

inspirado na história de Dragão do Mar. 

O PAIDEIA – Cidade educadora, tem a perspectiva de trabalhar os saberes populares e 

(re)significar as relações educativas assumindo a cidade e o território como grandes espaços 

educadores, nessa perspectiva, este projeto pode ser parceiro de ações lúdicas e em estudos 

voltados a metodologias educacionais. 

A PROEN – Pró-Reitoria de Ensino, através do Núcleo de Aprendizagem Cooperativa, 

tem importante papel em nossas ações sendo parceira e potencial geradora de demanda. 

5. OBJETIVOS 

5.1.Geral 

Essa proposta surge ao constatarmos à necessidade de incitar, exercitar e divulgar a 

proposta dos jogos colaborativos como uma ação (re)educativa, capaz de transformar nosso 

condicionamento competitivo em alternativas cooperativas de cunho interdisciplinar 

5.2.Específicos 

 Fomentar a criação de metodologias e atividades que serão aplicadas junto aos 

estudantes e professores; 

 Favorecer as relações educativas inter-relacionadas e de forma contextualizada no 

processo educativo; 

 Redescobrir talentos e rever práticas em torno de uma forma interconectada de produção 

cognitiva; 

 Manutenção do grupo de estudos; 

 Fomentar a cultura de paz e a autonomia dos participantes; 

 Cultivar interlocutores, multiplicadores e divulgadores de atividades e valores que 

propomos para esse projeto; 
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 Primar pela horizontalidade das relações educacionais; 

 Proporcionar um espaço onde os bolsistas e colaboradores possam realizar atividades 

criativas significantes a sua formação acadêmica por meio do ensino, da pesquisa e da 

cultura como formas integradas da extensão; 

 Fomentar a participação de outros projetos por meio de diálogo constante; 

 Promover atividades lúdicas de cunho educativo transversalmente a eventos da UFCA 

e parceiros. 

6. METAS 

 Exerceremos processos de criação, sistematização e aplicação que envolvam jogos 

cooperativos criados pelo LIJC; 

 Elaboração de relatos de experiência que contextualizam à coleta de depoimentos e 

registro de situações e casos relevantes que ocorreram durante a implementação dos 

jogos cooperativos; 

 Realização de oficinas e palestras temáticas sobre macro jogos culturais, visando 

favorecer as discussões e a valorização da história de diversas culturas; 

 Produzir um jogo cooperativo sobre desenvolvimento sustentável; 

 Oportunizar, por meio dos ciclos de palestras, o acesso e a discussão sobre os jogos 

cooperativos como ferramenta educativa; 

 Facilitar, por meio dos projetos inclusos neste programa, a (re)significação e valores 

como a participação, inclusão e a democracia nos espaços educativos; 

 Criar um espaço para o desenvolvimento criativo de bolsistas e voluntários, afetando 

diretamente sua relação com a universidade por meio de experiências nos campos 

educativo e de pesquisa. 

7. METODOLOGIA 

Nossas atividades¹ se darão inicialmente com base em um grupo de estudos sobre jogos 

cooperativos, de caráter aberto a participação voluntária, presencial, visando promover o 
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compartilhamento e a aprendizagem coletiva de conhecimentos, habilidades e saberes. Neste 

grupo discutiremos texto dos principais autores ligados ao tema e metodologias para 

implementação, bem como temas de interesse transversal, através de encontros quinzenais, 

onde os textos e temas serão debatidos e estudados. 

Baseados nestes estudos, utilizaremos do Ciclo Criativo de Jogos Cooperativos 

(ANTUNES e LIMA, 2015) para iniciarmos a confecção do primeiro jogo cooperativo. Este, 

produzido pelo Laboratório Criativo de Jogos Cooperativos, terá como tema o 

Desenvolvimento Sustentável concebido, inicialmente, nos estudos de Ignacy Sachs (2011) 

sobre o tema e suas dimensões.  

Para este processo criativo utilizaremos como base o saber dos participantes, captado 

através da metodologia de grupo focal (MINAYO, 2013) que dialogará de forma sistêmica com 

as pesquisas realizadas sobre o desenvolvimento sustentável, afim de criar uma síntese didática 

que leva em consideração ambos os saberes. 

Outra metodologia que pretendemos utilizar, quanto ao campo da pesquisa, é o discurso 

do sujeito coletivo. Este é um método qualiquantitativo de análise de conteúdo que nos 

apresenta a possibilidade de resultado em dois campos que dialogam, o qualitativo e o 

quantitativo, que são perspectiva para qualquer pesquisa (LEFEVRE; LEFEVRE, 2012). 

Um segundo jogo, com tema a ser desenvolvido pelos participantes, deverá ser criado 

utilizando processos semelhantes. Ambos serão aplicados com o público alvo e seus resultados 

apresentados a comunidade cientifica em importantes eventos e/ou publicações em periódicos. 

Os macro jogos culturais nos apresentam uma possibilidade interdisciplinar de reunir 

diversos elementos da história-cultural por meio de pesquisa, sistematização e aplicação. Em 

um primeiro momento realizaremos um mapeamento destas atividades, com vistas a selecionar 

os jogos mais significativos e possíveis de serem replicados com poucos recursos. 

Este projeto apresentará, então, os macro jogos culturais dialogando com seus diversos 

elementos e significados. Nosso objetivo aqui, é que o público alvo possa interagir com esses 
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jogos e que através desta exploração, tenha contato com elementos culturais e a história de 

povos e nações. Para além disso, oficinas com o tema “faça você mesmo” podem empoderar os 

participantes, através da troca de experiências para a produção destes jogos por parte de 

estudantes e educadores, que deterão as ferramentas para a apreensão deste conteúdo. 

Estas ferramentas e manuais de apoio podem ser disponibilizadas, inclusive, na forma 

de recurso educacional aberto, dentro do portal do LIJC e da UFCA. 

Por fim, o projeto do ciclo de palestras apresentará ideias e valores, por meio dos jogos 

cooperativos, dos estudos realizados e das experiências do programa, para a comunidade, não 

sendo um espaço de transmissão, mas de produção do conhecimento ao problematizar e buscar 

novas soluções para conflitos eminentes entre os atores que fazem a educação. 

Este ciclo de palestras apresentará painéis temáticos sobre metodologias educativas, 

baseadas nos jogos cooperativos, demonstrando experiências bem sucedidas pelo Brasil e pelo 

Mundo com foco na aplicação e resolução de conflitos. Agimos em vistas à instigar os 

participantes, questionando o modelo educativo que nos é apresentado de forma a repensar 

nossa postura quanto ao fazer educacional. 

O jogo cooperativo torna-se uma ferramenta ímpar, capaz de fomentar um espaço de 

criação e produção de conhecimento, arraigado de significados, onde seus participantes podem 

atuar em conjunto na resolução de conflitos, em um ambiente controlado, utilizando seus 

conhecimentos e habilidades prévios. 

A carga horária dos projetos descritos, principalmente dos que envolvem processos 

criativos, é bem variada, sua previsão é apresentada de forma didática no cronograma abaixo: 

Projeto/Atividade Tempo de 

preparação 

Tempo 

pedagógico 

Laboratório Criativo de Jogos cooperativos (1º jogo 

cooperativo) 

80 horas 30 horas 
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Laboratório Criativo de Jogos cooperativos (2º jogo 

cooperativo) 

80 horas 30 horas 

Grupo de Estudos (Entre 10 e 12 encontros previstos) 40 horas 40 horas 

Macro jogos 60 horas 40 horas 

Ciclo de palestras 60 horas 30 horas 

Compreendemos que a educação se faz a partir da intercomunicação dos indivíduos que 

participam do processo, “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987). A educação significativa, por 

meio das relações entre as pessoas e o mundo que os cerca é a base pedagógica que apoia o 

LIJC; o trabalho conjunto em vistas a (re)significar relações por meio do impacto lúdico 

significativo (SALEN e ZIMMERMAN, 2012), compartilhando objetivos e experiências é o 

ponto de partida quando desejamos inter-relacionar as pessoas com o universo a sua volta. Os 

jogos cooperativos são apenas uma ferramenta na perspectiva de alcançar estes valores. 

8. AVALIAÇÃO 

Realizaremos reuniões de grupo para avaliação, bimestralmente, sintetizando as 

principais atividades através de um relatório comparativo entre metas, objetivos e atividades 

propostas, buscando discutir sobre o resultado obtidos em cada atividade. Os participantes das 

ações poderão participar por meio de questionários, fórum aberto e do grupo de estudos. 

Através dos questionários podemos mensurar de que forma o projeto está sendo visto e 

como as ações estão sendo percebidas pelos participantes. Por meio do fórum aberto e as redes 

sociais, os participantes poderão opinar e qualificar as ações, de forma subjetiva, discutindo 

sobre melhorias do processo e da sistematização.  

Os membros do grupo de estudos podem participar das reuniões trimestrais de avaliação, 

auxiliando no processo com relatos e ideias para a melhoria das ações implementadas. Todos 

estes dados funcionam como base para melhorias em atividades futuras e serão publicizados no 

portal do LIJC. 
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