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Introdução

Esse estudo foi desenvolvido buscando analisar a 
importância do jogo nas séries iniciais. Entendemos 
que para as crianças pequenas as brincadeiras são 
fontes de significados e possibilita compreensão, 
satisfação e geram hábitos que se estruturam num 
sistema de conhecimentos.

Para Piaget (1974:1986), brincadeiras com jogos são 
mais significativas à medida que a criança desenvolve. 
O ato de livre manipulação de variados materiais dá à 
criança a possibilidade de reconstruir objetos, 
reinventar coisas, criar histórias, exigindo uma 
adaptação mais completa.

Nosso trabalho é fruto desse pensamento, quando 
elaboramos um estudo dando ênfase nas atividades com 
jogos “o jogo do vira-vira”, conhecido como fecha a 
caixa. O objetivo foi analisar a importância e as 
contribuições que o jogo produz para o aprendizado de 
crianças das séries iniciais. Buscávamos verificar no 
comportamento das crianças diante de situações 
provocadoras, que aprendizado era possível 
diagnosticar.

O uso desse jogo envolve várias possibilidades de 
aprendizagem, além de todo um processo de 
compreensão das regras, exploram-se situações em que 
se juntam quantidades, desenvolvendo o cálculo mental 
e realizando deduções. Contudo, o forte no jogo é o 
trabalho com adição, noção de probabilidade, sistema 
numérico, lógica, raciocínio dedutivo e noção de 
quantidades.

No contexto do estudo partimos de duas hipóteses: a 
primeira afirma que o jogo é um instrumento 
fundamental para o desenvolvimento cognitivo de 
crianças das séries iniciais; e a segunda afirma que o 
“vira-vira” é um jogo interessante para desenvolver 
entre outras coisas a resolução de problemas com mais 
de uma possibilidade.

Material e métodos

O Vira-vira (breve histórico)

Trata-se de um jogo de dados muito interessante, jogado 
por marinheiros da Normandia, e regiões litorâneas da 
França e Inglaterra desde o século XVIII.

O jogo constitui-se de um tabuleiro com "casas" 
numeradas de 1 a 9. Para iniciar o jogo lançam-se dois 
dados e segundo o resultado dos mesmos, "fecham-se" as 
casas em que a soma tem o mesmo resultado dos dados. 
Segue-se assim até que fique impossível fecharem-se mais 
casas. Fechadas as casas 7, 8 e 9, passa-se a lançar somente 
um único dado. Ao findar a jogada, somam-se as casas 
abertas e passa-se a vez ao adversário. Quem atingir 
primeiro os 45 pontos, perde o jogo.

Nas versões mais antigas desse jogo, encontramos os 
seguintes tabuleiros: “Feche a caixa" (Fig. 1A), versão 
simplificada (Fig. 1B), caixa de papelão (Fig. 1C), 
tabuleiro antigo (Fig. 1D), tampa marchetada com dado 
estilizado (Fig. 1E), números do "placar" pintados a mão 
(Fig. 1F), e, enfim, o que foi elaborado recentemente para 
aplicação em sala de aula (Fig. 1G).

B. Material utilizado para a construção do jogo

 Caixas de papelão vazias.

 Tesoura sem ponta.

 Cartolina.

 Pincel atômico.

 Cola.

C. Confecção do jogo

Cortar as caixas em fichas como mostra a fig. 1G. 
Enumerar as fichas de 1 a 9. Recortar modelos de cubos 
transformando-os em dados, sendo dois dados para cada 
equipe.

D. regras do jogo

1- Inicia o jogo quem obtiver o maior número no 
lançamento dos dados.

2- O jogador lança os dados e soma os resultados. Por 
exemplo: se o resultado da soma dos dados for 9, ou ele 
cobre na caixa o número 9 ou decompõe o número em duas 



parcelas (8 e 1 ou 6 e 3 ou 5 e 4) e cobre os números na 
mesa.

Caso o resultado obtido seja maior do que 9, o 
jogador precisará necessariamente decompô-lo já que a 
numeração no jogo não ultrapassa 09.

3- O jogador lança de novo os dados e segue o 
mesmo procedimento, baseado nos números das caixas 
que permanecem descobertas.

Ele fará jogadas sucessivas, até que os números 
descobertos na mesa não sirvam para decompor o 
resultado dos dados.

4- O jogador soma os números que restaram 
descobertos: essa é a sua contagem.

5- Todos os números na mesa são descobertos e é a 
vez do próximo jogador.

6- Os jogadores que atingirem 45 pontos ou mais 
serão eliminados. Ganha o jogo quem tiver menos 
pontos, ou seja, aquele que em suas jogadas, conseguiu 
deixar descobertos os números.

Resultados

Antes da elaboração desse trabalho, observamos que 
as atividades das crianças em escolas as quais 
realizamos estágios, demonstram que elas apresentam 
em alguns casos falta de interesse nas atividades de 
ensino de matemática, pois o modo abstrato não faz 
sentido para as crianças. Nessa perspectiva, como 
proposta de estudo, estamos construindo essa atividade 
que será apresentada na disciplina de jogos e 
construção do conhecimento matemático do curso de 
Pedagogia da UFRPE, para realizar uma pesquisa com 
crianças, buscando verificar a motivação para 
matemática.

Estudos anteriores sobre o jogo indicam que as 
crianças prestam atenção, perguntam repetidamente 
sobre cálculos efetuados e são capazes de abstrair e se 
apropriar do conteúdo trabalhado no jogo. Na 
aplicação do jogo do vira-vira, observa-se também o 
interesse das crianças pelo material, pelo desejo de 
participação, vontade para realizar operações, enfim, 
envolvem-se com as regras do jogo e os objetivos que 
ele desperta.

Nossa expectativa na construção da pesquisa é 
verificar se o jogo é também motivador para outras 
aprendizagens, aquelas em que há elementos 
motivadores para o interesse dos conteúdos de 
matemáticas por alunos que são diagnosticados pelas 
professoras como: os que não gostam de matemática, 
os que tem dificuldades de compreensão do conceito de 
número e os que não aprendem a realizar  operações e 
cálculo mental. 

Nossa pesquisa busca verificar se as crianças, após 
trabalharem a atividade, demonstram habilidades que não 
eram possíveis verificar antes do uso do material.

Discussão

Pestalozzi (1746-1827) afirma que a escola é uma 
verdadeira sociedade, o jogo é um fator decisivo que 
enriquece o senso de responsabilidade e fortifica as normas 
de cooperação. A participação em jogos de grupo também 
representa uma conquista cognitiva, emocional, moral e 
social para a criança e um estímulo para o desenvolvimento 
do seu raciocínio lógico

Piaget (1986) destaca que sendo o homem o sujeito de 
sua própria história, toda ação educativa deverá promover o 
indivíduo sua relação com o mundo por meio da 
consciência crítica, da libertação e de sua ação concreta 
com o objetivo de transformá-lo. Nessa visão consideramos 
que o jogo é um importante instrumento de aprendizagem 
para diversas áreas do conhecimento, e em especial para a 
matemática, já que esta trata os seus conteúdos de forma 
muito abstrata e de difícil compreensão para crianças de 
séries iniciais.

No tocante ao jogo do vira-vira, ressaltamos que ele é 
muito interessante, pois através dele as crianças exercitam 
o raciocínio ao buscar compreender as regras do jogo, 
exploram situações de juntar quantidades, trabalham a uma 
lógica-dedutiva, entre outros conhecimentos. As regras 
deste jogo são complexas e, por isso, compreendê-las é um 
bom exercício mental. Além disso, as crianças trabalham o 
cálculo mental, sem a necessidade de conhecimento dos 
algoritmos das operações básicas.
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