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RESUMO 
 
 
Esse trabalho objetiva apresentar uma proposta de um jogo didático intitulado COLIGUNO 
para uma abordagem do conteúdo de propriedades coligativas no Ensino de Química. O 
COLIGUNO pode ser usado como uma estratégia didática lúdica para consolidação do 
conhecimento aprendido pelos estudantes e/ou como um instrumento de avaliação após a 
apresentação do conteúdo de propriedades coligativas. O COLIGUNO foi elaborado a partir 
da adaptação de um jogo já existente no mercado chamado UNO, bastante popular entre os 
jovens. As cartas adaptadas do UNO acompanharam 4 blocos de cards nas cores verde, 
azul, amarela e vermelha, que apresentam situações-problemas elaboradas com 
enunciados relativos a diversos contextos, que remetem as propriedades coligativas de 
tonoscopia (verde), ebulioscopia (azul), crioscopia (amarelo) e osmose (vermelho). As cartas 
de “bloqueio” têm a função de contestação, que pode ocorrer quando não há concordância 
de alguma resposta por um dos participantes do grupo, com relação à jogada anterior. A 
carta chamada de “reverso” possibilita um retorno também à jogada anterior, visando uma 
estratégia dialética, só que desta vez não para contestar, e sim para complementar a 
resposta à situação-problema em questão. O jogo COLIGUNO foi aplicado em aulas de 
química de uma escola pública de Jaboatão, Pernambuco. Os sujeitos da intervenção foram 
turmas de 2° anos A e B, com 41 e 43 alunos, respectivamente. O jogo foi aplicado depois 
de quatro aulas expositivas dialogadas, e, na quinta aula consecutiva, os alunos 
organizaram-se em oito grupos – cada turma – e cada jogador recebeu cinco cartas 
inicialmente embaralhadas, e, assim, cada rodada foi sendo contemplada quando a 
situação-problema de cada card fosse concluída, de acordo com sua cor. O jogo encerrou 
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quando o primeiro aluno de cada grupo ficou sem nenhuma carta. Foram contados 90 
minutos até o momento em que o último grupo teve um ganhador, e nenhum grupo jogou 
mais de uma vez. Durante o jogo os estudantes puderam expressar suas opiniões, 
concordar ou discordar com as respostas de outros estudantes, buscando refletir sobre as 
situações. O professor não interferiu durante o jogo, e pôde perceber que os alunos que 
ficavam mais tempo com as cartas estavam com dificuldades acerca do conteúdo, pois as 
jogadas não eram concluídas pela falta de resposta que deveria ser desenvolvida frente à 
situação-problema. Assim, uma atenção por parte do professor deve ser fornecida para 
melhor construção da aprendizagem desses sujeitos. Ao final do jogo foi aplicado um 
questionário para avaliar a aprendizagem dos estudantes, tomando como categoria as 
respostas analisadas como: satisfatório, parcialmente satisfatório e insatisfatório. Na 
discussão das respostas percebemos que houve aprendizado significativo em 76,66% do 
total de estudantes como satisfatório, sendo 20,00% parcialmente satisfatório e 3,34% 
insatisfatório. Pode-se concluir que o jogo COLIGUNO pode ser uma estratégia e recurso 
didático usado pelos professores de Química, que apresenta baixo custo, fácil acesso e 
prioriza a ludicidade, promovendo a interação entre os estudantes e a possibilidade de 
pontos de vistas diversos no processo de construção do conhecimento de química em sala 
de aula.   
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