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Especialmente na área da Química Orgânica, as maiores dificuldades dos 
alunos com deficiência visual, referem-se à quantidade e ao nível de abstração 
dos conceitos trabalhados. Conforme a literatura da área, um dos meios para 
amenizar tais dificuldades seria a utilização de jogos, por meio dos quais o 
conteúdo se torna significativo, além de oportunizar a interação do aluno 
incluso com os demais colegas. Diante do exposto, infere-se a relevância em 
conhecer o contexto acerca desses recursos didáticos, com vistas à aquisição 
de subsídios para futuras produções de jogos inclusivos. Assim, este trabalho 
objetivou mapear a produção de jogos inclusivos para o ensino de Química 
Orgânica para alunos com deficiência visual, identificar as modalidades de 
jogos que mais se destacam dentre as publicações e conhecer os conteúdos 
mais abordados. Este estudo consistiu em uma revisão de literatura em que, 
primeiramente, realizou-se um mapeamento das produções acadêmicas por 
meio de bases de dados como CAPES, SciELO e Google Scholar, utilizando 
combinações entre alguns descritores e o operador booleano AND, a exemplo: 
jogos AND inclusão AND química, jogos inclusivos AND química, jogos AND 
deficiência AND química e jogos AND deficiência visual AND química orgânica. 
Na sequência, os registros encontrados foram organizados em uma tabela 
contendo a indicação do título do artigo, modalidade do jogo, conteúdo 
abordado, ano de publicação, fonte digital e base de dados consultada. 
Posteriormente, realizou-se a leitura na íntegra de cada artigo, para identificar 
se o jogo descrito foi aplicado ou não. Os critérios de exclusão utilizados, 
referem-se às publicações sobre revisões de literatura, propostas de jogos sem 
execução, jogos não destinados a deficientes visuais ou sem abordagem de 
conteúdos da Química Orgânica. Como resultados, constatou-se um número 
restrito de oito publicações abordando o contexto dos jogos inclusivos para o 
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ensino de Química Orgânica a alunos deficientes visuais. Deste total, seis são 
direcionados ao Ensino Médio, um ao ensino técnico em Química e um voltado 
à Educação de Jovens e Adultos. Quanto à modalidade, quatro artigos tratam 
sobre jogos de dominó, dois sobre jogos de tabuleiro, um sobre jogo digital e 
um sobre o formato de quebra-cabeça. Os conteúdos mais abordados por meio 
dos jogos referem-se à nomenclatura dos compostos orgânicos, às ligações 
químicas e à tabela periódica. Relativo ao ano de publicação, constatou-se que 
as publicações são recentes, sendo quatro de 2012, uma de 2015, duas de 
2017 e uma de 2018. Ressalta-se que os oito artigos constavam na base de 
dados Google Scholar, sendo que um desses encontrava-se também na 
CAPES e SciELO. A partir dos resultados obtidos conclui-se que são escassas 
as publicações científicas sobre a realização de jogos no ensino de Química 
Orgânica para alunos com deficiência visual. Assim, entende-se que há 
necessidade de produções desse tipo de material didático inclusivo, de modo a 
facilitar o processo de ensino e aprendizagem de alunos nesta condição. Por 
fim, infere-se que por meio do processo de análise das publicações 
encontradas nesta revisão, será possível o estudo para a confecção de novas 
propostas de jogos didáticos adaptados. 
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