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Resumo

Existem diversas propostas metodológicas são para demonstrar ao aluno o ensino mais dinâmico
e facilitador da química. Se baseando neste conceito exemplificamos o uso de atividades
dinâmicas como jogos. Seu uso que vem ganhando mais espaço nas propostas educativas de
ensino. Pois o jogo didático é visto como um instrumento facilitador para completar os recursos
já utilizados. Com o objetivo de apresentar os jogos didáticos, foi elaborada uma revisão de
literatura, observando nove artigos encontrados por meio de pesquisa direta pela descritos “Jogos
didáticos” na plataforma Google Acadêmico® e 10 livros do acervo de bibliotecas universitárias
que contemplam assuntos ligando ensino da química e jogos como ferramenta auxiliar no processo
de ensino-aprendizado de química. Observou-se que os jogos promovem a capacidade crítico
reflexiva do aprendizado lúdica, promove a socialização e a motivação dos discentes,
demonstrando assim os diversos tipos de professores como sujeitos educativos de forma a
exemplificar seus métodos de ensino. Desta forma conclui que os jogos se apresentam como um
instrumento motivador, interativo, que possibilita e facilita o aprendizado do aluno sobre o
conteúdo, favorecendo então a este um aprendizado permanente.
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