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JOGANDO BOLINHAS DE GUDE

É um jogo muito antigo,  conhecido desde as  civilizações  grega e romana.  No Brasil,  as

bolinhas  trazidas  pelos  portugueses  foram  apelidadas  “de  gude”  em  referência  ao  nome  das

pedras redondas e lisas retiradas dos leitos dos rios e atualmente, a bola de gude é feita de vidro

colorido.

As formas de jogar variam de acordo com o desenho feito no chão, o número de buracos e

o número de bolas, porém a mais conhecida é o chamado triângulo. Risca-se um triângulo na terra

e coloca-se uma bola de gude em cada vértice. Se houver mais de três participantes, as bolas são

colocadas dentro ou nas linhas do triângulo.

O jogo começa com o primeiro participante jogando a bola para tentar acertar alguma das

bolinhas posicionadas no triângulo. Se conseguir, fica com a bola atingida e continua jogando até

errar, quando dará a vez ao segundo e assim por diante. Se a bola parar dentro do triângulo o

jogador fica “preso” e só poderá participar na próxima rodada. Os participantes vão se revezando e

tentando  “matar”  as  bolinhas  dos  adversários,  utilizando  os  dedos  polegar  e  indicador  para

empurrar a bola de gude na areia, com o objetivo de atingir o maior número de bolas dos outros

participantes. Ganha o jogo quem conseguir ficar com mais bolas. 



Maria e João têm um saco de bolinhas de gude cada. 

No domingo eles tinham a mesma quantidade de bolas de gude. Na segunda-feira, eles jogaram

com seus amigos na escola e ganharam 5 bolinhas cada um.

Na terça-feira, eles jogaram com os amigos novamente e, dessa vez, Maria perdeu 3 bolinhas e

João perdeu 7.

a) Maria ainda tem a mesma quantidade de bolinhas do que João?

b) Como você sabe?

c) Qual a diferença entre as duas quantidades?

Na quarta-feira Maria abriu seu saco e viu que dentro dele haviam 9 bolinhas dentro dele.

d) Quantas bolas de gude João e Maria tinham no domingo?

e) Com quantas bolinhas João ficou dentro do saco na terça-feira?

f) Faça uma tabela mostrando a evolução da quantidade de bolinhas das crianças desde domingo

até quarta-feira. Use régua, coloque um título e capriche bastante.


