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Introdução: A  pesquisa realizada diz respeito ao estudo e investigações sobre o 
processo ensino aprendizagem  nas series iniciais do ensino fundamental nas aulas de
história. Buscou identificar e analisar os desafios encontrados pelas  professoras  e
alunos  nas metodologias e didáticas desenvolvidas em sala. Como elemento
constituinte da pesquisa ação, propõe ao final do processo de investigação, alternativas
metodológicas por meio da utilização de jogos pedagógicos , buscando contribuir para
o desenvolvimento do pensamento analítico reflexivo, do raciocínio histórico, e
formação geral  dos alunos.

 Objetivo: Analisar as possibilidades do lúdico no aprendizado  do ensino de História;
Avaliar as possibilidades de implantação dos jogos relacionados às propostas
pedagógicas  apropriadas; Investigar as relações possíveis entre os jogos pedagógicos 
e o desenvolvimento do raciocínio histórico,  e da formação, humana e cidadã
produzidos pelos alunos. Metodologia: A pesquisa tomou como referência de
abordagem metodológica, a pesquisa ação e nela um estudo de caso. Na primeira etapa
foi realizado o estudo bibliográfico, seguido do levantamento empírico documental,
com  aplicação de um questionário nas escolas da rede municipal e  observação direta
em sala em uma das escolas pesquisadas. Na última etapa, a partir das demandas
apresentadas, foram confeccionados e aplicados jogos temáticos como parte integrante 
de oficinas. Foi  produzida uma  cartilha da didática dos jogos como referência teórica
e auxílio as professoras que queiram utilizá-lo. 
 Resultados: As respostas ao questionário, mostraram que os  jogos pedagógicos  são
utilizados em algum momento de aulas visando o desenvolvimento cognitivo,
emocional e intelectual dos  alunos. No estudo de caso realizado, a inserção no campo
mostrou  uma  realidade oposta. O ensino de História  é negligenciado e  quando 
abordado, se dá de forma mecânica e distante da realidade dos alunos. Na etapa final
foi proposta a  utilização dos jogos temáticos nas  oficinas de Historia, que  evidenciou
  a participação, envolvimento, interação e inter relação das  crianças. E ainda, quando
estimulados e desafiados, os alunos  respondem de forma positiva às praticas
pedagógicas alternativas, que  contribuem de forma significativa para uma educação 
que  vai além dos aspectos puramente pedagógicos. Conclusão: A utilização de jogos
pedagógicos, além prática  lúdica e instrutiva, contribui para que os  alunos relacionem
o objeto de estudo com sua realidade imediata em todos os seus aspectos. Qualifica o
educador possibilitando-lhe  formas alternativas de trabalhar,  atingir os alunos
contribuir com  sua formação.
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