
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

 

CELSO JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGOS AFRICANOS E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 

SEMEANDO COM A FAMÍLIA MANCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2008 



CELSO JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGOS AFRICANOS E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:  

SEMEANDO COM A FAMÍLIA MANCALA 

 

 

Material Didático elaborado como parte 
integrante das atividades do Programa 
de Desenvolvimento Educacional – PDE 
da Secretaria de Estado da Educação 
coordenado pela Universidade Estadual 
do Paraná.  
 
 
 

 
Orientador: Prof. Dr. Doherty Andrade 
Co-orientedora: Profa. Ms. Tânia Marli Rocha Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2008 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................... 05 

2 A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO COM O PROCESSO 
HISTÓRICO DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO ............ 

 

06 

3 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA 

AFRICANA E AFROBRASILEIRA NO CURRÍCULO ESCOLAR ..................... 

 

09 

4 OS JOGOS NO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO MATEMÁTICO .. 10 

5 ASPECTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DOS JOGOS DE MANCALA ... 13 

6 CONHECENDO TABULEIROS DE MANCALAS.............................................. 16 

7 
FORMATO E REGRAS DE JOGOS DE MANCALAS SELECIONADOS ..... 

 

19 

8 PROPOSTAS DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS COM OS JOGOS DE 

MANCALA ................................................................................................. 

 

20 

8.1 CONFECÇÃO DO TABULEIRO DE MANCALA DO TIPO 2X6 

(UTILIZADO NO KALAH, AYO, E OUTROS) ............................................ 

 

20 

8.2 JOGANDO COM OS COLEGAS ...................................................................... 21 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 24 

10 REFERÊNCIAS ................................................................................................ 26 

11 SÍTIOS ELETRÓNICOS CONSULTADOS ....................................................... 27 

12 ANEXOS ........................................................................................................... 28 

12.1 LEI 10.639/03 ................................................................................................... 28 

12.2 REGRA DO JOGO AYO ................................................................................... 29 

12.3 REGRA MANCALA (I) ...................................................................................... 30 

12.4 REGRA MANCALA (II) ..................................................................................... 31 

12.5 REGRA OURI ................................................................................................... 32 

 

 

 

 



JOGOS AFRICANOS E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 

SEMEANDO COM A FAMÍLIA MANCALA 

 

Celso José dos Santos1 

Orientador: Prof. Dr. Doherty Andrade2 

Co-orientadora: Profa. Ms. Tânia Marli Rocha Garcia3 

 

RESUMO 

 

Este trabalho, parte integrante das atividades do Programa de 

Desenvolvimento Educacional, realizado pelo Governo do Estado do Paraná, 

através da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Universidade 

Estadual de Maringá, tem a finalidade se constituir num Material Didático de 

apoio, a Professores e Estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do 

Paraná, para a implementação das diretrizes emanadas da Lei 10.639/03, que 

altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96). Este 

trabalho, tendo como suporte pedagógico da etnomatemática, busca revelar 

aspectos históricos, filosóficos e etnográficos da “Família Mancala” de Jogos 

Matemáticos Africanos para demonstrar sua aplicabilidade no âmbito da 

Educação Matemática e das relações étnico-raciais no ambiente escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este Material Didático, fundamentado numa concepção 

Etnomatemática4 e Afroetnomatemática5, visa contribuir para o 

desenvolvimento do pensamento matemático dos estudantes da Educação 

Básica, em especial do Ensino Fundamental, através da utilização de Jogos 

Matemáticos Africanos, caracterizados como jogos estratégicos, pertencentes à 

“Família Mancala”6, ao mesmo tempo em que, resgatando valores africanos 

presentes na Matemática, propicia uma maior identificação dessa área de 

conhecimento com os estudantes negros (afrodescendentes), caracterizados 

como aqueles que, pelos critérios adotados pelo IBGE, se auto declaram pretos 

e pardos, ao identificarem a participação de seus antepassados na produção 

do conhecimento, ao mesmo tempo em possibilita uma ampliação dos 

horizontes dos alunos não-negros, uma vez que o contato com conhecimentos 

matemáticos africanos, podem modificar a visão estigmatizada, estereotipada 

e, por vezes, preconceituosa sobre o Continente Africano e de seus 

descendentes. 

Para fins didáticos este trabalho foi subdividido em cinco partes, a fim de 

melhorar a compreensão acerca do tema, que é inovador e instigante para 

professores de Matemática, ao mesmo tempo que é motivante e desafiador 

para os educandos. Na primeira parte, faremos uma breve justificação da 

importância de identificação do estudante com o seu objetivo de estudo, 

destacando a importância da Etnomatemática, como um instrumento 

pedagógico, para esse processo. Na segunda, destacaremos os dispositivos 

legais que fundamentam essa proposta, em particular a Lei 10.639/03. Na 

terceira, trataremos dos Jogos Matemáticos, abordando aspectos significativos 

                                                 
4 Etnomatemática é um programa de pesquisa que procura “entender o saber/fazer matemático 

ao longo da história da humanidade, contextualizando em diferentes grupos de interesses, 
comunidades, povos, e nações.” (D’Ambrósio, 2005, p. 17) 

5 Afroetnomatemática é a área da pesquisa que estuda os aportes de africanos e 
afrodescendentes à matemática e à informática, como também desenvolve conhecimento 
sobre o ensino e o aprendizado da matemática, da física e da informática nos territórios da 
maioria dos afrodescendentes. (CUNHA, 1995) 

6 O temo “Família Mancala” está sendo utilizado por que não existe um jogo chamado 
Mancala, existem mais de 200 jogos, com denominações diferentes, que obedecem à 
mesma lógica de operação, com variações em relação à forma dos tabuleiros, quantidades 
de “casas” ou modo de distribuição das peças. Contudo todos obedecem à lógica da 
semeadura. 



de sua natureza que os tornam instrumentais didáticos significativos para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e de outras habilidades 

matemáticas indispensáveis a Educação Matemática. Na quarta, abordaremos 

a “Família Mancala” de Jogos Matemáticos Africanos, seus aspectos históricos 

e filosóficos, suas características, confecção de tabuleiros, bem como algumas 

de suas regras operatórias, dentre as centenas de regras existentes, de forma 

a propiciar a prática do jogo.  Na quinta parte, apresentaremos um proposta de 

utilização dos Jogos Mancalas no Ensino Fundamental de Matemática. Por fim, 

nas considerações finais, destacamos sugestões de trabalho interdisciplinar, e 

de outras abordagens disciplinares no âmbito da própria Matemática, 

potencializando a utilização dessa família de Jogos Africanos.  

2. A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO ENTRE O ALUNO E O  

PROCESSO HISTÓRICO DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

MATEMÁTICO  

Com muita freqüência professores de matemática de todo o Brasil tem 

ouvido reclamos dos estudantes sobre as dificuldades de se aprender 

Matemática. Em parte pela dificuldade de compreensão da lógica presente em 

cada conhecimento matemático e em parte pela falta de identificação com o 

conhecimento, cultural ou socialmente falando. 

Desconsiderando os fatores estruturais inerentes à precariedade de 

condições da educação brasileira, baixos salários, inadequação das estruturas 

físicas, políticas e pedagógicas, esse quadro caótico da Educação Matemática 

no país impõe aos educadores o desafio de refletir sobre essa angustiante 

realidade. E, nos limites de suas possibilidades pedagógicas, aguçarem sua 

percepção para a busca de soluções que superem essas dificuldades 

apontadas tanto pelos estudantes, quanto pelos diagnósticos realizados pelas 

pesquisas e avaliações educacionais. 

O Prof. Elon Lages de Lima, já em 1995, respondendo sobre a 

dificuldade da aprendizagem matemática, após a constatação de que essa 

disciplina teve o pior desempenho entre todas as matérias do currículo normal 

naquele ano, salientou que: 



“... a matemática trata de noções e 

verdades de natureza abstrata. Aliás, 

essa é uma das razões de sua força e sua 

importância (...) a generalidade com que 

valem as proposições matemáticas exige 

precisão, proíbe ambigüidades e por isso 

requer mais concentração e cuidado por 

parte do estudante. Por outro lado, o 

exercício dessas virtudes durante os anos 

de escola ajuda a formar hábitos que 

serão úteis no futuro. A perseverança, a 

dedicação e a ordem no trabalho são 

qualidades indispensáveis para o estudo 

da Matemática (...) O conhecimento 

matemático é , por natureza, encadeado e 

cumulativo. Um aluno (...) não será capaz 

de estudar Trigonometria se não conhecer 

os fundamentos de Álgebra, nem 

entenderá esta última se não souber as 

operações aritméticas(...) ela é importante 

por que é exata, geral e se ocupa das 

noções mais básicas da vida humana: 

número e espaço.” 7   

Além dos aspectos levantados pelo Prof. Elon, é preciso acrescentar 

que o ensino de matemática visa desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 

pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas. Assim é indispensável, por parte dos educadores, desenvolver 

alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, a elevação da 

auto-estima e da autoconfiança, a organização, concentração, atenção, 

raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo, o fortalecimento da 

socialização e da interação do indivíduo com outras pessoas. 

                                                 
7 Elon Lages de Lima, RPM nº 28, 1995, 2º quadrimestre de 1995. 



  Para tanto o Ensino de Matemática, além de seu caráter “universal”, 

deve estar, identificado com as raízes sócio-culturais dos educandos. Nesse 

sentido aspectos como relações raciais, de gênero e condições sócio-

econômico-culturais, por exemplo, assumem dimensões importantes no 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem, em todas as áreas do 

conhecimento, sobretudo na Matemática. 

A identificação do estudante com o processo histórico de produção e 

desenvolvimento do conhecimento tem efeito significativo no estímulo e na 

percepção deste sobre seu objeto de estudo, pois, ao se reconhecer como 

partícipe desse processo tem elevada sua auto-estima e, conseqüentemente 

sua predisposição para o aprendizado.   

A Matemática, em sua dimensão emancipatória, pode propiciar 

condições para que o estudante se aproprie, significativamente, dos 

conhecimentos lógico-matemáticos necessários para a compreensão, 

interação e transformação do meio social em que vive.  

É fundamental que o conhecimento produzido valorize a história e 

cultura de todos os povos que contribuíram para seu surgimento, 

desenvolvimento e consolidação. Nessa perspectiva emerge a 

Etnomatemática com um campo de estudo do pensamento matemático que 

permite a superação da visão Greco-Romana e Eurocêntrica de mundo, ao 

resgatar distintas raízes culturais desses conhecimentos, como as indígenas e 

africanas, por exemplo. 

No Brasil, dado sua composição pluriétnica, é imperativo o 

reconhecimento dos saberes dos diversos povos presentes na cultura nacional 

(europeus, indígenas, africanos, etc), uma vez que o desenvolvimento cultural 

de cada povo influencia no seu modo de ensino/aprendizagem.  

Acreditamos que dentre as razões para o insucesso escolar de grande 

parte dos estudantes brasileiros, se encontre na falta de identificação do 

mundo escolar, com o mundo sócio-cultural vivenciado pelos mesmos, devido 

a utilização de uma matriz de ensino extremamente europeizada, propiciando 

condições para que apenas a parte eurodescendente da população brasileira 

se perceba partícipe da construção do conhecimento, ao passo que 

praticamente metade da população brasileira que é negra (preto e pardo), 



segundo dados do IBGE, seja quase que exclusivamente desprestigiada de 

referenciais positivados no currículo escolar.  

Na Matemática, esse quadro se agrava, pois a quase totalidade das 

informações históricas apresentadas sobre a evolução do conhecimento 

matemático desconsidera a participação africana nesse processo.  

 

3. A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O ENSINO DE HISTÓRIA E 

CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA NO CURRÍCULO 

ESCOLAR 

Visando reverter o quadro de um ensino predominantemente 

eurocêntrico, o Presidente da República, em um de seus primeiros atos da 

governo, sancionou a Lei 10.639/03, antiga reivindicação dos movimentos 

sociais negros, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9394/96) e  estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura 

Afrobrasileira e Africana nos currículos escolares. 

À primeira vista pode se pensar que a Lei 10.639/03, refira-se apenas 

aos professores de História, pela própria natureza dessa disciplina, ou então 

aos professores de Artes ou de Literatura, também pelos aspectos histórico-

culturais presentes nas obras artísticas ou literárias, por exemplo.  

Todavia, uma leitura mais atenta da Lei e da Resolução8 do Conselho 

Nacional de Educação que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana, bem como seu Parecer9, percebe-se que seus 

fundamentos se estendem a todos os professores e áreas do conhecimento. 

Prova disso é que a Educação das Relações Étnico-Raciais visa 

promover a “educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da 

sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-

sociais positivas , rumo à construção de nação democrática”10 (grifo nosso) e, 

ao mesmo tempo, divulgar a “produção de conhecimentos, bem como atitudes, 

                                                 
8 CNE/CP Resolução1/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004, seção 1, 
p. 11. 
9 CNE/CP 3/2004 DE 10 de março de 2004, homologado pelo Ministro da Educação em 19 
de maio de 2004.  
10 Art. 2º, da Resolução CNE/CP 1/2004. 



posturas e valores que eduquem cidadãos quanto a pluralidade étnico-racial, 

tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns, que 

garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de 

identidade ”11(grifo nosso) para que o Ensino promova “o reconhecimento e 

valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a 

garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da 

nação brasileira, ao lado das indígenas, européias e asiáticas”12. 

Nesse contexto destacamos a importância do uso de jogos matemáticos 

e em especial de Jogos Africanos, como uma importante ferramenta para o 

ensino de matemática, sobretudo no ensino fundamental, estimulando o 

desenvolvimento do pensamento matemático e de modo particular os jogos da 

família dos Mancalas13, ressaltando os aspectos lúdicos, matemáticos, 

tecnológicos, culturais e filosóficos africanos presentes nestes jogos. 

4. OS JOGOS NO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 

MATEMÁTICO 

 

Ensinar matemática em uma escola onde a mesma é vista como um 

“terror” ou uma “coisa muito difícil de aprender” é um desafio para os 

educadores dessa área do conhecimento, exigirá do professor uma postura 

diferenciada com propostas de um trabalho criativo, de investigação, que 

procure o aprimoramento de suas ações pedagógicas para a reversão desse 

quadro. 

Muitos foram os educadores que por muito tempo ressaltaram a 

importância da visualização e manipulação de materiais como um apoio 

facilitador da aprendizagem14, poderiamos citar Claparède15, Freinet16, o 

                                                 
11 Art. 2º, §º 1º da Resolução CNE/CP 1/2004. 
12 Art. 2º, §º 2º da Resolução CNE/CP 1/2004. 

13 A palavra Mancala ou Mankala origina-se do árabe naqaala, que significa “mover”, 
“transferir”. Com o tempo, esse termo passou a ser usado pelos antropólogos para designar 
uma série de jogos disputados num tabuleiro com várias concavidades e com o mesmo 
princípio geral na distribuição das peças. 

14 Sérgio Lorenzato, Laboratório de ensino de matemática e materiais didáticos manipuláveis. 
Campinas-SP: Autores associados, 2006 (Coleção Formação de professores). 

15 Édouard Claparède (1873-1940), psicólogo que conduziu pesquisas exploratórias nos 
campos da psicologia infantil, psicologia educacional, formação de conceitos, solução de 
problemas, e observações sobre o sono e os sonhos. Um dos mais influentes expoentes 
europeus da escola da psicologia funcionalista, que se desenvolveu principalmente nos 
Estados Unidos, ele é particularmente lembrado por sua formulação da "lei do interesse 
momentâneo", um postulado fundamental da psicologia afirmando que o pensamento é uma 



brasileiro Malba Tahan17, além de Piaget18, Vygotsky19, Bruner20, dentre 

outros. Cada um a seu modo, reconheceu que a ação do indivíduo sobre o 

objeto é básica para o aprendizado. 

Em que pese as divergências sobre a forma de utilização de materiais 

pedagógicos para auxiliar na concretização de conceitos matemáticos, existe 

um amplo reconhecimento da importância da utilização de jogos para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático.  

Para Vygotsky, é através do brinquedo, que a criança aprende a agir 

numa esfera cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações, 

estimular sua curiosidade e autoconfiança, proporcionando desenvolvimento 

da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção21. 

Como se percebe, o jogo é um tipo de atividade que alia raciocínio, 

estratégia e reflexão com desafio e competição, de uma forma lúdica e muito 

rica. 

A manipulação de materiais pode permitir a construção de certos 

conceitos matemáticos e ao mesmo tempo servir para a representação de 

modelos abstratos, o que possibilita ao estudante uma melhor estruturação 

desses conceitos.  

                                                                                                                                               
atividade biológica a serviço do organismo humano, em http://www.cobra.pages.nom.br/ec-
claparede.html acessado em set/2007 
16 Celestin Freinet (1896-1966) foi um pedagogo francês, um importante reformador da 
Pedagogia de sua época, cujas propostas continuam uma grande referência para a Educação 
nos dias atuais em http://pt.wikipedia.org/wiki/Célestin_Freinet acessado em set/2007. 
17 Júlio César de Melo e Sousa (Queluz, 6 de maio de 1895 — Recife, 18 de junho de 1974), 
mais conhecido pelo heterônimo de Malba Tahan (Ali Iezid Izz-Edim Ibn Salim Hank Malba 
Tahan), foi um escritor e matemático brasileiro. Através de seus romances foi um dos maiores 
divulgadores da matemática no Brasil, em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Júlio_César_de_Melo _e 
_Sousa acesso em set/2007. 
18 Jean Piaget nasceu em Neuchâtel, Suiça no dia 9 de agosto de 1896 e faleceu em Genebra 
em 17 de setembro de 1980.  Estudou a evolução do pensamento até a adolescência, 
procurando entender os mecanismos mentais que o indivíduo utiliza para captar o mundo. 
Como epistemólogo, investigou o processo de construção do conhecimento, sendo que nos 
últimos anos de sua vida centrou seus estudos no pensamento lógico-matemático disponível 
em http://www.centrorefeducacional.com.br/piaget.html, acesso em set/2007. 
19 Lev S. Vygotsky (1896-1934) , professor e pesquisador foi contemporâneo de Piaget, e 
nasceu em Orsha, pequena cidade da Bielorrusia em 17 de novembro de 1896,  viveu na 
Rússia, quando morreu, de tuberculose, tinha 37 anos disponível em   http://www.centro 
refeducacional.com.br/vygotsky.html acessado em set/2007. 
20 Jerome Bruner nasceu em New York in 1915; graduou-se na Universidade de Duke em 1937 
e posteriormente em Harvard em 1941, obteve o título de doutor em Psicologia e tem sido 
chamado o pai da Psicologia Cognitiva, pois desafiou o paradigma do behaviorismo disponível 
em http://www.centrorefeducacional.com.br/contrib.html, acesso em set/2007. 
21 VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. SP, Martins Fontes, 1987 



Atento às advertências do mestre Malba Tahan: ''para que os jogos 

produzam os efeitos desejados é preciso que sejam, de certa forma, dirigidos 

pelos educadores''22, escolhemos um tipo de jogo que, segundo estudiosos 

dos jogos, pertencente à categoria de jogos estratégicos, isto é , jogos em que 

são trabalhadas as habilidades que compõem o raciocínio lógico, onde o fator 

sorte não interfere no resultado, uma vez que as regras estabelecidas levam 

os alunos a buscarem caminhos para atingirem o objetivo final, utilizando 

diferentes estratégias para isso. 

Segundo nos ensinam as professoras Claudia Groenwald23 e Ursula 

Timm24:  

“Os jogos com regras são 

importantes para o desenvolvimento do 

pensamento lógico, pois a aplicação 

sistemática das mesmas encaminha a 

deduções. São mais adequados para o 

desenvolvimento de habilidades de 

pensamento do que para o trabalho com 

algum conteúdo específico. As regras e 

os procedimentos devem ser 

apresentados aos jogadores antes da 

partida e preestabelecer os limites e 

possibilidades de ação de cada jogador. A 

responsabilidade de cumprir normas e 

zelar pelo seu cumprimento encoraja o 

desenvolvimento da iniciativa, da mente 

alerta e da confiança em dizer 

honestamente o que pensa.”25  

                                                 
22 TAHAN, M. O homem que calculava . Rio de Janeiro: Record,1968. 
23 Cláudia Lisete Oliveira Groenwald, orientadora, professora titular do Departamento de 
Matemática da Universidade Luterana do Brasil - Ulbra, Canoas/RS. Drª em Ciências da 
Educação pela Pontifícia de Salamanca - Espanha. 
24 Ursula Timm, formanda em Matemática pela ULBRA, Canoas/RS.  
25 GROENWALD, Cláudia L. O e TIMM, Ursula T. Utilizando curiosidades e jogos matemáticos 
em sala de aula. Disponível em  http://paginas.terra.com.br/educacao/calculu/Artigos/ 
Professores/utilizandojogos.htm acesso em set/2007 



O processo de ensino/aprendizagem da Matemática pode acontecer de 

forma interessante e prazerosa. Nessa perspectiva os jogos são importantes 

instrumentos, pois estão diretamente ligados ao raciocínio matemático, 

contendo regras, instruções, operações, definições, deduções, 

desenvolvimento, utilização de normas e novos conhecimentos. 

 

5. ASPECTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DOS JOGOS DE 

MANCALA  

 

Ao estudar a história da matemática contida no continente africano, o 

Prof. Dr. Henrique Cunha Júnior26 tem registrado evidências matemáticas em 

diversas culturas africanas, contidas nos conhecimentos religiosos africanos, 

nos mitos populares, nas construções, nas artes, nas danças, nos jogos, na 

astronomia e na matemática propriamente dita realizada no continente 

africano. Ele destaca que a complexidade da racionalidade lógica africana é a 

matéria por detrás das pesquisas sobre a Afroetnomatemática.  

Sabendo que em todas as culturas há jogos e a Matemática tem 

desenvolvido muitos conhecimentos a partir deles, debruçaremo-nos mais 

detidamente aos jogos africanos, em particular aos jogos de tabuleiros 

conhecidos como Mancalas, também chamados de jogos de semeaduras ou 

jogos de contagem e captura. Esses jogos apresentam formas e 

denominações variadas, de acordo com a região de origem27. 

                                                 
26 CUNHA JUNIOR, H. Salto para o futuro/TV Escola. Em http://www.tvebrasil.com.br/salto/ 
boletins2005/vab/tetxt4.htm acesso em jul/2007. 
27 Relação de denominações de mancalas, com suas respectivas localizações (essa relação 
não exaure a diversidade de mancalas existentes): Adji-boto  (Suriname), A-i-ú  (Brazil), 
Alemungula  (Ethiopia), Ali Guli Mane  (India), Andada  (Eritrea), Anywoli  (Ethiopia, Sudan), 
Aw-li On-nam Ot-tjin  (Malaysia) , Ba-awa  (Ghana), Ban-Ban  (Bosnia-Herzegovina), Bao 
Kiarabu  (Tanzania), Baré  (Sudan) , Bohnenspiel  (Germany, Tsaristic Russia) , Bosh  
(Somalia), Carolina Solitaire  (Bulgaria) , Congkak  (Indonesia, Malaysia, Singapore) , El 
Arnab  (Sudan) , En Gehé  (Tanzania) , Eson Korgool  (Mongolia) , Giuthi  (Kenya) , Hawalis  
(Oman) , Hoyito  (Dominican Republic) , Hus  (Namibia) , Jerin  (Nigeria) , Kâra  (Sudan) , Katro  
(Madagascar) , Kiela  (Angola) , Kisolo  (Congo) , Krur  (Mauritania) , Lamlameta  (Ethiopia) , 
Latho  (Ethiopia) , Layli Goobalay (1)  (Somalia) , Layli Goobalay (2)  (Somalia) , Luuth  
(Ethiopia) , Mandoli  (Greece) , Mangala  (Turkey) , Mangola  (Congo) , Mefuvha  (South Africa) 
, Moruba  (South Africa) , Mwambulula  (Zambia) , Nsolo  (Malawi, Zambia) , Obridjie  (Nigeria) , 
Omweso  (Uganda) , Oware  (West Africa, Caribbean) , Ô Quan  (Vietnam) , Pachgarhwa  
(India) , Pasu Pondi  (India) , Qelat (1)  (Eritrea) , Qelat (2)  (Eritrea) , Sadeqa  (Ethiopia) , Sat-
gol  (India) , Selus  (Eritrea) , Sungka  (Philippines) , Tap-Urdy  (Turkmenistan) , Tchonka  
(Mariana Islands) , Toguz Kumalak  (Central Asia) , Tok Ku Rou  (Ethiopia, Sudan) , Um Dyar  
(Mauritania) , Um El Bagara  (Sudan) , Unee tugaluulax  (Mongolia) , Vai lung thlan  (India) , 



Este é um jogo com profundas raízes filosóficas. É jogado 

habitualmente, com pequenas pedras ou sementes. A movimentação de peças 

tem um sentido de “semeaduras” e “colheita”. Cada jogador é obrigado a 

recolher sementes (que neste momento não pertence a nenhum dos 

jogadores) depositadas numa “casa” e com elas semear suas casas do 

tabuleiro, bem como as casas do adversário. Seguindo as regras, em dado 

momento o jogador faz a “colheita” de sementes que passam a ser suas. 

Ganha quem obtiver mais sementes, ao final do jogo.  

Ressalta-se que, embora o objetivo do jogo seja ganhar, não há como 

pressuposto a eliminação do adversário. Ao contrário. Ambos são estimulados 

ao “plantio”, mesmo em terras adversárias. E cada qual só pode colher se 

semear. Nesse jogo, ambos colhem. É um jogo em que não há sorte 

envolvida. Somente raciocínio lógico e matemático. 

Existem divergências significativas entre os estudiosos acerca da data 

de surgimento dos mancadas. Alguns consideram que os jogos da família 

Mancala são os mais antigos do mundo, talvez na origem da própria 

civilização.  Existem registros que indicam que a provável origem desses jogos 

tenha se dado no Egito e, a partir do Vale do Nilo, eles teriam se expandido 

progressivamente para o restante do continente africano e para o Oriente. 

Existem também registros em tábuas de cerâmicas e em diversas 

rochas na Etiópia, datados dos séculos VI e VII d.C. 

“Alguns tabuleiros do Mancala foram 

descobertos em templos egípcios em 

Mênfis, Tebas e Luxor, atestando dessa 

forma que, cerca de 1400 a.C. (data 

aproximada da construção desses 

edifícios), era jogado pelos povos da 

região. Também figura nas colunas do 

templo de Karnak, (Egipto), em pinturas 

murais no Vale do Nilo, em grandes lajes 

nas ruínas da cidade de Alepo (Síria), de 

                                                                                                                                               
Warra  (USA) , Warri  (Haiti) , Wauri  (Grand Cayman) , Weikersheimer Mancala  (Germany). , 
encontrada no sitio eletrônico httalas p://www.manqala.org/wiki/index.php/MancalaGames  
acessado em set/2007. 



Atenas (Grécia) e em locais de passagem 

das antigas caravanas. Hoje em dia 

encontra-se difundido em África, no 

sudeste asiático, no Brasil e cada vez 

mais na Europa. [Em Portugal] a variante 

de Mancala mais conhecida é a jogada 

em Cabo Verde, chamada ouri.” 28 

Dadas as controvérsias sobre a datação de sua origem,há quem 

considere que os Mancala tenham surgido desde cerca de 2000 anos antes de 

Cristo, enquanto outros afirmam que o jogo tem mais de 7000, não nos 

propomos a datar com exatidão seu surgimento, apenas destacar sua origem 

milenar.  

A difusão dos Mancala deve ter sido resultado dos movimentos 

migratórios ocorridos no interior do continente africano e, posteriormente, com 

a expansão do islamismo, a partir do século VII, houve também sua expansão 

para o mundo árabe.  

Com a escravização de africanos, os Mancala foram levados da África 

para as Américas e, conseqüentemente, para o Brasil, com os nomes de Ayu, 

Oulu, Walu, Adji, Ti, entre outros, tendo sido jogado predominantemente na 

região nordeste do país. Os Mancala são atualmente jogados em toda a África, 

ao Sul da Ásia, na América e na maior parte da Oceania, no Brasil e cada vez 

mais na Europa. Em Portugal, por exemplo, a variação mais conhecida de 

Mancala é a jogada em Cabo Verde, chamada Ouri. 

Por sua concepção filosófica, antigamente, o jogo era associado a 

rituais sagrados (dependendo do lugar, era reservado apenas para os homens, 

ou para os homens mais velhos, ou, ainda, era exclusivo dos sacerdotes). O 

movimento das peças também revela sua origem antiqüíssima. Em várias 

regiões, está associado ao movimento celeste das estrelas. Em certas 

mitologias tribais, o tabuleiro simboliza o Arco Sagrado. 

                                                 
28 Informação disponível no sitio do Clube da Matemática da Sociedade Portuguesa de 
Matemática in http://clube.spm.pt/static.php?orgId=55  acessado em ago/2007.   



O Mancala revela uma intima relação homem e Mãe Terra29: 

"semeaduras e colheitas" simbolizam o movimento das peças, dentro da 

complexidade próxima do xadrez. 

Também há registros de utilização dos jogos em jogos objetivando 

fartura nas colheitas, esses somente eram executados durante o dia, pois a 

creditava-se que durante a noite os deuses jogavam para abençoar as 

plantações. 

Outras vezes jogava-se o Mancala por ocasião da morte de um membro 

da comunidade. Nesse caso jogava-se durante o velório, com o sentido de 

distrair os maus espíritos, enquanto o espírito do morto seguia para um bom 

lugar. Após o enterro, o tabuleiro era eliminado. 

Em alguns povos, o Jogo era realizado para a escolha do novo líder. 

Assim, havia um campeonato entre todos os postulantes a líder do grupo. O 

vencedor seria aquele que conseguisse vencer o seu oponente, com a melhor 

estratégia, permitindo, no entanto, que ele tivesse alimentos (sementes) 

suficientes para sua sobrevivência. 

Essa família de jogos ficou conhecida como “jogo nacional da África” 

uma vez que podem ser encontrados, em todo o continente africano, jogos 

dessa natureza.  

6. CONHECENDO TABULEIROS DE MANCALAS 30 

 

                                                 
29 http://www.tribosdegaia.com.br/htm/artigos/giancarl o01.htm  
 
30 As imagens apresentadas são propriedades de Jordi Climent e foram obtidas no sitio 

eletrônico http://webfacil.tinet.org/jtc, de divulgação do Awale e outros Jogos da Família 
Mancala, que autorizou, expressamente no próprio site, a utilização de informações e 
imagens, desde que citadas a fonte e a propriedade. Neste sítio existem inúmeros outras 
imagens, inclusive de mancalas procedentes de outras regiões, fora do continente africano.  
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COLEÇÃO PARTICULAR 
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• http://webfacil.tinet.org/jtc
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conèixer el joc awale i altres jocs mancala. Es permet reproduir el

contingut sempre que es faci referència a l'autor i a la pàgina web. Totes

les fotografies són obra de l'autor i tots els taulers Mancala que hi

apareixen formen part de la seva collecció privada.

Per qualsevol dubte i/o suggeriment, pot contactar amb l'autor de la web:
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7. UTILIZAÇÃO DO JOGO MANCALA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTIC A  

 

Brincar é uma necessidade básica da criança, referenciada na 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças e como tal deve ser 

contemplada na educação. A espécie humana nasce com desejo de aprender, 

mas muitas vezes esse desejo vai sendo sufocado porque a escola não aceita 

Mancala: Awale, Oware 2x6+2. 
Procedente de Ghana

Mancala: Bechi 2x4. 
Procedente da Eritrea

 
Mancala: Awale, Oware 2x6+2. 

Procedente de Ghana (provavelmente do povo Asante)

Mancala: Awale, Oware 2x6. 
Procedente da Costa do Marfil.

 
Mancala: 4x6. From Angola 

Procedente de Angola.
Mancala: Bao 4x8. 

Procedente do Kenya

 

Mancala: Awale, Oware 2x6+1. 
Procedente da Liberia (povo Dan)

Mancala: Bao 4x8. 
Procedente do Malawi

 
 
 



que a criança seja criança, impondo regras e saberes, muitas vezes distante 

de sua realidade sócio cultural, do seu nível cognitivo ou emocional. 

Ciente dessa realidade, bem como das teorias que embasam o uso de 

jogos como uma eficiente e poderosa ferramenta de ensino, sobretudo no 

âmbito da matemática, defendemos o uso dos Jogos da Família dos Mancalas, 

uma vez que de uma forma lúdica, embora aparentemente muito simples, 

podem atingir um nível de complexidade comparáveis ao xadrez ou outros 

jogos de estratégias, requerendo cálculo, reflexão e prática, pois é necessário 

saber escolher com segurança, entre as hipóteses possíveis que se oferecem 

a cada jogada, bem como, prever os ataques do adversário.  

Considerado como jogo erudito, os Mancala promovem a destreza 

manual, a lateralidade (sentido horário ou anti-horário), as noções de 

quantidade e seqüências, as operações básicas mentais, quando da aplicação 

das regras em cada jogo, estimula a busca de padrões de regularidades e 

formulação de generalizações e buscando, numericamente, encontrar as 

melhoras estratégias para vencer o jogo. 

Ao mesmo tempo permitem o uso de processos organizados de 

contagem na abordagem de problemas combinatórios simples (chances, 

eventos aleatórios, eventos equiprováveis e não-equiprováveis). 

Independente da complexidade das regras e do número de peças 

aplicadas no jogo, a matemática presente no jogo privilegia os conhecimentos 

de matemática básica desde a geometria presente na confecção do tabuleiro, 

às estimativas necessárias para fazer o movimento das peças, noções de 

quantidade, sucessor e antecessor, simetria, seqüência na distribuição das 

peças do tabuleiro e a própria contagem aplicada a cada movimento, além é 

claro de desafiá-lo a resolver problemas. 

O Mancala é um jogo que exige da criança movimentos calculados, 

concentração, antecipação da sua jogada e das conseqüências dela em todo o 

movimento do tabuleiro, exigindo uma parcela de esforço individual. Somente 

jogando, as crianças descobrirão as melhores estratégias para suas jogadas 

serem bem sucedidas. O uso do raciocínio e da paciência para se evitar 

jogadas precipitadas contribui para o enfrentamento e resolução de outras 

situações e problemas da vida.  



É um jogo abstrato e matemático, a esse jogo ultimamente tem sido 

aplicadas técnicas da teoria combinatória dos jogos que permite compreender 

e analisar este jogo e sua família de jogos com grande profundidade. Por ser 

uma família de jogos puramente matemáticos, os computadores gozam de 

uma estrutura que permite sua programação. Para isso são utilizados além de 

conhecimentos de programação, conhecimentos matemáticos como matrizes, 

combinações, probabilidades e funções, dentre outros.  

Este jogo é eminentemente tátil e lógico, pode ser utilizado facilmente 

por alunos cegos, o que o torna uma ferramenta duplamente inclusiva, pois ao 

mesmo tempo em que inclui alunos afro-descendentes, inclui também alunos 

com deficiências visuais no mundo da matemática.   

Uma pesquisa realizada pela Professora Daniela Missawa evidenciou 

em sua Dissertação31 que alunos hiperativos mostraram grande grau de 

concentração enquanto jogavam Mancala, tanto que, nos experimentos 

realizados, estes venceram os alunos ditos “normais”.  

Mesmo que, em certos casos, não esteja explícita a matemática nos 

Mancala, ela se encontra presente, pois, ainda que inconscientemente, nosso 

cérebro estará estabelecendo conexões lógico-matemáticas.  

7. FORMATO  E REGRAS  DE JOGOS  DE MANCALAS  

SELECIONADOS 

 Nessa grande família dos jogos de Mancalas inúmeras são as regras 

e as formas de tabuleiros utilizados. Neste projeto apresentaremos, em anexo, 

algumas das variações das mais conhecidas, o Ayo, Ware, Oware, Owalé, 

Kalah ou Kalaha, que pela sua praticidade tem servido de base para inúmeros 

softwares de programação do jogo Mancala. 

Para fins didáticos passaremos a nos referir às regras do AYO, que 

são as mesmas regras válidas para WARE, OWARE, OWALÉ,  KALAH OU 

KALAHA. 

O Ayo é um tabuleiro retangular (2x6+2) contendo 14 cavidades e 36 

sementes. É dividido em duas fileiras, sendo cada uma composta de seis 

                                                 
31 MISSAWA, Daniela Dadalto Ambrozine (2006) . "O Jogo Mancala como instrumento de 
ampliação da compreensão das dificuldades de atenção". Vitória, ES: PPGP/UFES.  



cavidades redondas e uma maior e mais ovalada. As cavidades maiores, 

conhecidas como oásis, armazém, kalah ou Mancala, têm a função de 

reservatório. 

No sítio eletrônico http://webfacil.tinet.org/jtc encontraremos regras de 

diversos tipos de jogos da Família Mancala, de diferentes regiões da África e 

da Ásia. Contudo essa página pode ser vista em inglês, em espanhol ou em 

catalão, o que possibilitará a realização de um trabalho interdisciplinar com 

professores de língua estrangeira moderna. 

Destaco neste sitio, dentre os muitos jogos apresentados, os jogos 

BAO, jogados na Tanzania e no Zimbabue, e do KISOLO (ou Cisolo), jogados 

na República Democrática do Congo, que diferente dos demais jogos 

apresentados, são jogados em tabuleiros que apresentam 4 fileiras, ao invés 

de duas, o que amplia sua complexidade. 

 

8. PROPOSTAS  DE ATIVIDADES  MATEMÁTICAS  COM OS 

JOGOS  DE MANCALA   

8.1 CONFECÇÃO DO TABULEIRO DE MANCALA 32  

 (DO TIPO 2X6, UTILIZADO NO KALAH , AYO, E OUTROS) 

 

Construir um tabuleiro de Mancala, do tipo 2x6, que é um dos mais 

conhecidos, é uma tarefa muito fácil. Basta juntar 2 caixas de ovos de 1 dúzia, 

tesoura, sementes para jogar (dependendo da regra, haverá uma variação da 

quantidade de sementes a serem utilizadas, no caso do Kalah, são 36, mas 

pode ser 48, ou 24 sementes). Se preferir, poderá pintar com tinta acrílica e um 

pincel. Esta aula poderá ser desenvolvida em conjunto, ou articulada 

interdisciplinarmente com as aulas de artes. 

Para a confecção do jogo corte a tampa de uma das caixas de ovos e 

despreze-a (se preferir essa tampa desprezada poderá servir para a montagem 

dos kalah). Pinte a base, que servirá de tabuleiro, com tinta acrilex, do seu 

gosto. 

                                                 
32 Essa atividade poderá ser encontrada no sitio 
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0187/aberto/mt_99089.shtml acessado em  fev/2008.  



Com a outra caixa de ovos poderá ser confeccionada uma 

embalagem para guardar o jogo, que pode ser decorada com motivos africanos 

(aqui pode ser realizada uma pesquisa sobre decoração e arte africana). Para 

tanto pinte essa caixa com tintas de diferentes cores. Em seguida, prepare, 

numa folha de papel, as regras do jogo que pretende utilizar, de modo que este 

possa ser transportado, junto com o tabuleiro do Mancala, que se encaixa, 

perfeitamente, bem como com as sementes. 

Se preferir poderá utilizar a tampa recortada para fazer os kalahs 

(reservatórios) para depósitos de sementes (ou outros materiais utilizados 

como peças). Para tanto, basta cortar essa tampa no meio e encaixá-la por 

baixo da base da caixa de ovos, colando, de modo que forme um reservatório 

de cada lado do tabuleiro de Mancala. (Nesse caso, não se confeccionará a 

caixa para guarda do jogo, pois este, agora, não se encaixará mais.  

Nessa primeira atividade, pode se trabalhar com formas geométricas, 

padrões africanos de decoração, que são altamente matemáticos, simetria, 

medidas. 

 

8.2 JOGANDO COM OS COLEGAS  

 

Depois da confecção do jogo, como primeira atividade, agora é só 

jogar, de acordo com as regras apresentadas. Nesse primeiro momento 

utilizaremos a regra do Jogo33 Kalah, apresentado do no Programa Pró-

Letramento do MEC: 

1. Iniciar o jogo, distribuindo 3 sementes em cada espaço, com 

exceção dos centrais que deverão conter 4 sementes. Os kalahs, situados nas 

laterais, devem ficar vazios. 

2. Os jogadores fazem suas jogadas alternadamente, procurando 

sempre acumular sementes em seu kalah. 

3. Cada jogador, na sua vez, escolhe uma casa do seu lado do 

tabuleiro, pega todas as sementes dessa casa e as distribui uma a uma em 

                                                 
33 Regra disponível no programa pró-letramento, do MEC, in http://portal.mec.gov.br/seb/ 
arquivos/pdf/Proletr/fasciculo_mat.pdf   



cada casa localizada à sua direita, sem pular nenhuma casa e nem colocar 

mais de uma semente em cada casa. 

4. Cada vez que passar pelo seu kalah, o jogador deve deixar uma 

semente, continuando a distribuição no lado do adversário e não colocando 

sementes no kalah do outro jogador (pula este kalah). 

5. O jogo termina se um dos jogadores, na sua vez, não tiver mais 

sementes para movimentar. Os jogadores comparam seus kalahs para 

determinarem quem tem mais sementes sendo, conseqüentemente, o 

vencedor. 

Quando as primeiras regras já assimiladas possibilitando o 

desenvolvimento do jogo sem muitas dúvidas, deverá ser introduzida, uma de 

cada vez, duas novas regras que exigem antecipação e planejamento das 

jogadas. São elas: 

6. Sempre que a última semente colocada cair no kalah do próprio 

jogador, este tem o direito a jogar novamente. Ou seja, deverá escolher uma 

nova casa, pegar as sementes nela existentes e distribuí-las uma a uma nas 

casas seguintes. Essa regra pode se repetir várias vezes numa mesma 

jogada, basta que a última semente colocada caia no kalah várias vezes 

seguidas. 

7. Se a última semente colocada pelo jogador cair numa casa vazia, 

do seu lado do tabuleiro, o jogador “captura” todas as sementes do adversário 

que estiverem na casa diretamente à frente desta e coloca-as no seu próprio 

kalah. Neste caso o jogador não ganha será outra jogada. 

Após se familiarizarem com as regras desse primeiro jogo, os alunos 

deverão jogar algumas partidas. Durante esse tempo, solicitaremos que 

observem, os seguintes aspectos do jogo: 

a. Quais movimentos “incorretos” que ocorreram nesse jogo? 

b. Quais as estratégias para ganhar o jogo?  

c. Quais jogadas não faria mais? 

d. Qual a pior casa a ser escolhida para iniciar a distribuição das 

sementes? Por quê? 



Após as observações, e respectivas anotações, promova uma 

discussão sobre as questões levantadas. Questione sobre os aspectos 

matemáticos observados durante o jogo. 

Após a familiarização com esse jogo, altere as regras, para a 

seqüência de jogos apresentados no item anterior. Repita os questionamentos 

e compare os resultados.  

É possível que só com a prática e familiaridade com os jogos, os 

alunos possam “antecipar” e “planejar” jogadas, evitando agir por impulso. 

Quando isso ocorrer, o aluno estará refletindo antes de agir. Tal habilidade é 

importante para o ensino da matemática uma vez que esta área do 

conhecimento, como destacamos no início desse material, é muito exigente, 

sobretudo quando nos deparamos com a resolução de problemas. 

Outro aspecto a ser abordado, durante a utilização desses jogos, é a 

natureza étnica dos Mancalas, uma vez que sendo jogos africanos, pode 

possibilitar a integração de conhecimentos acerca do Continente Africano e de 

suas tecnologias. 

Ao perceberem o grau de dificuldades dos jogos, e os aspectos 

matemáticos intrínssecos, poderão compreender que desde os primórdios da 

civilização, quando esses jogos foram criados, havia um pensamento 

matemático desenvolvido, que agora começa a ser revelado, impulsionado pela 

Lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 

africana e afrobrasileira em todas as áreas do conhecimento.  

Após utilizar as regras apresentadas, neste trabalho, será a hora de 

apresentar o BAO. Um tipo de mancala mais sofisticado, que como os demais, 

pode ser encontrado na internet34, conforme sugestões de sites no final desse 

trabalho. Este mancala, com quatro fileiras e 7, 8, e até 12 casas em cada 

fileira (utilizaremos o BAO com 8 casas em cada fileira), no seu modo de jogo 

mais simples. 

Para utilizar esse jogo, duas possibilidades são apresentadas. A 

primeira utiliza a tecnologia, com uso da informática e da internet, pode 

possibilitar a realização de jogos on line, ou virtuais. Dado a velocidade das 

máquinas, será possível agilizar a percepção das operações matemáticas 

                                                 
34 http://www.baogame.com/ acessado em fev/2008. 



fundamentais, a contagem, as sequências, as análises combinatórias e 

estimativas, a lateralidade, dentre outros conhecimentos matemáticos. Uma 

segunda possibilidade de intervenção, que pode ter o auxílio da tecnologia, 

será o acesso ao site http://webfacil.tinet.org/jtc e promover, com o auxílio de 

um professor de Língua Inglesa ou Espanhola, a coleta e tradução das regras 

desse jogo e, em seguida, utilizando os passos sugeridos neste site, 

confeccionar um tabuleiro de Bao, para então manipular as peças do jogo. 

Uma forma de trabalho não dispensa a outra, ao contrário, são 

atividades educativas de natureza complementares. Pois juntas, essas 

estratégias pedagógicas permitem a utilização de todos os sentidos humanos. 

Por fim, pretendemos sistematizar as observações realizadas pelos 

alunos, os aspectos matemáticos descobertos ou explicitados, e mesmo os não 

descobertos, de modo a contribuir para o aprimoramento futuro dessa proposta 

de material didático.  

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Além do aspecto matemático, propriamente dito, os Jogos de 

Mancala, como já destacamos, permitem diversas abordagens 

interdisciplinares, envolvendo aspectos culturais, sociais, políticos, 

econômicos, tecnológicos, geográficos, ambientais, lingüísticos, dentre outros. 

Por exemplo, caso não tenhamos acesso aos Mancalas industrializados, 

poderemos, facilmente, promover a confecção em conjunto com os alunos, 

utilizando-se de materiais reciclados dos mais diversos, tais como: tampas 

coladas representando as cavidades, caixas de ovos ou caixas de maçãs e 

sementes(que para crianças menores não devem ser tão pequenas). 

Tendo em vista a amplitude dos conhecimentos envolvidos nos 

Jogos da Família dos Mancalas, o professor de matemática poderá interagir 

com os demais professores, de tal modo que os conhecimentos matemáticos 

adquiram significados no contexto escolar, e os demais campos do 

conhecimento tenham, também, espaço de significação no âmbito da 

matemática.   

Ao introduzir o jogo nas escolas pretendemos que os alunos 

adquiram e desenvolvam um ambiente lúdico e interativo, e em diferentes 



contextos um conjunto de competências que pensamos relevantes para o 

desenvolvimento do pensamento matemático, além é claro de valorizar 

aspectos socioculturais da Educação Matemática que tem sua base teórica na 

Etnomatemática, nos ensina D’ Ambrósio, ao afirmar que “reconhecer e 

respeitar as raízes de um indivíduo não significa ignorar e rejeitar as raízes do 

outro, mas, num processo de síntese, respeitar as próprias raízes” 35. 

Por fim gostaríamos de destacar o prazer das descobertas realizadas 

durante o trabalho de pesquisa para a produção deste material. Quer pela 

quantidade, quer pela diversidade, quer pela qualidade das informações.  

Nesse curto espaço de tempo para sua produção, tivemos um 

esforço interdisciplinar, “viajando” pelo Continente Africano, pela Ásia, Europa 

e América, até chegar ao Brasil. Traduzindo textos em Espanhol, Inglês, 

Frances, além do português de Portugal. Transitamos pela religião, química, 

física, informática, história, geografia, além da matemática, propriamente dita e 

percebemos que este Material Didático retrata apenas a ponta de um iceberg a 

ser desvendado no estudo dessa importante família de jogos conhecida como 

mancalas. 

Por fim, quero registrar que este material foi pensado, para ser 

utilizado fundamentalmente por professores de matemática, com uma 

importante ferramenta para revelar africanidades presentes no pensamento 

matemático, possibilitando assim, a implementação da Lei 10.639/03 no seio 

da matemático, ao mesmo tempo em que transforma a própria matemática 

num poderoso instrumento de integração cultural, resgate e valorização da 

identidade afrobrasileira, embora também posa ser facilmente utilizado por 

alunos, devido o conjunto de informações acerca do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 DAMBRÓSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2001, p. 42.  
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Presidência da República  
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos  

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003.  

Mensagem de veto 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e 
dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-
se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput  deste artigo incluirá o estudo da História 
da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 
História Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 
Consciência Negra’." 

        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 

Diário Oficial da União - Seção 1 - 10/01/2003 , Página 1 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.639.htm 
 

 



ANEXO 2: REGRA: JOGO  AYO  

Número de participantes : 02 jogadores 

Objetivo do jogo : capturar o maior número de sementes 

Tipo de tabuleiro: 2x6+2 

- As sementes são distribuídas,  

quatro em cada uma das doze cavidades, 

exceto no reservatório.  

- O território de cada jogador 

corresponde às seis cavidades da fileira à 

sua frente, acrescido do reservatório à direita. 

- O jogador inicia tirando as sementes de uma de suas casas e 

distribuindo, uma a uma, nas casas subseqüentes, no sentido anti-horário (ao 

redor para a direita). 

- O jogador deverá colocar uma semente em seu reservatório sempre 

que passar por ele e continuar a distribuição, sem, no entanto, colocar 

semente no reservatório do adversário. 

- Toda vez que a ultima semente cair no reservatório, o jogador 

poderá jogar novamente, escolhendo qualquer cavidade para reiniciar a 

jogada. 

- Todas as vezes que a última semente parar numa casa vazia 

pertencente ao jogador, ele pega a sua semente e todas as sementes que 

estiverem na casa em frente, sendo ela do adversário, deposita-as em seu 

reservatório, passando a vez para o adversário. 

- Ao terminar a distribuição das sementes (semeadura), o jogador 

passa a vez para o adversário. 

- O jogo termina quando todas as casas de um dos lados estiverem 

vazias. As sementes que restarem no tabuleiro irão para o reservatório do 

jogador correspondente e entrarão na contagem final. 

- Vence quem tiver o maior número de sementes em seu 

reservatório.  

Essas regras podem sofrer variações, de acordo com os jogadores 

envolvidos, com a cultura local ou com as intenções do jogo.  



ANEXO 3: REGRA MANCALA(I) 36  

Número de participantes : 02 jogadores 

Objetivo do jogo : capturar o maior número de sementes 

Tipo de tabuleiro: 2x6+2 

 

O material é constituído de 36 sementes e de um tabuleiro retangular 

contendo 14 cavidades, sendo duas fileiras de 6 casas cada uma e duas 

maiores que servem de reservatório (oásis).  

As regras são as seguintes: 

• distribuem-se 3 sementes em cada uma das 12 cavidades (exceto 

nos oásis)  

• o território de cada jogador é formado pelas 6 casas da fileira à 

sua frente acrescido do oásis à direita (somente utilizado pelo proprietário)  

• o jogador pega todas as sementes de uma de suas casas e 

distribui uma a uma nas casas subseqüentes, em sentido anti-horário  

• o jogador deverá colocar uma semente em seu oásis toda vez 

que passar por ele e continuar a distribuição, sem colocar, no entanto, 

nenhuma semente no oásis do adversário  

• todas as vezes que a última semente “parar” numa casa vazia 

pertencente ao jogador, ele pode “colher” todas as sementes que estiverem na 

casa adversária em frente, colocando-as no seu oásis  

• ao terminar a distribuição das sementes (“semeadura”), o jogador 

passa a vez, exceto quando a última semente distribuída for colocada no 

próprio oásis. Nesse caso, ele deve jogar de novo, escolhendo uma nova casa 

(do seu próprio campo) para esvaziar  

• o jogo termina quando todas as casas de um dos lados estiverem 

vazias, e o jogador da vez não tiver mais nenhuma casa com um número de 

sementes suficientes para alcançar o outro lado  

• vence quem tiver o maior número de sementes em seu oásis (as 

sementes restantes no tabuleiro não entram na contagem) 

 

 
                                                 
36

 Regra apresentada por Adriana Klisys, no sitio http://www.caleido.com.br/ideias/ideias_outrascores_mancala.htm acessado 
em julho/2007. 



ANEXO 4: REGRA MANCALA(II) 37  

 

Número de participantes : 02 jogadores 

Objetivo do jogo : capturar o maior número de sementes 

Tipo de tabuleiro: 2x6+2 

 

Preparação do Jogo : distribuir 4 sementes em cada casa e sortear 

quem iniciará a partida. Cada jogador fica com uma fileira de 6 casas, que será 

considerada seu “campo” e um oásis a sua direita, onde deposita as sementes 

capturadas.  

 

Movimentação do jogo : os jogadores se alternam fazendo um lance 

cada vez. Em cada jogada ele deve escolher uma casa de seu campo e pegar 

todas as sementes desta casa, semeando-as pelas casas seguintes, uma 

semente em cada casa de seu campo e/ou do campo do seu adversário. As 12 

casas do tabuleiro são consideradas como se fossem um circuito que deve ser 

percorrido no sentido anti-horário. Se o número de sementes a ser semeado 

for maior que onze, dá-se uma volta completa pelo tabuleiro sem deixar no 

oásis do adversário nenhuma semente e prossegue-se repartindo as restantes 

pelas casas seguintes. 

 

Como capturar sementes : é preciso que a última casa onde o 

jogador semeou satisfaça duas condições: 

 

• pertença ao campo adversário  

• contenha 2 ou 3 sementes, já contado com aquela recém-

semeada. Neste caso, o jogador pega para si as sementes dessa casa e as da 

casa precedente, desde que ela também satisfaça as condições. E também as 

da segunda precedente e assim por diante, até chegar a uma casa que não 

mais satisfaça às condições, quando então se encerra a jogada. As sementes 

capturadas ficam com o jogador que as capturou. 

  

                                                 
37  Regra apresentada por Adriana Klisys, no sitio eletrônico http://www.caleido.com.br/ideias/ideias 
_outrascores_mancala.htm acessado em julho/2007. 



 Regra importante : O jogador não pode deixar o campo do 

adversário sem sementes. Se isso ocorrer ele deve fazer uma jogada que 

recoloque sementes no campo do adversário sem sementes, desde que isso 

seja possível num único lance (essa é uma regra única dentre os jogos 

conhecidos). 

  Finalização da partida : a partida se encerra quando: 

• Não for possível colocar sementes no campo vazio do adversário, 

em um único lance. Neste caso, o jogador pega para si todas as sementes que 

restarem em seu campo  

• Restarem tão poucas sementes sobre o tabuleiro que nenhuma 

captura seja mais possível. Neste caso estas sementes não ficam com 

ninguém. 

  O jogador que tiver capturado mais sementes será o vencedor da 

partida. 

 

ANEXO 5: REGRA JOGO OURI 38 

Material: 

- 48 sementes (ou outros objetos pequenos, tais como avelãs ou 

pedras) 

- Tabuleiro com 14 buracos 

Objetivo: 

O objetivo do jogo é recolher mais sementes que o adversário.  Vence 

o jogador que obtiver 25 (ou mais) sementes. 

Regras: 

No tabuleiro existem duas filas, cada uma com seis buracos 

circulares, chamados casas, nos quais se encontram as sementes em jogo. 

Cada extremidade do tabuleiro é ocupada por um buraco maior, designado por 

depósito, destinado a guardar as sementes capturadas ao adversário ao longo 

do jogo. 

Participam no jogo dois jogadores e estes jogam alternadamente. O 

depósito de cada um é o que fica à sua direita.  

                                                 
38O Ouri é uma modalidade de Mancala, jogado em Portugal. Porém sua origem remonta à Costa do 
Marfim. Esta regra está disponível no sitio eletrônico: HTTP://ludicum.or/cnjm/2005/ .  



Movimentos 

No início do jogo são colocadas 4 sementes em cada uma das doze 

casas. 

O jogador que abre o 

jogo colhe todas as sementes de 

um dos seus buracos e distribui-

as, uma a uma, nos buracos 

seguintes, no sentido anti-horário. 

Esta regra mantém-se para todas 

as jogadas. 

Quando uma casa contiver 12 ou mais sementes, o jogador dá uma 

volta completa ao tabuleiro, saltando a casa donde partiu. 

Não se pode tirar as sementes das casas que contenham apenas 

uma, enquanto houver casas com duas ou mais.  

Capturas 

Os jogadores capturam sementes nas seguintes situações:   

1. Quando, ao colocar a 

última semente numa casa do 

adversário, esta ficar com duas ou 

três  

sementes, o jogador retira-as e coloca-as no seu depósito. 

2. Se a(s) casa(s) anterior(es) a essa também tiver(em) duas ou três 

sementes, o jogador captura-as e guarda-as no seu depósito. A captura é 

interrompida na primeira casa que não tenha esse número de sementes. 

NOTA: Se, ao depositar a última semente na casa do adversário, esta 

fica com quatro ou mais sementes, o jogador não as pode capturar. Se a casa 

estiver vazia e ficar com uma semente após a jogada, também não haverá 

captura.  

Regras Suplementares 

As regras suplementares  

aplicam-se quando um dos jogadores  

Jogador B 

Jogador A 



fica sem sementes: 

• Quando um jogador realiza um movimento e fica sem sementes, o 

adversário é obrigado a efetuar uma jogada em que introduza uma ou várias 

sementes do lado desse jogador. 

• Se um jogador realiza uma captura e deixa o adversário sem 

sementes, é obrigado a jogar novamente, para introduzir uma ou várias 

sementes nas casas dele.  

Fim da Partida  

Quando um jogador capturar a maioria das sementes — 25 ou mais 

— a partida finaliza e esse jogador ganha. 

Quando um jogador fica sem sementes e o adversário não pode jogar 

de forma a introduzir algumas sementes nas casas desse jogador, a partida 

termina e o adversário recolhe as sementes que estão nas suas  

casas para o seu depósito. Ganha quem  

tiver um maior número de sementes. 

Quando existem poucas sementes no tabuleiro e se cria uma situação 

que se repete ciclicamente, sem que os  

jogadores possam ou queiram evitá-lo,  

cada jogador recolhe as sementes que se encontram nas suas casas e coloca-

as nos respectivos depósitos.  

 

 

 

 


