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Resumo: 
O presente artigo é resultado de reflexões sobre a prática pedagógica com jogos 

educativos. Durante a Formação Continuada dos alfabetizadores de jovens, adultos e 

idosos o jogo mancala foi utilizado como recurso didático pedagógico devido a sua 

amplitude de diversos saberes sociais, culturais, étnicos e raciais, e sua articulação com 

outros saberes. Além da possibilidade de construção do conhecimento matemático pelas 

suas variantes formas e estratégias de jogo. Este trabalho traz uma reflexão sobre a 

construção do conhecimento matemático através do jogo mancala com sua utilização 

com alfabetizadores de pessoas jovens e adultas.  

Palavras chaves: Jogo, Formação Continuada, Jovens, Adultos e Idosos. 

 

Abstract: 

This article is the result of reflection on teaching practice games. During the Continuing 

Education of literacy of young people, adults and the game mancala was used as a 

teaching resource teaching due to its diverse range of knowledge, social, cultural, ethnic 

and racial groups, and linkages with other knowledge. Besides the possibility of 

construction of mathematical knowledge for its variants forms and strategies of play. 

This paper reflects on the construction of mathematical knowledge through play 

mancala with their use of literacy to young people and adults. 
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Introdução 

 

O presente artigo é resultado de reflexões sobre a prática do ensino de matemática 

em sala de aula com o uso do jogo mancala enquanto recurso pedagógico na Formação 

Continuada de Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Sergipe Alfabetizado no 

período de janeiro a agosto de 2010.  

Para a execução deste trabalho se fez necessário dividí-lo em quatro etapas, sendo 

a primeira etapa a apresentação do jogo mancala na Formação Continuada aos 

Coordenadores e Alfabetizadores do descrito Programa; a segunda etapa ficou voltada 

as reflexões teóricas sobre essa prática; a terceira se referiu à proposta do jogo mancala  

articulação com outras saberes; e por fim, a quarta etapa vislumbrou sobre as 

considerações finais desse trabalho. 

Assim trabalhando com jogos matemáticos, temos por objetivo direcionar as 

situações de intervenção para favorecer a construção do conhecimento lógico-

matemático na medida em que se valorizam as observações interpretativas, a avaliação e 

o estabelecimento de relações entre as ações produzidas e suas consequências. 

Durante a Formação Continuada de alfabetizadores, o jogo mancala foi utilizado como 

recurso didático pedagógico estimulando a construção do conhecimento matemático e 

articulação com diversos saberes. Essa prática foi proposta durante a formação 

continuada com coordenadores e alfabetizadores de jovens, adultos e idosos do 

Programa Sergipe Alfabetizado, vinculado ao Programa Brasil Alfabetizado. Segundo 

dados dos relatórios da SEED, o Estado de Sergipe possui taxa de analfabetismo da 

população acima de 15 anos de 16,8%. Com o propósito de reduzir as taxas de 

analfabetismo do Estado, desenvolve uma metodologia diversificada, visando atender a 

população pouco ou não alfabetizada de diferentes segmentos da sociedade. 

Dentre os objetivos do programa estão: a) contribuir com a diminuição do 

índice de analfabetismo no Estado de Sergipe. b) propiciar condições para inclusão dos 

alfabetizandos à Educação de Jovens e Adultos – EJA/ Ensino Fundamental.   

A Formação Continuada incorpora esses objetivos à medida que amplia os 

conhecimentos trabalhados com os alfabetizadores e coordenadores de turmas na 
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Formação Inicial, e refleti sobre a prática pedagógica e os resultados alcançados com os 

alfabetizandos. Além de desenvolver ações que contribuem para a renovação desses 

conhecimentos; propiciar aos educadores e professores o desenvolvimento de 

competências e habilidades; ampliar as discussões teórico-metodológicas que perpassam 

o processo de letramento dos alfabetizandos; possibilitar discussões sobre as políticas 

públicas e as atividades pedagógicas que circundam a prática na alfabetização de jovens 

e adultos; construção de conceitos matemáticos e domínio de capacidades relacionadas 

aos usos sociais. 

Cavaco (1992) afirma: 

Sempre se reconheceu o valor da apropriação dos saberes 
profissionais através da experiência. Aprende-se com as práticas 
do trabalho, interagindo com os outros, enfrentando situações, e 
resolvendo problemas, refletindo as dificuldades e os êxitos, 
avaliando e reajustando as formas de ver e de proceder. (Cavaco 
in Nóvoa , 1992, p.162) 

A equipe de coordenadores do Sergipe Alfabetizado é multidisciplinar 

(composta por pedagogos, licenciados em matemática, biologia, língua portuguesa, 

filosofia, história), o que traz muitas contribuições para esses debates e para a 

construção coletiva de propostas de atividades para a sala de aula, obedecendo ao 

seguinte procedimento: 1) Reflexão sobre a prática e as necessidades de aprendizado; 2) 

(Re)construção da proposta de atividade, articulando com as diversas áreas do 

conhecimento; 3)Articulação com os eixos trabalhados no planejamento dos 

alfabetizadores. 

Conforme diz Freire, 1996, a alfabetização vai muito além da aquisição dos 

códigos lingüísticos e de vê-lo como um fato acabado e neutro, ou simplesmente como 

uma construção pessoal intelectual. A alfabetização passa por questões de ordem lógico-

intelectual, afetiva, sócio-cultural, política e técnica.  

Para Magda Soares, 2001: 

“Alfabetizar é propiciar condições para que o indivíduo – criança ou 
adulto – tenha acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só 
de ler e escrever, enquanto habilidade de decodificação e codificação 
do sistema de escrita, mas, sobretudo, de fazer uso real e adequado da 
escrita em todas as funções que ela tem em nossa sociedade e também 
como instrumento de luta pela conquista da cidadania”.              
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Essa concepção de alfabetização subsidia a proposta de atividade com jogos, a 

educação com jovens e adultos, podendo ser uma educação multicultural. Outro motivo 

para a introdução de jogos nas classes de alfabetização foi a possibilidade de diminuir 

bloqueios apresentados por muitos de nossos alfabetizandos que temem a Matemática e 

sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde é impossível 

uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que eles 

falam Matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais 

positivas frente a seus processos de aprendizagem (BORIN,1996,9). 

 

A matemática, enquanto fenômeno ocorrendo na vida cotidiana de pessoas 

jovens e adultas, que não tiveram oportunidade de vivenciar a escolarização formal, ou 

tiveram que parar de estudar por motivos relacionados a questões econômicas de 

sobrevivência, encontra-se direcionada para a resolução de problemas práticos. 

Neste sentido, Almeida (1998) destaca que, nesta modalidade de ensino é de 

fundamental importância considerar: 

“A função social da leitura e da escrita de nomes e números; os 
pontos de vista que eles têm sobre a escola e o que dela 
esperam; os mecanismos por eles utilizados para sobreviverem 
numa sociedade letrada (apanhar o ônibus, identificar preços dos 
produtos, dividir o salário no fim do mês, guardar o número de 
telefone, etc.); os conhecimentos e experiências que eles 
trazem”. 

 

O Jogo Mancala 

 

A utilização do jogo é uma prática constante nas atividades pedagógicas 

com os jovens e adultos, por se entender que o jogo é um recurso que possibilita o 

aprendizado e estimula diversas habilidades e competências. Os jogos não são apenas 

uma forma de entretenimento, mas meios que contribuem e enriquecem o 

desenvolvimento intelectual.  

O jogo Mancala por sua vez é um jogo que reúne um conjunto de 

conhecimento que perpassa por diversas áreas (história, ciências da natureza e 
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sociedade, matemática, artes e etc), tem como proposta a utilização de estratégias 

diversas que estimulam o raciocínio lógico matemático, facilita o ensino-aprendizagem, 

motivando a aprendizagem de conceitos matemáticos , seja de noções de quantidade e 

sequência ou a associação das operações básica, além de ser um jogo instigante por ter 

seu grau de dificuldade e despertar a curiosidade, desafiando os participantes. 

 Uma das abordagens do jogo foi a histórica, por ser um jogo milenar e 

consequentemente constituído de história, cultura e valores.  

A palavra mancala origina-se do árabe naqaala, que significa mover, 
deslocar, transportar de um lado para o outro. A origem mais provável 
desse jogo está no Egito Antigo. A partir do vale do rio Nilo, esse jogo 
teria se expandido para o restante do continente africano e para o 
Oriente. É um dos jogos mais antigos do mundo. Alguns 
pesquisadores acreditam que tenha cerca de sete mil anos. De acordo 
com as classes sociais ele é praticado sobre superfícies preparadas no 
chão ou em tabuleiros de madeira, cerâmica, bronze ou ouro. As peças 
para jogar variam de acordo com as crenças e costumes do povo. 
(Vasconcelos, Tânia. Jogos e Brincadeiras no Contexto Escolar. In: 
Revista Professor, n.96, 2008, p. 13) 

O Mancala por ser um jogo tradicional, traz suas particularidades e seus 

mistérios, refletindo a cultura de um povo e seus costumes, vimos nesse jogo uma 

aproximação com os alunos Jovens e adultos que possuem toda uma experiência de 

vida, seus valores e crenças.  

Segundo Vasconcelos, 2008, p.14 

Chamamos de tradicional o jogo que retrata uma época em que o 
mundo era percebido em profunda comunhão cósmica, um grande 
abraço entre o micro e macrocosmo. Os jogos tradicionais 
transmitidos oralmente desde a Antiguidade eram, como qualquer 
objeto cultural, um espelho de sua época. Portavam crenças, valores e 
discursos. Traziam em si a representação da forma tradicional de viver 
e compreender a existência. 

Aparentemente simples, o mancala requer concentração, esforço intelectual, 

a capacidade de antecipação, cálculo mental e muita prática, sendo necessário averiguar 

a melhor jogada dentre muitas, bem como prever os ataques do adversário. Neste não há 

sorte envolvida, mas exclusivamente raciocínio lógico-matemático. Desenvolve o 

conceito espacial, o raciocínio lógico, a destreza manual, a lateralidade, as noções de 

quantidade e seqüência as operações básicas mentais e outros. A sua prática contribui 
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para o desenvolvimento da capacidade de memorização e o desenvolvimento social e 

pessoal. 

Conforme Silveira (1998, P.02): 

 

...os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos 
dentro do contexto de aprendizado. Um dos usos básicos e muito 
importantes é a possibilidade de construir-se a autoconfiança. Outro, é 
o incremento da motivação. (...) um método eficaz que possibilita uma 
prática significativa daquilo que está sendo aprendido. Até mesmo o 
mais simplório dos jogos pode ser empregado para proporcionar 
informações factuais e praticar habilidades, conferindo destreza e 
competência. 

Durante as formações continuadas foram realizadas algumas oficinas com o 

jogo mancala para identificar as dificuldades e estratégias que o jogo proporciona e 

repensar as várias possibilidades de uso e desenvolvimento de habilidades e 

competências.  Além de relacionar e articular o jogo com outros conhecimentos. 

Português: Leitura das regras e reescrita, registros dos números por extenso, 

leitura das lendas que envolvem o Jogo Mancala. 

Ex 1: No Suriname, o Awari, uma das variantes do mancala, é usado na véspera de um 

enterro para distrair o morto. Depois do enterro, o tabuleiro é jogado fora. 

Ex 2: Algumas tribos jogam a Mancala tão somente durante o dia, deixando o tabuleiro 

para fora de casa a noite, para que os deuses também possam jogar e, assim, com sua 

intervenção, favoreçam as colheitas. Outras tribos não jogam Mancala à noite. “Pois, 

acreditam que nesta hora espíritos de outro mundo virão jogar também, levando então, a 

alma dos jogadores embora.” 

Ex 3: “É jogado indiscriminadamente por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, 

mas, nunca a dinheiro, já que seria uma de suas regras éticas (não escritas) que a 

Mancala é jogada para se saber quem é o melhor e não para se obter ganhos financeiros. 

Ex 4: Uma lenda interessante é a do Oware uma das versões de Mancala de Gana. O 

nome significa "ele casa". A lenda diz que um casal de jovens iniciou uma partida do 
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jogo e, por estar esta demorando, resolveram casar-se a fim de poder terminar a partida 

sem interrupções. 

Artes: 

A construção do Tabuleiro do Mancala pode ser um trabalho criativo, depende muito do 

estímulo do professor.  A aula pode se tornar um momento agradável e de muita beleza 

ao decorar ovos e caixas usando a criatividade e imaginação.  

Ciências da Natureza e Sociedade:  

Pesquisas sobre a origem do jogo e suas lendas, país de origem, outros países que jogam 

variações culturais, do nome e do jogo; 

As Sementes comuns da região dos alfabetizandos, importância, processo de semeadura 

e colheita; 

Relatos de histórias, contos e lendas regionais que envolvem o processo de colheita; 

Influência dos fatores climáticos, da escolha do solo para uma boa semeadura; 

Exposição de sementes de frutos coletados na região; 

Remédios a partir de sementes. 

Matemática: 

Trabalha a exploração do número, desde a contagem até a sistematização, com o uso do 

mancala; 

O estudo das operações básicas pode ser realizado com a manipulação e distribuição das 

sementes nas covas, onde foi possível mostrar as relações entre elas. 

Com o desenvolvimento de estudos percebe-se que se desenvolvem 

habilidades que estão ligadas com a resolução de problemas. Requerendo que os 

alfabetizandos pensem em estratégias de resolução e em ações futuras, favorecendo o 

estímulo ao raciocínio. Considera-se que o jogo mancala é facilitador da aprendizagem, 

pois desenvolve no aluno a capacidade de elaborar estratégias, o pensamento lógico 
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matemático, as noções de quantidade e seqüência, as operações básicas mentais e 

outras.  

Como Jogar? 

O jogo realizado com dois participantes pode utilizar a caixa de ovos como tabuleiro e 

sementes comuns ao aluno; 

O objetivo do jogo é conseguir mais pontos que o adversário, movendo contas para a 

própria área ou capturando as contas ou sementes do adversário; 

O jogador, na sua vez, clica na cova (da fila mais perto de si) que tenha pelo menos uma 

conta ou semente. Esta ação retirará todas as contas da cova selecionada e colocá-las, 

uma a uma, nas covas seguintes, no sentido antihorário. A área do próprio jogador (o 

Mancala) é também usada nesta separação de contas e, quando uma conta lá é colocada, 

o jogador ganha um ponto; 

O jogador não pode colocar contas na área do jogador adversário (pelo menos nessa 

versão do jogo utilizada); 

Se a última conta (da jogada atual) for colocada na Mancala, o jogador continua a 

selecionar outra cova não vazia e faz outra jogada; 

Se a última conta (da jogada atual) for colocada numa cova vazia (no lado do jogador), 

todas as contas da mesma coluna, na linha adversária são capturadas e colocadas na área 

do jogador que fez a jogada;  

O jogo termina quando um dos jogadores não puder fazer a sua jogada - por não haver 

contas na sua fila; 

Quando isso ocorre, todas as contas que sobram são adicionadas à pontuação do 

adversário; 

O jogador com a maior pontuação ganha o jogo. 
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Considerações Finais 

 

A integração e interação entre os coordenadores e alfabetizadores,  a reflexão 

sobre a concepção de construção do conhecimento matemático, a análise do jogo como 

recurso que possibilita o desenvolvimento de habilidades e competências são resultados 

alcançados durante a formação continuada com essa proposta. 

Através dessa proposta de construir conhecimentos matemáticos de forma lúdica e 

colaborativa, os alfabetizadores identificaram elementos que fazem do jogo uma 

atividade muito mais complexa porque envolve conhecimentos mínimos e uma 

iniciativa de pesquisa e estudo para que eles possam fazer as intervenções necessárias 

para a construção do trabalho. Nesse sentido algumas dificuldades foram sentidas por 

parte dos alfabetizadores que sentiram-se desafiados e preocupados com a execução que 

a atividade propõe como; a memorização de estratégias para explicar a seus alunos, a 

articulação com o conhecimento matemático em sua amplitude e aprofundamento, uma 

vez que os alunos Jovens e Adultos jogariam em vários momentos, o que os tornariam 

mais aptos às estratégias e o raciocínio lógico matemático exigido, isso ao  exercitar 

suas habilidades mentais e a buscar melhores resultados estimulados pelos desafios que 

o próprio jogo propõe numa relação em que é possível compartilhar conhecimento a 

medida que os jogadores interagem com o objeto e com o outro , e  através da 

intervenção do professor instigando a reflexão e motivando  o pensar. 

Embora este trabalho tenha sido desenvolvido com coordenadores e 

alfabetizadores, uma parte significativa de envolvidos no processo, resta-nos 

acompanhar os resultados e dificuldades encontradas com a utilização do Jogo Mancala 

pelos alfabetizadores com seus alunos. 
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