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Introdução: Muitos são os desafios encontrados, no processo ensino aprendizagem,
pelos professores que ministram conteúdos de história na educação básica, pois o
desejo e que os alunos absorvam o conhecimento e desenvolvam o raciocino histórico
e o reelaborem segundo suas concepções, habilidades e experiências vividas. Neste
ínterim, a utilização de estratégicas pedagógicas alternativas e de material didático
instigadores com subsidio se torna indispensáveis para que este processo forneça
resultados satisfatórios e a aprendizagem seja significativa, permitindo aos envolvidos
além da produção do conhecimento uma formação humana, política e cidadã.
Objetivo: Avaliar as possibilidades de implantação dos jogos relacionados as propostas
pedagógicas para o ensino da história, abordando situações do presente e auxiliando na
construção de valores,no desenvolvimento do pensamento
critico,reflexivo,moral,social,intelectual. Averiguar o papel das interferências da
mediação docente na utilização dos jogos, sua importância,planejamento e utilização
na rotina diária. Metodologia: Primeira etapa: Investigação e levantamento empírico
através dos questionários e entrevistas, com a finalidade de realizar uma pesquisa
exploratória para a verificação da existência e utilização do jogo como atividade e
material didático em sala de aula. Segunda etapa:Inserção no campo e levantamento
empírico documental e de observação, envolve a observação direta acompanhada da
reflexão teórica, analise e sistematização provenientes das anotações e contatos com os
professores e alunos das escolas envolvidas.
Terceira etapa: Confecção e aplicação do jogo escolhido,a escolha do tema, a definição
dos objetivos e do planejamento,e analise posterior dos resultados obtidos. Resultados:
Participaram desta pesquisa 58 professores da idade entre 20 e 60 anos, docentes
atuantes em escolas publicas na região do vale do aço, das quais todos afirmaram
utilizar os jogos pedagógicos durante as atividades em sala de aula, tendo somente
dificuldades para trabalhar com as matérias de português, geografia e história. Através
do consolidado feito dos questionários,percebemos que para os docentes os aspectos
mais importantes da aplicação dos jogos é o desenvolvimento cognitivo e as formas de
se expressar e compreender o mundo que o aluno adquire na pratica com os jogos,
dentre outros considerados importantes estão os valores e a aprendizagem de normas
de convivência.O resultado foi satisfatório pois a utilização dos jogos na educação,
desenvolve varias formas de se perceber o mundo construindo autonomia, valores, e
significados.O projeto propõe jogos sobre a historia, suprindo a deficiência encontrada
pelos docentes,na fase atual do projeto iremos implantar os jogos nas
escolas,instruindo as professoras em todo o processo,para o melhor aproveitamento.
Conclusão: Concluímos que na educação básica,é de suma importância a utilização dos
jogos para compreensão das matérias, seja ela na introdução do conteúdo ou no
decorrer da matéria, mas é responsabilidade do professor fazer esta mediação visando
um ensino de qualidade que desenvolva o aluno em um todo.
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