


Aliança pela Infância

Movimento pelo respeito à essência da criança e ao tempo da infância, a Aliança pela 
Infância atua para inspirar e oferecer experiências, por meio de produção e disseminação de 
conhecimentos, compartilhamento de saberes e por vivências significativas que valorizem o 
ABCD da Infância – aprender, brincar, comer e dormir – como base de uma vida plena e cheia 
de encantamento. Para isso, atua em rede, com seus núcleos e membros, com pessoas e com 
a sociedade civil organizada.

Para a Aliança, pela Infância, o ser humano precisa se embeber de infância para se humanizar. 
Sua missão é sensibilizar a sociedade sobre a importância de uma infância digna e saudável, 
promovendo o desenvolvimento de seres humanos capazes de construir uma sociedade 
fundada na cultura de paz, na sustentabilidade ambiental e no respeito a todas as diferenças. 

O movimento surgiu na Inglaterra e nos Estados Unidos em 1997 e chegou ao Brasil em 2001, 
pelas mãos da educadora Ute Craemer. Formada por instituições e por pessoas envolvidas com 
os direitos mais essenciais da infância, participam da Aliança grupos em 11 estados do Brasil. 
Desde 2010, a Aliança pela Infância realiza, também, a Semana Mundial do Brincar no Brasil.

A atuação de seus membros e núcleos acontece a partir de uma inspiradora carta de princípios* 
que é por si só um manifesto pela cultura de paz, tendo em destaque: “As crianças precisam 
estabelecer viva ligação com a Terra – com os animais e com a natureza, com as famílias e com 
a sociedade – na qual possam se desenvolver como indivíduos”.

___ 
* http://aliancapelainfancia.org.br/quem-somos/principios-e-valores/



BRINCAR COOPERATIVO
O JOGO E A CULTURA DE PAZ
CRISTIANO DOS SANTOS ARAÚJO E TIAGO AQUINO DA COSTA E 
SILVA (PAÇOCA)

“Como as guerras se iniciam nas mentes dos 
homens, é na mente dos homens que as defesas 
da paz devem ser construídas” (UNESCO 2010)

Vivemos com um sonho que acreditamos não ser apenas nosso, mas de milhares de pessoas 
que esperam viver em uma paz que se remete a não termos situações de assalto, agressões 
físicas entre outros, e também ao que sentimos quando somos bem recebidos em lugares e 
encontros: um sorriso aberto e verdadeiro que desperta em nós alegria em reciprocidade, um 
abraço apertado que nos conecta ao outro e às batidas dos nossos corações no mesmo ritmo. 
É viver com o outro sem necessariamente pensar que devo me defender ou ainda derrotar. 

A cultura de paz com que sonhamos e em que acreditamos deve ser cultivada como uma 
pequena semente regada e cuidada para que evolua, cresça e dê frutos. Frutos vindouros que 
vão gerar mais sementes e levar vida a terrenos que talvez estejam baldios e sem vida.

Para que este sonho de mudança aconteça, precisamos refletir sobre o modelo social que 
predomina, pois somos seres sociais e aprendemos a Ser e Estar no Mundo por meio das relações 
que construímos durante nossa vida. 

Ao entender a educação como trocas sociais que compartilham a cultura que se forma e se 
transforma constantemente, moldando nossas atitudes, percebemos a importância de traçar 
caminhos para que a transformação cultural aconteça paulatinamente, inserindo neste 
contexto os valores da cooperação. 

“É preciso uma aldeia para se educar uma criança”: esse pequeno provérbio africano reflete 
nosso pensamento.  

Somos educados em diferentes ambientes, por isso acreditamos que a mudança necessária 
deve acontecer em todos os educadores, sejam eles: formais, não formais e sociais. Todas as 
trocas que temos no contato diário com a sociedade na qual estamos inseridos, nos forma e 
ensina maneiras de ver e viver a vida. 

Percebemos todo o valor da família, da escola, das festas que frequentamos, dos amigos que 
fazemos nos mais diversos ambientes. Existe uma beleza na espécie humana que é a possibilidade 
de ser formado no decorrer da vida, não nascemos prontos, tão pouco predestinados a uma 
única forma de existência, vamos nos constituindo enquanto Ser na ação de viver e nas trocas 
que temos.

Ao perceber toda a importância do contexto social na formação do indivíduo propomos uma 
experiência diferenciada na forma de brincar e jogar, pois sabemos o quanto as relações que 
temos durante o brincar são duradouras e transcendem os muros do espaço criado para o jogo. 

Para apresentar a cooperação como possibilidade de Ser e viver, escolhemos o jogo como 
ferramenta pedagógica, por reconhecer todo seu potencial na transmissão cultural e 
fortalecimento das relações. 



Silva e Gonçalves (2017) apresentam que o brincar e o jogar são culturais, ou seja, carregam em 
sua formação e em seu desenvolvimento traços da sua civilização de origem. Por este motivo 
percebemos e reconhecemos a potencialidade do jogo, se apropriando e utilizando no cotidiano 
da infância, mas não unicamente nela e sim durante toda a existência humana, por saber que 
só deixamos de aprender quando deixamos de existir. 

O que são os jogos cooperativos?
Araujo e Silva (2019) definem assim:

“Jogos Cooperativos são jogos que em sua estrutura objetivam a participação de todos, sendo 
uma ferramenta para o desenvolvimento de empatia, sentimento de equipe, pertencimento, 
solidariedade, pensar e resolver juntos, tomada de decisão e por fim busca o desenvolvimento 
de uma cultura de paz”.

E apresentam categorias que facilitam a organização de um programa de jogos voltados à 
proposta cooperativa.

JOGO PLENAMENTE COOPERATIVO

Neste formato de jogo não acontece exclusão ou a não participação, todo o grupo é importante 
para o resultado.
    • Jogos cooperativos sociais: têm por objetivo aumentar a relação e interação entre as pessoas 
que jogam, incentivando valores como respeito ao próximo, fraternidade e amizade.
 • Jogos cooperativos artísticos: têm como intenção o desenvolvimento das expressões 
artísticas, nas quais os brincantes são envolvidos com experiências relacionadas a dança, circo, 
comédia, teatro, folclore entre outras. Todos os jogadores são essenciais na valorização do que 
será construído, num ambiente saudável e acolhedor.
 • Jogos cooperativos intelectuais: são jogos que possuem uma resposta racional. Todos os 
participantes são importantes no momento de discussão e reflexão para a resolução dos 
problemas apresentados no jogo. 
 • Jogos cooperativos físicos: são jogos que exigem uma grande ação motora de todos os 
participantes, resultando em gasto acima do nível de repouso. As potencialidades de cada 
integrante são primordiais para a realização dos desafios sugeridos durante o jogo.

JOGO SEMI-COOPERATIVO

Neste formato de jogo existe a possibilidade de mais de uma equipe, no entanto, o que será 
valorizado é o processo, e não apenas o resultado.
 • Jogos cooperativos de inversão de papéis: neste formato de jogo temos a “exclusão” 
momentânea, uma vez que ao ser “derrotado” o brincante passa a liderar o jogo de alguma 
forma, como por exemplo: marcando o início da próxima rodada, sendo a próxima rodada, 
sendo o próximo pegador ou ainda auxiliando o pegador inicial.
 • Jogos cooperativos pré-desportivos: jogos com a intenção de desenvolver habilidades dos 
esportes coletivos, sem deixar de desenvolver os valores propiciados pelos Jogos Cooperativos. 
São jogos que permitem a existência de uma ou mais equipes, sendo que em cada equipe deve 
ser valorizada a cooperação, e não, o resultado.

É importante salientar que o jogo por si só não possui uma ação transformadora e, por isso, o 
facilitador (pessoa que oferece os jogos) que está conduzindo a proposta deve trazer em sua 
fala e em sua ação os valores que deseja disseminar durante o jogo.

Sempre devemos iniciar e finalizar a proposta 
com uma roda de conversa, no início para 
explicar o que esperamos e ao final para 
fecharmos e ouvirmos as opiniões dos 
participantes sobre os jogos. No entanto, 
durante todo o jogo, pode-se trazer à tona 
situações que ocorreram e que chamaram sua 



atenção, não apenas pontos negativos, mas valorizando pontos positivos e dando uma especial 
atenção para eles. 

Nota-se que o protagonismo no jogo deve ser da criança. O envolvimento do adulto na ação 
deve ser ora como facilitador, ora como observador e por fim brincante, com uma participação 
ativa durante a ação de brincar para reconhecer pontos a serem discutidos em grupo, fazendo 
parte do todo e não apenas espectador da experiência vivida por outros. 

A única maneira de ser é SER JUNTO e assim podemos construir a sociedade de paz que sonhamos.  

Previamente, o Facilitador deve preparar o elástico que 
será unido em suas pontas e assim formar uma espécie 

de saco onde todos devem estar dentro. Depois, 
junto ao grupo, deve inflar várias bexigas. O 

objetivo do grupo é caminhar pelo espaço 
destinado ao jogo sem deixar que as 

bexigas saiam deste espaço criado 
com o elástico. O facilitador pode 

variar a velocidade e maneira 
de deslocamento. 

Categoria: Jogo cooperativo social
Faixa etária: a partir de 7 anos 
Material: bexigas e elástico

___ 
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REPERTÓRIO DE BRINCADEIRAS E JOGOS 

UM POR TODOS E TODOS POR UM



O Facilitador deve escolher entre o grupo uma pessoa para ser o pegador e outra para ser o 
salvador (Anjo da guarda). O jogo começa sempre que o pegador encostar a mão em algum 
fugitivo; este, por sua vez, ao ser pego deve ficar agachado e de cócoras.  O anjo da guarda 
- sem ser percebido pelo pegador - deve tocar em quem estiver agachado, permitindo que 
a criança volte ao jogo. A brincadeira termina quando o pegador descobrir quem é o anjo ou 
ainda quando o anjo for pego pelo pegador. O jogo pode ser reiniciado com outras crianças nas 
funções de pegadores e anjos da guarda, podendo existir mais de um Anjo da guarda, para que 
assim a atividade fique mais dinâmica e um pouco mais demorada.

O educador deve separar o grupo em duas equipes ou mais. Um elástico deve ser entregue 
a cada equipe, para que os participantes se coloquem dentro dele, mantendo-o na altura da 
cintura. Cada equipe deve ter uma bola. Todos devem cantar a tradicional canção “Escravos de 
Jó”, passando a bola seguindo esta sequência musical: 

Escravos de jó jogavam caxangá: passando a bola entre as equipes;
Tira, põe: passa bola;
Deixar ficar: mantém a bola em seu grupo;
Guerreiros com guerreiros: passa a bola; e
Fazem zigue zigue zá: eles devem, neste momento, mandar a bola para frente, recebê-la 
novamente e finalizar passando a bola para frente  mais uma última vez.
Segue a música enquanto houver interesse.

Categoria: Jogo cooperativo social
Faixa etária: a partir dos 4 anos
Material: nenhum 

Categoria: Jogo cooperativo social
Faixa etária: acima de 9 anos 
Materiais: elástico e bolas grandes

PEGA-PEGA ANJO DA GUARDA

JUNTOS SOMOS MAIS HÁBEIS 



O educador deverá escolher dentro do grupo um participante para ser o pegador (Aranha). Os 
demais participantes ficam em uma das extremidades (moscas) do espaço destinado para o 
jogo e o pegador deve ficar centralizado neste espaço. Os participantes que estão na posição 
de mosquinhas devem dizer: Pega-pega

E a aranha então deve gritar “Gruda aranha”!
Neste momento, devem atravessar o espaço sem serem pegos pelo pegador. Quem for pego 
deve ficar parado onde o pegador escolher, com a mão grudada em algum lugar. Em sua nova 
função, eles também podem pegar utilizando as mãos, formando diversas teias de aranha.
Quem ficar por último passa a ser a nova aranha.

Observação: as crianças que vão sendo pegas não são excluídas do jogo, mas sim passam a 
auxiliar o pegador, no papel de teia de aranha. O pegador por sua vez tem a possibilidade de 
criar a estratégia para pegar o grupo. É importante também que o educador não foque suas 
ações em cima do resultado, mas valorizar as atitudes para auxiliar o pegador.

O educador irá dispor as cadeiras em roda e cada criança ficará sentada na cadeira. No meio 
da roda, haverá dois jogadores sem cadeira. O educador separará o grupo em duplas (uma com 
a marcação vermelha e outra, azul). Cada criança estará conectada (mãos dadas) formando 
uma dupla. Os dois jogadores centrais darão início do jogo com os seguintes comandos:

Sol: todos os jogadores de cor azul vão trocar de lugar com os jogadores centrais, e assim os 
jogadores deverão conquistar cadeiras vazias, sobrando assim dois outros jogadores ao centro 
que não conseguiram ocupar outro lugar.

Lua: todos os jogadores com a marcação azul realizarão a mesma ação do grupo vermelho 
(acima já descrito).

Eclipse Total: bagunça geral, todos os jogadores trocarão de lugar, e os jogadores centrais 
buscarão novas ocupações, sobrando assim outros jogadores que darão reinício do jogo.

Meteoro: essa parte é uma das mais divertidas deste jogo: as duplas trocarão de lugar de 
mãos dadas. Aquela dupla que “sobrar” dará continuidade como jogadores centrais. O jogo 
permanecerá em ação até quando houver motivação por parte dos participantes.

Categoria: Jogo cooperativo de inversão de papel social
Faixa etária: acima de 4 anos 
Materiais: Nenhum

Categoria: Jogo cooperativo de inversão de papel social
Faixa etária: acima de 6 anos 
Materiais: cadeiras ou bambolês e fitinhas coloridas – vermelha e azul

PEGA-PEGA GRUDA ARANHA

METEORO



Os participantes devem estar dispostos em roda, cada um com uma bola na mão, posicionadas 
de costas para o centro da roda onde haverá uma bola grande. Ao sinal do facilitador que deve 
falar em voz alta (Bang- bang) os participantes devem jogar as bolas que estão em suas mãos 
para acertar a bola que está no centro e fazê-la subir, sendo este o objetivo comum do grupo. 

O jogo pode ser reiniciado com o aumento da distância entre os participantes e a bola, ou ainda 
em referência à altura que a bola deve subir.

Os participantes devem ser organizados da seguinte maneira: sentados no chão, um atrás do 
outro e segurando o pé do participante que está atrás. O facilitador deverá indicar um caminho 
a ser seguido pelo grupo e combinará um tempo para que o grupo possa cumprir o objetivo.

Os participantes não podem soltar os pés do amigo que está atrás. Sempre que isso acontecer 
o grupo é “penalizado” em perder alguns minutos para completar a tarefa proposta

O facilitador deve previamente selecionar uma música. Os demais participantes devem formar 
duplas, que devem dançar seguindo o ritmo da música tocada.

No centro, fica alguém sobre posse de uma bola que estará sem dupla, em dado momento, 
deve lançar a bola para cima e quando isso for feito, todos devem trocar de duplas. A pessoa 
que está no centro deve, então, ir em busca de alguém para formar dupla.

Quem ficar sem dupla ocupa a posição central sobre posse da bola. O jogo deve durar enquanto 
houver interesse trocando o ritmo da música que vai ser colocada. Os participantes devem 
alterar assim sua forma e dançar.

Categoria: Jogo cooperativo físico
Faixa etária: acima de 6 anos 
Materiais: 1 bola grande e 1 bola leve para cada participante do jogo.

Categoria: Jogo cooperativo físico
Faixa etária: acima de 5 anos 
Materiais: nenhum

Categoria: Jogo cooperativo artístico
Faixa etária: a partir de 7 anos 
Material: Bola e aparelho de som

BANG-BANG

CENTOPEIA COOPERATIVA

ENCONTRE UM PAR



Todos devem estar em fila, um em frente ao outro. Inicialmente todos devem estar de olhos 
fechados. O facilitador deve tocar na última pessoa da fila e passar um gesto a ser reproduzido 
ex.: “Dirigindo um carro e apertando a buzina”, o jogador então deve tocar no amigo que está a sua 
frente e o mesmo poderá abrir o olho e receber a informação por gesto, e assim sucessivamente 
até que todos tenham recebido a informação. Termina o jogo quando a primeira pessoa mostrar 
para todos o que o gesto que foi recebido.        
                                          
Obs. Este jogo tem como objetivo desenvolver o tocar e olhar para o outro, no entanto, dificilmente 
dependendo do tamanho do grupo o gesto chegará como iniciado, e o educador enquanto 
facilitador deve trazer a discussão acerca da compreensão de que às vezes tentamos falar, 
mas nem sempre nos entendem, o que pode causar algum desconforto. Esta é uma proposta 
para se colocar no lugar do outro.

O educador deve dividir o grupo em pequenas equipes, e pedir que façam uma roda, todos da 
equipe abraçados. No meio de cada equipe deve ter uma bola, que será levada pelo espaço de 
um para o outro, sendo tocada pelo pé de todos os jogadores.

O facilitador deve pedir que um dos participantes se esconda em um lugar previamente 
escolhido por ele. Enquanto isso os demais participantes “batem cara”. Depois que o colega 
se esconde, o facilitador deve entregar a bússola ao grupo e dar o primeiro código, ex.: “o João 
passou pela quadra em direção ao sul parando em frente à cantina. Os participantes que estão 
em busca do amigo escondido devem ir até o lugar indicado e posicionar a bússola e assim 
seguir sua orientação. Sempre que chegam até certo ponto deve ser dada uma próxima dica 
que levará os participantes a encontrarem o amigo escondido. 

Categoria: Jogos cooperativos artísticos
Faixa etária: a partir de 8 anos 
Material: Bola e aparelho de som

Categoria: Jogos cooperativos pré-desportivos
Faixa etária: a partir de 8 anos 
Material: Bola e aparelho de som

Categoria: Jogo cooperativo intelectual 
Faixa etária: a partir de 8 anos 
Material: Bússola

TOUCH ME

ENTRE NÓS

EU COM ELE EU SEM ELE
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