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RESUMO 

 

 

Nos dias atuais a educação tem passado por transformações, a sociedade tem exigido 

cada vez mais da educação. Nota-se que as crianças têm levado os problemas do ambiente em 

que vive para dentro da sala de aula, além disso, nos deparamos com culturas, religiões 

diversas nas escolas, e com isso a educação entra em conflito, pois os conteúdos já são 

determinados e os professores são preparados para ensinar estes conteúdos, e o que é feito 

com essas diferentes culturas que se reúnem em uma sala, com os problemas que as crianças 

enfrentam na sociedade e que são refletidas no seu aprendizado e comportamento dentro da 

escola? Como têm sido trabalhadas as dificuldades dos alunos? Essas são questões que 

surgem quando nos deparamos com os problemas atuais da sociedade e educação. Uma nova 

proposta vem de encontro para suprir essas necessidades que é a educação não escolar que 

não vem para ficar no lugar da educação formal, mas para complementá-la. A educação não 

escolar é realizada com as crianças que apresentam dificuldades na aprendizagem, que 

possuem maus comportamentos, vivem em ambientes que oferecem risco a sua vida e 

educação quando os pais não dão suporte à educação. 

O trabalho da educação não escolar é realizado com várias áreas de conhecimento 

como a educação física, pedagogia, serviço social, e outras áreas relacionadas à saúde. Dentro 

dessas áreas são realizadas oficinas que possam atender as necessidades das crianças de 

acordo com a sua realidade e com o seu desenvolvimento. 

Os jogos cooperativos trabalham a cooperação, que para as crianças é muito 

importante, porque assim é uma forma de aprenderem a viver com os outros em sociedade, 

além disso, os jogos cooperativos colaboram no desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-



social nas diversas situações encontradas em jogo. Para cada objetivo que se deseja alcançar 

há um jogo cooperativo diferente a ser realizado.  

A pesquisa abordou o desenvolvimento e a contribuição dos jogos cooperativos em 

projetos de educação não escolar, realizada por meio de um roteiro de entrevista.  De acordo 

com o estudo e os resultados da pesquisa conclui que os jogos cooperativos estão sendo 

desenvolvidos nas instituições entrevistadas satisfatoriamente. O estudo aponta que os jogos 

cooperativos além de ajudar na educação dessas crianças, possibilita resgatar e desenvolver 

nelas as habilidades humanas: o amor, a alegria, a criatividade, a cooperação, a partilha no 

qual para uma vida digna é muito importante.  Mas para alcançar integralmente os objetivos 

propostos com os jogos cooperativos dentro de uma instituição de educação não escolar, é 

preciso conhecer o contexto em que o sujeito vive para suprir a sua necessidade acertando na 

escolha dos jogos utilizados. 
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