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Este trabalho discutirá acerca do ensino de Geografia e as atividades lúdicas no 
processo de ensino e aprendizagem. O objetivo consiste em uma pesquisa que 
tratará do aprofundamento do conhecimento e das ações docentes e a relação 
com as atividades lúdicas no ensino de Geografia. O projeto de pesquisa está em 
andamento. A pesquisa está baseada na forma de como as atividades lúdicas 
contribuem para o processo de ensino e aprendizagem e o repensar das práticas 
didáticas no ensino fundamental de Geografia em sala de aula. A pesquisa será 
realizada na escola  EEFM Polivante Governador Adauto Bezerra, localizada na 
cidade do Crato-CE. Denominamos as atividades lúdicas como uma forma de 
brincadeira que pode influenciar na percepção e atenção do aluno em sala de 
aula, despertando, assim, o interesse pela sua participação nas aulas. Os 
procedimentos metodológicos da pesquisa consistirão de leituras de textos, 
artigos e livros que dialogam com a temática abordada e entrevista com 
educadores e educandos na disciplina de Geografia. Logo, trataremos de 
verificar, através da observação participante nas aulas, que no ensino ainda 
predomina muito uma forma tradicional de se ensinar Geografia, deixando de ser 
aplicado essas atividades lúdicas em sala de aula. A proposta consiste em uma 
reflexão crítica dos professores e alunos. A metodologia e a fundamentação 
teórica deste estudo se dará na perspectiva de pesquisar diferentes recursos 
para alcançar os objetivos propostos nas aulas de Geografia. A aceitação do 
novo, tais como jogos, brincadeiras, dentre outros recursos lúdicos constitui-se 
em algo de muita evidência no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 
tornando evidentemente as aulas mais dinâmicas e motivadoras, pois hoje nas 
práticas de ensino ainda prevalece o método tradicional. Na atualidade, quanto 
aos docentes, percebe-se que falta um incentivo à inovação de suas 
metodologias. Em suma, os resultados alcançados constituirão na aquisição de 
conhecimentos teóricos como práticos que serão materializados no ensino de 
Geografia. O resultado, parcial, deste trabalho permitirá ratificar que as ações de 
observação nas escolas, detectará que o processo de ensino aprendizagem 
constitui tradicional, sendo necessário abordar novos métodos lúdicos e criativos 
do aprender e ensinar Geografia nas escolas públicas do Crato/Ceará. 
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