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Introdução: O trabalho investiga  a utilização dos jogos   pedagógicos como subsídios
teórico-metodológicos que permitam aos envolvidos, além da produção do 
conhecimento, também uma  formação humana, política e cidadã . O estudo se
desenvolve em escolas municipais da Educação Básica e investiga as possibilidades
dos jogos nas  aulas que abordam os PCNs  e  ensino de História.   Analisa se por meio
 deles,  os alunos  se apropriam do conhecimento trabalhado, desenvolvem o raciocínio
histórico  e o reelaboram segundo suas concepções, habilidades e  experiências por
eles vividas Objetivo: Compreender  e investigar  através da  utilização dos jogos 
pedagógicos, as   relações possíveis entre esses e o desenvolvimento do raciocínio 
histórico,bem  como  os significados de  formação histórica, humana e cidadã  
produzidos pelos alunos da  Educação Básica  Metodologia: Além do levantamento
bibliográfico e das leituras realizadas, professoras das series iniciais de três escolas
municipais de Coronel Fabriciano/MG, responderam   a um questionário  diagnóstico
sobre as questões levantadas a partir das leituras e discussões. Por meio dele buscou-se
 conhecer as atividades pedagógicas específicas com os jogos desenvolvidas pelas
professoras com os alunos.
 Resultados: Em processo de desenvolvimento da pesquisa, as leituras realizadas  
permitem garantir a  importância dos jogos  como ferramenta pedagógica  a contribuir
na construção dos conhecimentos dos educandos num processo de  aprendizagem 
significativa. Os estudos apontam que através do jogo, a criança conquista sua 
autonomia, e esquemas práticos necessários à vida adulta. Importante que  ele não seja
associado  apenas a  Educação Infantil,  uma vez que as potencialidades de sua
utilização podem ser exploradas em todas as idades e em todos os níveis de
desenvolvimento dos alunos, sejam eles crianças, adolescentes e adultos . Conclusão:
Por ser um projeto em andamento as conclusões só  poderão ser apresentadas ao
término da pesquisa desenvolvida.
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