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RESUMO 

 

Este caderno pedagógico é resultado de uma pesquisa de dissertação do 

Programa de Mestrado Profissional em Práticas na Educação Básica, do Colégio 

Pedro II, com foco na seguinte questão problema: De que maneira os Jogos 

Cooperativos com conteúdos artísticos podem aprimorar os vínculos afetivos no 

processo de aprendizagem? Este produto educacional foi desenvolvido com a 

finalidade de ser utilizado por professores de Artes Visuais, nas turmas do 

Ensino Médio, possibilitando a promoção do afeto e do senso de coletividade em 

busca da construção de conhecimentos contextualizados com as suas realidades 

sociais no processo do fazer artístico. O caderno pedagógico foi avaliado e 

aprimorado mediante as sugestões de professores de Artes Visuais, que 

analisaram e contribuíram com a reestruturação deste material a partir de 

encontros virtuais com um Grupo Focal, que foi desenvolvido com essa 

finalidade. Os resultados da pesquisa confirmaram que os jogos cooperativos 

com conteúdos artísticos são aplicáveis em sala de aula e contribuem para um 

fazer artístico coletivo mais prazeroso e dinâmico. 

 

Palavras-chave: Artes Visuais; Jogos Cooperativos; Afetividade; Ensino 

Médio. 
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Apresentação 

Este Caderno Pedagógico é resultado da dissertação intitulada 

“Práticas artísticas e Jogos cooperativos na escola: parcerias em busca do 

afeto no processo de aprendizagem”, do Programa de Mestrado Profissional 

em Práticas na Educação Básica, ligado à Pró-Reitora de Pós-graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II. 

O que pretendemos apresentar por meio deste produto educacional, 

com base nos conceitos abordados na pesquisa, são Jogos Cooperativos com 

conteúdos artísticos que foram desenvolvidos ao longo da dissertação. Com 

o intuito de legitimar a criação dos jogos cooperativos, iremos nos basear 

nas pesquisas e nos jogos dos educadores: Orlick (1990); Janot (1998); Soler 

(2006a, 2006b); Brotto (2013). Em seus estudos, eles disponibilizam uma 

série de jogos cooperativos, que podem ser utilizados por educadores com a 

finalidade de estimular ações cooperativas e coletivas. Os pesquisadores 

defendem que por meio desses jogos, os estudantes se sentem mais 

motivados a socializar e, com isso, estão mais propensos a despertar ações 

mais afetivas, interativas e cooperativas.  

Após elaborar uma prévia dos jogos cooperativos com conteúdos 

artísticos, convidamos professores de Artes Visuais com experiência em sala 

de aula e que estivessem disponíveis para participar de um Grupo Focal, com 

o intuito de analisar, aprimorar e validar este caderno pedagógico. Mediante 

o surgimento de uma doença causada pelo Novo Corona Vírus (COVID-19), 

sendo considerada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma 

pandemia, optamos por encontros virtuais com o Grupo Focal por meio da 

plataforma de videoconferência Google Meet.  

O Grupo Focal foi composto por professores de Artes com 

experiência em docência e que tiveram acesso ao convite virtual, que foi 

divulgado no grupo “Sala de Arte”, na rede social Facebook. Também 

recebemos inscrições de docentes que não pertenciam a esse grupo, porém 
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tiveram contato com outros profissionais da educação que visualizaram e 

compartilharam o convite.  

Com o intuito de analisarmos e aprimorarmos este material, 

organizamos três encontros virtuais na plataforma de videoconferência, 

Google Meet, com duração de uma hora meia em cada reunião. Na primeira 

reunião, a professora-pesquisadora apresentou o projeto de pesquisa e 

solicitou que todos os professores se apresentassem, deixando os integrantes 

do Grupo Focal mais confortáveis e cientes da sua importância para a 

validação deste material. Foi mencionado que os profissionais poderiam se 

posicionar livremente, uma vez que todas as sugestões seriam analisadas e 

consideradas pela pesquisadora. Os demais encontros foram destinados a 

análise dos Jogos aqui apresentados, buscando a sua aplicabilidade dentro 

do ambiente escolar.  

A avaliação dos encontros foi obtida por meio de um formulário 

disponibilizado na plataforma Google, no qual constatamos que os 

professores consideraram agradáveis, estimulantes e produtivos os três 

encontros virtuais, assim como a duração de cada reunião. Também foi 

avaliado que as reuniões foram suficientes para a análise e o aprimoramento 

do caderno pedagógico. Alguns professores relataram que os Jogos 

Cooperativos com conteúdos artísticos, mediante algumas adaptações, 

podem ser utilizados com os alunos do Fundamental I e II, respeitando as 

dificuldades e limitações de cada faixa etária. Foi identificado no 

questionário, que os docentes se sentem motivados a utilizar este caderno 

pedagógico com os seus alunos. 

É válido evidenciar que este caderno pedagógico não é um material 

didático para o uso do estudante, mas sim, para os docentes de Artes Visuais. 

Este caderno pedagógico não possui características de sequência didática, 

dado que são atividades que podem ser aplicadas aleatoriamente, sem 

exigência de uma ordem de aplicação, dando ao educador a liberdade de 

escolher os jogos que se encaixam com as suas propostas e realidades. 
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Os Jogos Cooperativos apresentam dicas de aplicabilidade 

pedagógica contendo a explicação, o conteúdo artístico e algumas sugestões 

didáticos-metodológicas para o professor. Desejamos que o docente se sinta 

à vontade para realizar pequenas alterações nesses Jogos, de maneira que se 

aproximem da sua realidade escolar.  

Os conteúdos artísticos presentes nesses Jogos Cooperativos, são: as 

interações corporais presentes nas obras da artista brasileira Lygia Clark; as 

pinturas de ação gestual do artista americano Jackson Pollock; a técnica da 

colagem com base em três temáticas diferentes: o empoderamento feminino 

presente nas fotomontagens da artista alemã Hannah Hoch, as colagens do 

artista brasileiro Silvio Alvarez e o movimento artístico Surrealista através 

das obras dos pintores Salvador Dali e Rene Magritte; a composição das 

pinturas abstratas do artista russo Wassily Kandinsky; a obra “Time Divisa”, 

do artista mexicano Antonio Vega Macotela; a série “droguinhas”, da artista 

plástica suíça radicada no Brasil, Mira Schendel; a obra “árvore dos 

desejos”, da artista japonesa Yoko Ono; as obras da artista, pesquisadora e 

professora luso-brasileira, Suzana Queiroga. 
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Introdução 

Este Caderno de Atividades Digital complementa a dissertação de 

mestrado “Práticas artísticas e Jogos cooperativos na escola: o afeto no 

processo de aprendizagem”, fruto da pesquisa associada ao Programa de 

Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica, ligado à Pró-Reitora 

de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II.  

A pesquisa considera que as propostas de atividades coletivas 

potencializam a construção de diálogos, interações e trocas de experiências 

e, com isso, o fazer artístico torna-se mais prazeroso. Independentemente de 

tais possiblidades, as práticas artísticas permitem que o aluno vivencie, 

explore e experimente diversas formas de expressão artística.  

Nesse sentido, investir nas relações interpessoais como um 

instrumento do desenvolvimento da aprendizagem no ensino da Arte é 

vislumbrar a importância da afetividade na sala de aula, para além do 

cognitivo. Para Soler (2006a, 2006b), isso pode ser alcançado por meio dos 

jogos cooperativos, que são uma ferramenta pedagógica, cujo objetivo é 

estimular a participação de todos os jogadores, que ao invés de jogarem uns 

contra os outros, jogam uns com os outros desenvolvendo, assim, uma 

melhor experiência afetiva.  

Soler afirma que os participantes jogam para superar desafios, unidos, 

sem a presença do ato competitivo. Com base nisso, 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 mesmos. Eles reforçam a 

confiança mútua e todos podem participar autenticamente. 

Ganhar e perder são apenas referências para o contínuo 

aperfeiçoamento pessoal e coletivo. (SOLER, 2006a, p.110) 
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Com o intuito de reunir e desafiar todos os participantes de um 

grupo, os jogos cooperativos acabam proporcionando um aprendizado 

coletivo e cooperativo para o trabalho em equipe (SOLER, 2006a, 2006b). 

Com isso, é esperado que as atitudes individualistas, que excluem os 

demais, perante um desafio em grupo, tenham uma redução considerável.  

Além de possibilitar um diálogo entre o ensino de arte, a afetividade 

e os jogos cooperativos, a dissertação de mestrado também deseja realçar 

a importância das práticas artísticas coletivas entre os estudantes do Ensino 

Médio. Quando um professor assegura a existência de atividades em grupo, 

ele colabora com a progressão das relações interpessoais, valorizando a 

afetividade, a cooperação e o respeito mútuo. 

Permeados de risos e diversão, os jogos com ações cooperativas 

prendem a atenção de todos os participantes, que empolgados com as 

regras do jogo, atingem as metas coletivamente e não individualmente. 

Para Soler (2006a), os jogos propõem atividades que buscam diminuir as 

manifestações de agressividade, estimulando o surgimento de boas 

atitudes, tais como: “sensibilização, amizade, cooperação e solidariedade, 

facilitando o encontro com os outros que jogam e os objetivos coletivos 

predominam sobre os objetivos individuais.”1 

Os jogos cooperativos possuem “características libertadoras que são 

muito coerentes com o trabalho em grupo”2, sendo elas a possibilidade de 

libertar os participantes da competição, da eliminação, da criação e da 

agressão física. Com base nessas características, prevemos que esses jogos 

atuam para o desenvolvimento de certas atitudes, as quais são importantes 

                                                           

1 SOLER, Reinaldo. Jogos cooperativos. 3° ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2006a, p.110 

2 idem ibidem 
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para o convívio social, tais como: a empatia, a cooperação, a estima e a 

comunicação. 

O objetivo deste produto educacional é apresentar Jogos Cooperativos 

com conteúdos artísticos, construídos ao longo da pesquisa de mestrado, 

para que possam ser aplicados em turmas de Ensino Médio, com o intuito 

de aprimorar os vínculos afetivos na sala de aula. Com o intuito de validar 

tais Jogos, convidamos professores de Artes Visuais que tenham experiência 

docência. Com base em suas observações e sugestões, aprimoramos e 

reestruturamos os oito jogos cooperativos com conteúdos artísticos que 

compõem este caderno pedagógico. 

A ideia inicial era a de aplicar esses Jogos com as turmas de Ensino 

Médio da professora-pesquisadora e, em seguida, fazer as adaptações 

necessárias e coletar os dados, contribuindo para a validação desses Jogos 

Cooperativos. Porém, mediante as normas de saúde apresentadas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), com o intuito de evitar a propagação 

do Corona Vírus, as escolas públicas estaduais optaram pelo ensino remoto. 

Constatando a importância dessa aplicação ser feita de maneira presencial e 

em respeito as normas de saúde pública, decidimos validar em conjunto com 

professores de Artes Visuais, que mediante suas experiências, vivências e 

conhecimento, são fundamentais para comprovar a eficácia deste caderno 

pedagógico. 

Os jogos serão apresentados por meio de uma explicação escrita e 

com ilustrações feitas pela pesquisadora, que facilitarão a compreensão das 

atividades. Partiremos das sugestões de Jogos Cooperativos (JC) propostas 

pelos pesquisadores e educadores Orlick (1990); Janot (1998); Soler (2006a, 

2006b); Brotto (2013). Os autores detalharam cuidadosamente diversas 

possibilidades de trabalhar os JC no ambiente escolar, o que colabora para 

adicionar elementos que possibilitem abordar alguns conteúdos artísticos 

presentes na BNCC (Base Nacional Curricular Comum).  
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Este caderno é direcionado aos profissionais da área de Artes Visuais, 

possibilitando a aplicação desses jogos em turmas do Ensino Médio. O 

objetivo deste produto educacional será de estimular as atividades práticas 

coletivas, de maneira que sejam confortáveis e divertidas. Ao escolher os JC 

como ponto de partida para a criação desses jogos, desejamos observar nos 

estudantes maiores possibilidades de envolvimento com as atividades 

artísticas, manifestação de atitudes cooperativas na disciplina e qualidade no 

processo de aprendizagem. 
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1- Despertando os sentidos humanos 
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2- Pintura em ação 
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3- ReCriar 
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4- Kandinsky...ando 
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5- Desenhando o tempo 
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6- NÓS-sos 
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7- MovimentAção 
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Notas finais 

Estamos cientes de que os Jogos Cooperativos com conteúdos 

artísticos propostos neste material não devem ser vistos como a única 

maneira de desenvolver a afetividade, a cooperação e as relações 

interpessoais dentro do espaço escolar. Existem outras estratégias 

pedagógicas que, por meio da ludicidade, contribuem para atingir tal 

objetivo. Porém, a pesquisa de dissertação que gerou este produto 

educacional teve como objetivo buscar, nos jogos com ações cooperativas, 

um meio que contribuísse para um fazer artístico que estimule a 

sensibilidade discente, contribuindo com o desenvolvimento das relações 

interpessoais, permitindo que ocorra de maneira crítica e construtiva.  

Aprender por meio da ludicidade presente nos jogos e, ainda, 

desenvolver ações afetivas e cooperativas é o que este caderno possibilita 

aos docentes de Artes Visuais. Os Jogos Cooperativos colaboram para a 

formação de um indivíduo mais sensível, respeitoso e atento às solicitações 

dos outros participantes. Introduzir esses jogos ao longo do fazer artístico é 

proporcionar por meio do lúdico, uma prática coletiva mais saudável, 

dinâmica e prazerosa. 

Ao propormos este caderno pedagógico digital, esperamos que ele 

consiga alcançar outros professores que possuam o interesse em 

compartilhá-lo e, principalmente, em refletir sobre outras maneiras de 

desenvolver atividades artísticas práticas e coletivas mais interativas, 

confortáveis, dinâmicas e cooperativas. Os conteúdos artísticos presentes 

nesses jogos podem incentivar as potencialidades dos estudantes, uma vez 

que contribuem para o aprimoramento e desenvolvimento da criatividade, 

potencialidade, imaginação, sensibilidade e da capacidade de se 

expressarem. 
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