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O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão bibliográfica das pesquisas 
acadêmicas desenvolvidas em jogos e atividades lúdicas no ensino de Química 

no país, no intuito de mapear, inventariar e analisar as produções . Analisamos 
produções acadêmicas de programas de pós-graduação, artigos de periódicos 

e publicações em congressos da área. Foram selecionados teses e 
dissertações do Banco de Teses da CAPES e da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações do IBICIT; artigos dos periódicos: Química Nova, Química Nova 
na Escola, Revista Brasileira de Ensino de Química e Revista Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências; e trabalhos publicados nos Encontros  
Nacionais de Ensino de Química, nas Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira 

de Química e nos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em 
Ciências. Os resultados obtidos a partir do tratamento dos dados produzidos  
das dissertações, teses, artigos e trabalhos de eventos foram analisados em 
três categorias Aspectos Gerais, Aspectos Pedagógicos e Natureza dos 
Trabalhos. Observa-se uma quantidade relativa de produção crescente a cada 
ano, sendo essa caracterizada quanto à abordagem pela predominância de 
relatos de experiência, exploração de jogos de cartas e tabuleiro e ênfase em 
conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Verifica-se também traços de 
endogenia nas produções de pós-graduação que se refletem nos eventos da 

área; pouca interação dos trabalhos com pesquisas em nível de pósgraduação; 
além de pouca ou nenhuma fundamentação teórica referente ao 

lúdico no ensino. Visualizando o quadro geral das produções e as 
características que têm se destacado em seu desenvolvimento 

compreendemos que o campo de pesquisa sobre o lúdico no ensino de 
química ainda está em estruturação e necessita de um maior aprofundamento  

teórico, bem como de uma melhor compreensão do potencial do lúdico e a 
importância e necessidade de sua exploração frente a discussões e 

aprofundamentos teóricos no ensino e em química. 
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