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RESUMO 

 

SOUZA, Claudio Henrique Sales. Potencialidades didáticas do uso do mancala nos anos finais 

do ensino fundamental. 2019. 50 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em 

Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar as potencialidades didáticas do jogo Mancala no 

ensino de Matemática no Ensino Fundamental. Serão discutidos aspectos inerentes ao uso de 

jogos sob o ponto de vista dos Parâmetros Curriculares Nacionais e da Base Nacional Comum 

Curricular, além de analisar alguns escritos de diferentes autores que tratam deste tema. São 

elencadas algumas sugestões de tópicos Matemáticos que podem ser trabalhadas com este jogo. 

Alguns destes tópicos foram explorados de forma prática através de uma atividade com duas 

turmas do 7° ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede privada, por meio de um 

questionário. Uma análise das potencialidades didáticas do jogo é feita, à luz das respostas 

dadas pelos alunos neste questionário. Com isto, é possível concluir que o jogo Mancala 

apresenta diversas potencialidades didáticas no ensino de Matemática para o Ensino 

Fundamental.  
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ABSTRACT 

 

SOUZA, Claudio Henrique Sales. Potencialidades didáticas do uso do mancala nos anos finais 

do ensino fundamental. 2019. 50 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em 

Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2019. 

 

This paper aims to show didactic potentialities of the Mancala game in the teaching of 

mathematics in an elementary school.  Aspects inherent to the use of games will be discussed 

based on National Curriculum Parameters and the Common National Curriculum Base, besides 

analyzing some writings of different authors that deal with this theme. Some suggestions of 

Mathematical topics that can be worked with this game are listed. Some of these topics were 

explored with activity with two 7th grade elementary classes from a private school, through a 

questionnaire. An analysis of the didactic potentialities of the game is made, in the light of the 

answers given by the students in this questionnaire. With this, it is possible to conclude that the 

game Mancala presents several didactic potentialities in the teaching of Mathematics for the 

Elementary School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de jogos como recurso didático na aula de Matemática é um tema que 

permeia diversos textos. Desde documentos oficiais, monografias, dissertações, artigos 

até em teses de doutorado busca-se explorar esta temática. Alguns textos observando os 

jogos de forma mais teórica e conceitual, analisando suas estruturas e a matemática que 

encerram, outros analisando a forma prática de sua utilização enquanto instrumento para 

a atividade letiva, aplicando esses mesmos jogos diretamente aos alunos como tentativa 

de tratar alguns temas de forma diferenciada. 

O presente trabalho busca compreender a função do jogo em sala de aula, tendo 

como base os documentos oficiais que norteiam a Educação Básica (EB) brasileira, 

nomeadamente os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a  Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), além de destacar alguns autores de que se debruçaram sobre este 

tema. 

Desta forma, busca-se responder às seguintes questões: qual a importância do 

uso de jogos como recurso pedagógico? Existe essa necessidade à luz dos documentos 

oficiais e à luz dos pesquisadores? 

Um jogo, em específico, foi escolhido para ser análisado ao longo deste texto. 

Trata-se do Mancala, jogo Africano bastante conhecido e que apresenta diversas variantes 

de acordo com a localização geográfica de sua implementação. A pesquisa relatada neste 

trabalho é baseada na utilização deste jogo, buscando explorar suas potencialidades 

didáticas no estudo de algumas propriedades aritméticas, resultando na aplicação de uma 

atividade prática em duas turmas do 7° ano do Ensino Fundamental,  que permitiu, 

também, a coleta de dados através de um questionário.  

As questões propostas no questionário têm como função principal explorar alguns 

temas referentes a esta etapa de ensino, permitindo verificar como os alunos lidam com 

essas mesmas questões quando estas são colocadas no desenvolvimento do jogo, que 

passa a ser visto como material concreto. Acertos e erros são analisados buscando 

compreender o raciocínio e a estratégia que eles encerram. No entanto, os assuntos não 

se esgotam na proposta apresentada aos alunos. 

De forma mais específica, surgem outras questões: quais são as potencialidades 

didáticas do Mancala? É possível explorar essas potencialidades no Ensino 

Fundamental? 
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Com isto, o objetivo deste trabalho foi explorar as vantagens advindas do uso de 

jogos na aula de Matemática, mais especificamente dos jogos da família Mancala, criando 

um questionário baseado em temas Matemáticos possíveis de serem trabalhados 

juntamente com a mecânica do jogo. 

Trata-se de uma pequisa qualitativa de caráter exploratório, que foi antecedida por 

uma pesquisa bibliográfica. No Capítulo 2, apresenta-se a forma como o jogo está 

presente no PCN e na BNCC, seguido do referencial teórico adotado para este trabalho. 

No Capítulo 3, é feita a apresentação do jogo e regras adotadas, descrevem-se alguns 

aspectos que podem ser estudados através dele. No Capítulo 4, é referida a parte 

metodológica, incluindo a descrição da atividade. No Capítulo 5, faz-se uma análise 

qualitativa dos resultados do questionário, destacando, sempre que oportuno, algumas 

respostas em particular. E, finalmente, no Capítulo 6 tecemos algumas considerações 

finais. 
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2 O USO DE JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

“Como despertar no meu aluno o desejo de aprender Matemática?” Se você 

é professor de Matemática, independentemente do nível de escolaridade em que atua, essa 

pergunta já deve ter pairado em seus pensamentos e ter sido tema de diversas discussões 

entre pessoas interessadas em educação Matemática. Tornar a Matemática acessível ao 

aluno, levando em conta sua realidade, aparece bastantes vezes como um bom ponto de 

partida para vislumbrar uma solução para a questão citada inicialmente. Porém, a partir 

disto, outra questão se coloca: “como tornar a Matemática acessível ao aluno?” Em 

resposta a esta questão, vários autores, incluindo os de documentos oficiais que regem a 

educação brasileira, indicam o uso de jogos como uma possível solução para este último 

questionamento. 

Neste capítulo serão apresentadas e analisadas algumas referências ao uso de 

jogos no ensino de Matemática presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para os anos finais do ensino 

fundamental, bem como de autores que se debruçaram sobre este tema, dos quais 

destacamos Barreto e Freitas (2016), Santos (2008) e Oliveira, Lyra-Silva, Júnior(2016). 

 

2.1 Utilização de Jogos no Ensino de Matemática nos Documentos Oficiais 

 

 O intuito principal deste tópico é observar como a temática do uso de jogos no 

ensino de Matemática é tratado nos documentos oficiais mais recentes. Serão analisadas 

citações feitas, tanto pelos autores dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) quanto 

pelos autores da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), comparando as visões acerca 

da temática da utilização dos jogos no ensino fundamental na disciplina de Matemática, 

com enfoque maior nos anos finais desta etapa.   
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2.1.1 Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Na parte dedicada ao ensino fundamental, no tópico: “Alguns caminhos para fazer 

“Matemática” na sala de aula” (BRASIL, 1998, p. 42), o uso de jogos no ensino 

fundamental é ressaltado no subtópico: “O RECURSO AOS JOGOS”:  

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem 

a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de 

soluções.(BRASIL, 1998, p. 46) 

É de salientar a importância dada à utilização de jogos, presente neste documento. 

Desta forma o jogo deve ser visto como uma ferramenta na colocação de problemas 

matemáticos através de seu caráter lúdico, despertando no aluno a curiosidade e levando-

o a refletir sobre as situações apresentadas. 

De seguida, no mesmo parágrafo, afirma-se que os jogos “Propiciam a simulação 

de situações-problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o 

planejamento das ações” (BRASIL, 1998, p. 46). Então, os jogos são vistos como 

auxiliares no desenvolvimento do pensamento indutivo do aluno, levando-o a conjecturar 

soluções que podem ser testadas de forma imediata e dinâmica. A prática da conjectura é 

anterior ao raciocínio dedutivo, raciocínio este que é base da Matemática moderna. 

O jogo propicia também “a construção de uma atitude positiva perante os erros, 

uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma 

natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas” (BRASIL, 1998, p. 46). Por 

vezes o aluno, após errar, se encontra sem estímulo no estudo da Matemática, já que não 

é habitual recorrer-se a uma prática pedagógica que lhe ensine a lidar e aprender com seus 

erros. Em um jogo, existe sempre a possibilidade de testar novas estratégias, que muitas 

vezes são deduzidas através de jogadas erradas, levando posteriormente à possibilidade 

de um acerto. É ressaltado que “Na situação de jogo, muitas vezes, o critério de certo ou 

errado é decidido pelo grupo. Assim, a prática do debate permite o exercício da 

argumentação e a organização do pensamento” (BRASIL, 1998, p. 46).  Todo jogo 

funciona à base de regras pré-estabelecidas. O conjunto de regras nada mais é do que uma 

convenção coletiva, onde todos os envolvidos aceitam estas regras e eventuais mudanças 

nas mesmas. Mudanças nas regras do jogo levam a uma mudança de estratégia. Ou seja, 

em um jogo, os conceitos de certo e errado se moldam a partir das regras estabelecidas. 
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A autonomia que o jogo desenvolve nos alunos é citada no trecho:  

Nos jogos de estratégia (busca de procedimentos para ganhar) parte-se 

da realização de exemplos práticos (e não da repetição de modelos de 

procedimentos criados por outros) que levam ao desenvolvimento de 

habilidades específicas para a resolução de problemas e os modos 

típicos do pensamento matemático.(BRASIL, 1998, p. 47) 

O aluno torna-se protagonista do seu processo de aprendizagem. Ele é levado a 

mudar sua postura, saindo da passividade de repetições, para a atividade em torno de um 

problema que lhe propicie a devida motivação. 

É ressaltado que atividades que envolvem jogos permitem a análise dos seguintes 

aspectos pelo professor:  compreensão, facilidade, possibilidade de descrição, estratégia 

utilizada. 

No que tange à compreensão, o jogo pode ser um meio de romper a barreira, que 

foi criada em alguma etapa da escolaridade, entre o aluno e a Matemática. Um jogo cujas 

regras sejam de fácil compreensão pode levar o aluno a retomar sua confiança para 

resolver problemas matemáticos. 

Quando o aluno constrói uma estratégia vencedora, mesmo que sua estratégia não 

o leve a lograr uma vitória, sempre haverá a possibilidade de, ao reiniciar o jogo, poder 

aprimorar essa mesma estratégia. Isso pode encorajar o aluno a refazer suas estratégias, 

quando chegar a uma resposta incorreta em algum problema em que não esteja envolvido 

um jogo. 

Outro ponto importante que é ressaltado é a possibilidade de descrição. O debate 

de ideias entre os alunos, apontando suas estratégias, descrevendo suas ações ao longo do 

jogo, ajuda a desenvolver sua organização, algo que é muito importante na resolução de 

qualquer problema matemático. Este ponto é ligado à criação de estratégias, pois através 

da descrição do procedimento podem ser feitas comparações das estratégias, analisando 

onde cada caminho poderia levar no jogo. 
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2.1.2 Base Nacional Comum Curricular 

Na parte dedicada à área de Matemática no Ensino Fundamental da BNCC não é 

feita uma referência direta ao uso de jogos. Porém é ressaltado o papel da experimentação 

na aprendizagem de Matemática:  

Apesar de a Matemática ser, por excelência, uma ciência hipotético-

dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema de 

axiomas e postulados, é de fundamental importância também 

considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem da 

Matemática.(BRASIL, 2018, p. 265) 

Os jogos estimulam o teste e verificação de hipóteses, levando ao descarte de 

algumas e a generalização de outras. Isto se dá pelo caráter dinâmico do jogo e permite 

considerá-lo como um elemento importante para a dinâmica da sala de aula. 

O uso da Matemática na resolução de problemas é ressaltado quando se afirma: 

“Assim, espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de 

utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e 

resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações” 

(BRASIL, 2018, p. 265). A utilização de jogos no ensino fundamental pode ser alinhada 

ao que é colocado neste parágrafo. Através de um jogo, os alunos podem utilizar 

propriedades Matemáticas além de deduzir outras. Tudo dependerá de como serão 

utilizadas as potencialidades didáticas de cada jogo e quais habilidades se pretende 

desenvolver. 

Algumas das competências específicas de Matemática para o ensino fundamental, 

também se alinham com o uso de jogos em sala de aula a saber: “Desenvolver o raciocínio 

lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, 

recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo” (Brasil, 

2018, p. 267). O jogo, muitas das vezes, traz uma representação de alguma realidade, 

além de ser, por si próprio, um instrumento real e palpável. Analisar matematicamente o 

jogo, levar o aluno à reflexão, ajuda a estabelecer relação entre o que ele aprende de forma 

teórica e a realidade onde ele atua de forma prática. 

Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos 

diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, 

Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo 

segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 

conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 

perseverança na busca de soluções(BRASIL, 2018, p. 267). 
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 Gerar no aluno confiança em relação ao seu próprio conhecimento, ao aplicar este 

conhecimento em um contexto que não seja formalmente avaliativo, em que o erro pode 

ser visto de forma positiva, realmente levando a um aprendizado posterior.  

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 

coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para 

responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de 

modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma 

determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e 

aprendendo com eles(BRASIL, 2018, p. 267).   

A interação entre os alunos é fundamental em todas as etapas da escolaridade, 

levando ao aprendizado coletivo com a percepção de diferentes pontos de vista. No caso 

do jogo, ocorre o embate de ideias e estratégias, além da colaboração em busca de um 

objetivo comum. 

Um alerta importante, em relação ao uso de recursos didáticos, é feito: 

Além dos diferentes recursos didáticos e materiais, como malhas 

quadriculadas, ábacos, jogos, calculadoras, planilhas eletrônicas e 

softwares de geometria dinâmica, é importante incluir a história da 

Matemática como recurso que pode despertar interesse e representar um 

contexto significativo para aprender e ensinar Matemática. Entretanto, 

esses recursos e materiais precisam estar integrados a situações que 

propiciem a reflexão, contribuindo para a sistematização e a 

formalização dos conceitos matemáticos.(BRASIL, 2018, p. 298) 

Nenhum recurso didático deve ser utilizado como mero entretenimento. Falando 

especificamente sobre o uso de jogos, existe o risco de uma atividade se desvirtuar de sua 

intenção se os objetivos não estiverem bem claros. Qualquer jogo, ao ser aplicado em sala 

de aula, tem de ter ao lado uma atividade que leve o aluno a reflexão ou ao aprendizado 

de temas relacionados aos objetivos da aula. 

 

2.2 Quadro Teórico 

 

A temática do uso de jogos no aprendizado de Matemática estimulou diversos 

autores a estudarem a importância deste recurso pedagógico. Devemos citar alguns textos 

que serviram de inspiração e suporte teórico para este trabalho como os artigos “A 

Utilização do Jogo Oware para Promover o Ensino de Matemática nos Anos Iniciais de 

uma Escola Quilombola” de Ana Quele Gomes de Almeida e Carlos Eduardo Ferreira 

Monteiro e “O JOGO AFRICANO MANCALA E SUAS POTENCIALIDADES PARA 
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)” de Rinaldo Pevidor Pereira, Tatiana 

Silva Machado de Oliveira e Alexsandra dos Santos Oliveira. Em particular citamos 

Oliveira, Lyra-Silva, Júnior(2016), Barreto, Freitas (2016), Machado(1994), Petty(1995) 

e Santos(2008). 

Ao se deparar com o desânimo dos alunos para aprender Matemática o professor 

tem o “dever fazer o uso de metodologias diferenciadas que favoreçam e tragam 

resultados promissores em relação ao aprendizado.” (OLIVEIRA, LYRA-SILVA, 

GONÇALVES, 2016, p. 1). O docente não pode se acomodar em sua prática, ao contrário, 

deve sempre buscar novas formas de abordar os conteúdos. Há uma diversidade muito 

grande nos componentes de uma sala de aula. Uma aula fincada em um só tipo de prática, 

dificilmente atingirá a maioria dos alunos. 

A utilização de jogos se apresenta como um caminho possível para mudanças na 

prática docente. Porém esta mudança exige sair da zona de conforto e mudança do papel 

do docente na sala de aula. Inspirados por Guzman (1986), Barreto e Freitas (2016) 

chegaram à conclusão de que ao utilizar de jogos em sala de aula “o papel do professor 

muda de comunicador de conhecimento para o de problematizador, observador, 

facilitador, mediador e incentivador da aprendizagem, no processo de construção do saber 

pelo aluno.” (BARRETO, FREITAS, 2016, p. 149) 

Logo o professor passa a ter diversas funções distintas em sala de aula, mudando 

drasticamente o seu papel e a relação entre aluno e professor. A partir deste momento o 

aluno é alçado a um papel de protagonismo dentro do espaço da sala de aula, 

estabelecendo uma relação de maior confiança com seu professor, que agora fica mais 

acessível ao seu aluno, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem.  

Segundo Machado (1994, p. 28, apud MALFATO, 2012, p. 4): “brincar é, para a 

criança pequena, o que trabalhar deveria ser para o adulto: fonte de auto-descoberta, 

prazer e crescimento”. O uso de jogos, que para as crianças e pré-adolescentes pode ser 

visto como uma brincadeira e esta, como citado acima, vista como necessidade, no 

entanto, para o docente deve ser visto como uma oportunidade de através de uma 

abordagem lúdica, chegar aos objetivos pré-estabelecidos de aprendizagem. É mais que 

possível, é necessário, no ensino fundamental, que se aprenda brincando. Porém corre-se 

o risco de a falta de um planejamento adequado levar o jogo a se tornar somente uma 
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brincadeira e isso não pode ocorrer. Segundo Petty (1995, p. 11, apud BARRETO, 

FREITAS, 2016, p. 148): 

Jogar é uma das atividades em que a criança pode agir e produzir 

seus próprios conhecimentos. No entanto, nossa proposta não é 

substituir as atividades em sala de aula por situações de jogos. (...) 

a ideia será sempre considerá-los como outra possibilidade de 

exercitar ou estimular a construção de conceitos e noções também 

exigidos para a realização de tarefas escolares. 

O jogo, usado fora do propósito de adequar um conteúdo ao aluno, pode ter efeito 

reverso, sendo prejudicial ao aprendizado. O jogo em si não irá trazer o interesse do aluno 

pelo conteúdo. Porém o jogo feito de forma articulada com os tópicos Matemáticos que 

desejam ser ensinados, pode trazer ganhos inestimáveis aos alunos. 

Dentre vários jogos com inúmeras potencialidades didáticas, encontra-se um 

jogo milenar, mundialmente conhecido, com diversas versões. Segundo Santos (2008, p. 

13) “Esses jogos apresentam formas e denominações variadas, de acordo com a região 

de origem.” Trata-se dos jogos da família Mancala. É utilizado o termo família, pois 

trata-se de um conjunto de jogos que tem uma estrutura similar, porém existem versões 

com diferentes regras.  O Mancala é um jogo de origem Africana, não se sabendo ao 

certo em que época se originou a primeira versão nem a localidade exata onde tal 

aconteceu. 

Não é possível resumir em um único aspecto a motivação de escolher uma versão 

do jogo Mancala para desenvolver um trabalho pedagógico. Primeiramente, a utilização 

desse jogo, em razão de suas raízes no continente Africano, vai de encontro com a Lei nº 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, que torna “obrigatório o ensino sobre História e Cultura 

Afro-Brasileira”(BRASIL, 2003) em escolas de ensino fundamental e médio. A 

contribuição africana tanto na história geral, quanto na história da Matemática, é pouco 

abordada em sala de aula, causando a impressão de que as contribuições do continente 

Africano se resumem ao Egito antigo e de que em outros países do continente não houve 

geração e influência na produção de conhecimento moderno. Em segundo lugar, o jogo 

Mancala traz em sua mecânica costumes de povos antigos africanos, relacionados a 

semeadura. Segundo Santos (2008, p. 14) o Mancala é “ um jogo com profundas raízes 

filosóficas”, ressaltando também o caráter colaborativo que este jogo traz: 

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

envolvida. Somente raciocínio lógico e matemático.(SANTOS, 2008, 

p. 14) 

Dois aspectos importantes emergem da citação acima. O primeiro se refere ao 

caráter colaborativo trazido pelo jogo. A motivação principal de um jogo sempre é ganhar. 

Porém jogos como o Mancala que trazem em sua mecânica a colaboração mútua entre os 

participantes, vão de encontro ao que indicam os trechos dos documentos oficiais 

referidos no início deste capítulo. Um outro aspecto ressaltado é a relação que se pode 

estabelecer com a resolução de problemas. O jogo por si só traz a problemática de vencê-

lo. A partir disto, por se tratar de um jogo que não envolve sorte, a estratégia é 

fundamental para superar o principal desafio. O desafio de entender a mecânica do jogo, 

saber como proceder de acordo com a configuração apresentada. Esses elementos podem 

ser problematizados pelo professor, utilizando o jogo como meio de reflexão sobre a 

Matemática ali presente, tendo como vantagem poder estar perante um aluno motivado 

em vencer o jogo. 

Algumas possibilidades didáticas no uso dos jogos da família Mancala serão 

enumeradas no próximo capítulo, associadas às regras da versão escolhida. 
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3 POSSIBILIDADES DIDÁTICAS NO USO DO MANCALA 

 

Neste capítulo serão analisadas algumas possibilidades didáticas do uso de uma 

versão dos jogos da família Mancala. Serão relacionados alguns tópicos Matemáticos 

presentes no Ensino Fundamental, pontuando situações em que o jogo pode ser utilizado 

como recurso pedagógico para auxiliar o aprendizado destes tópicos. 

Antes de citar os tópicos é importante descrever a estrutura e as regras utilizadas 

na versão do jogo escolhida neste trabalho. Tais regras se assemelham as regras do 

Mancala Awele (SANTOS; FRANÇA, 2017, p. 96) com mínimas variações, visando 

deixar o jogo mais acessível a todos os alunos além de deixá-lo mais dinâmico. A base 

de regras do jogo foi extraída do vídeo “Como jogar MANCALA” do canal VemKaJogar, 

disponível no YouTube. As regras são descritas a seguir: 

• O tabuleiro é formado com doze casas. São formadas duas fileiras de seis 

casas em cada. Cada fileira pertence a um jogador. Além das casas existem 

dois depósitos, um para cada jogador, sempre localizado a sua direita. 

Esses depósitos são chamadas de kallah’s. 

 

 

 

 

 

 

• Inicialmente são distribuídas 48 sementes, igualmente em cada uma das 

12 casas, ficando assim, cada uma das casas com 4 sementes. 

Figura 2: Configuração inicial 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 1: Tabuleiro de Mancala 

Fonte: Amélia, Faria, Afonso, 2012, p. 46 
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• Os jogadores fazem o jogo de par ou ímpar para decidir quem começa 

jogando. 

• Cada jogador, na sua vez, deve escolher uma de suas casas e distribuir uma 

a uma todas as sementes contidas naquela casa, nas casas a direita da casa 

escolhida, podendo deixar sementes em sua kallah e nas casas do 

adversário. Só não é permitido deixar sementes na kallah do adversário, 

pulando essa kallah no caso de passar por ela. 

 

Figura 3: Exemplo de jogada 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

• A cada vez que um jogador deixa a última semente da jogada em sua kallah 

ele tem direito a uma nova jogada, podendo isto ocorrer sucessivas vezes. 

 

Figura 4: Jogador tem direito a uma jogada extra 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

• Um jogador pode capturar sementes do seu adversário. Isto ocorre se o 

jogador deixar a última semente de sua jogada em uma de suas casas, 

estando essa casa vazia. Nesta ocasião, ele pega esta semente que parou 

em sua casa e as sementes da casa à frente desta, levando todas para sua 

kallah. Porém, fazer a captura não lhe dá direito a uma nova jogada. 
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Figura 5: Situação para possível captura de sementes 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 6: Captura de sementes 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

• Se um dos jogadores ficar sem nenhuma semente em suas casas, o outro 

jogador deve recolher suas sementes, armazenando-as em sua kallah. 

• Ganha o jogo quem tiver mais sementes em sua kallah. 

Posto isto, serão relacionados agora, alguns tópicos Matemáticos que podem ser 

explorados com este jogo. 

 

3.1 Divisibilidade 

Dizemos que um número 𝑎 é divisível por 𝑏 se existe 𝑛 𝜖 ℤ: 𝑎 = 𝑏𝑛. Nas regras 

descritas acima, o jogo conta com 48 sementes, número este que é divisível por 12, visto 

que podemos escrever 48 = 12∙4. O número de sementes do jogo, para que todas as casas 

tenham inicialmente o mesmo número de sementes, tem de ser um múltiplo de 12, ou 

seja, os possíveis valores para o número de sementes do jogo tem de ser da forma 12𝑛, 𝑛 ∈

ℕ. Assim, deve ser um número divisível por 12. 

Esta estrutura do jogo fornece a possibilidade de trabalhar esses conceitos, que 

por muitas vezes perdem seu real significado para os alunos. 

Como visto, quantidades de sementes que não sejam divisíveis por 12, não seriam 

adequadas para o jogo. Porém a formatação do tabuleiro propicia explorar outro tópico, 

como será descrito a seguir. 
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3.2 Divisão Euclidiana 

Sejam os números 𝑎, 𝑏, 𝑞, 𝑟, todos números inteiros, tais que 𝑎 = 𝑏𝑞 + 𝑟, com  

𝑎 > 𝑏 e 0 ≤ 𝑟 < 𝑎. Esta relação traduz a chamada divisão Euclidiana. Ela trabalha com 

a divisão de dois números, que não são, necessariamente, múltiplos um do outro, o que 

cria a possibilidade de gerar um resto não nulo nesta divisão.  

O tabuleiro de Mancala pode ser usado como material concreto para o aprendizado 

da divisão euclidiana, ao sugerir que o aluno divida um número qualquer de sementes de 

maneira equitativa entre as casas do tabuleiro, verificando a quantidade presente em cada 

casa ao final da divisão, bem como a quantidade de sementes que sobrou. 

Dentro das próprias regras descritas, a divisão euclidiana pode ser explorada, 

focando agora nos restos, visto que para dar uma volta completa no tabuleiro é necessário 

um número de sementes múltiplo de 13, definindo por volta completa ter como ponto de 

partida e chegada a mesma casa, pois ao sair da casa em que coletou as sementes ele 

percorrerá todas as 11 casas restantes, além de sua própria kallah faltando somente mais 

uma casa para retornar a casa  inicial. Se quiser dar uma volta completa no tabuleiro e 

andar uma casa além da casa de origem, deve-se ter um número de sementes que tenha 

resto 1 na divisão por 13, e assim por diante para as demais casas, para andar duas casas 

além da casa de origem deve-se ter uma quantidade de sementes cujo resto seja 2 na 

divisão por 13 e assim por diante 

Atividades deste tipo são interessantes para o aluno entender o porquê de o resto 

ser um número sempre menor que o dividendo e maior ou igual a zero. A percepção de 

que quantidades diferentes de sementes podem levar a uma mesma casa no final da jogada 

levam o aluno a um vislumbre sobre aritmética modular, onde os números são 

classificados de acordo com o resto que eles deixam na divisão por um número fixado. O 

aluno passa também a ter a percepção de que a quantidade possível de restos é limitada e 

bem determinada. 

 

3.3 Aritmética Modular 

É fato que dados dois números inteiros 𝑎 e 𝑏 ambos divisíveis por 𝑚, temos que 

𝑎 − 𝑏 é divisível por 𝑚. 
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Repare-se que como 𝑎 e 𝑏 são divisíveis por 𝑚, existem dois inteiros 𝑞 e 𝑞′ tais 

que 𝑎 = 𝑚𝑞 𝑒 𝑏 = 𝑚𝑞′. Logo 𝑎 − 𝑏 é divisível por 𝑚, visto que 𝑎 − 𝑏 = 𝑚𝑞 − 𝑚𝑞′ =

𝑚(𝑞 − 𝑞′) que é divisível por 𝑚. 

A partir do que foi visto, temos a seguinte definição: “Seja 𝑚 ≠ 0 um inteiro fixo. 

Dois inteiros 𝑎 e 𝑏 dizem-se congruentes módulo 𝑚 se 𝑚 divide a diferença 𝑎 − 𝑏” 

(MILIES; COELHO, 2006, p. 104). Podemos citar como exemplo para ilustrar a definição 

acima, que os números 9 e 13 são congruentes módulo 4, pois 4 divide a diferença entre 

9 e 13. 

A partir desta definição podemos extrair a seguinte proposição: “Seja 𝑚 um 

inteiro fixo. Dois inteiros 𝑎 e 𝑏 são congruentes módulo 𝑚 se e somente se eles têm como 

resto o mesmo inteiro quando dividimos por 𝑚” (MILIES, COELHO, 2006, p. 104). A 

demonstração da proposição citada está presente no mesmo texto da qual foi extraída e é 

replicada a seguir:  

 

Sejam 

𝑎 = 𝑚𝑞1 + 𝑟1 , com 0 ≤ 𝑟1 < 𝑚 

 𝑏 = 𝑚𝑞2 + 𝑟2 , com 0 ≤ 𝑟2 < 𝑚 

Então, 

𝑎 − 𝑏 = 𝑚(𝑞1 + 𝑞2) + (𝑟1 − 𝑟2), 

logo, 

𝑚 divide (𝑎 − 𝑏) se e somente se 𝑚 divide (𝑟1 − 𝑟2) 

Ainda, como 0 ≤ |𝑟1 − 𝑟2| < 𝑚, temos que 𝑚 divide (𝑟1 − 𝑟2) se e somente se 

𝑟1 − 𝑟2 = 0. 

Consequentemente, 𝑎 é congruente a 𝑏 módulo 𝑚 se e somente se 𝑟1 = 𝑟2. 

Assim, podemos dizer de maneira equivalente que dois números são congruentes 

módulo 𝑚, se eles deixam o mesmo resto na divisão por 𝑚. 

Como já referido, através do jogo Mancala é possível trabalhar estes conceitos na 

prática e de forma lúdica. É preciso deixar claro que o modo como este conteúdo está 
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sendo apresentado, de maneira mais formal, não é uma maneira adequada para os anos 

finais do Ensino Fundamental. Porém, alguns conceitos de aritmética modular podem ser 

explorados no neste nível, pois ajudam na compreensão dos elementos presentes no 

algoritmo da divisão Euclidiana, principalmente o resto. No caso específico do jogo, os 

alunos devem ser levados a ter a percepção que existe uma relação entre as diferentes 

quantidades de sementes e as jogadas que elas propiciam. 

Diferentes quantidades de sementes presentes em uma casa, podem levar a uma 

mesma jogada, dada a regra que faz com que os jogadores precisem passar por cada uma 

das casas seguintes, no sentido anti-horário, tendo a possiblidade de voltar a casa de 

origem e até de passar por ela. Trabalhar essa percepção com o aluno é mais uma 

possiblidade de uso do jogo. 

É importante ressaltar que este capítulo trata das potencialidades didáticas do uso 

do jogo Mancala e estas possibilidades não estão restritas a um determinado nível de 

ensino, podendo o jogo ser aproveitado inclusive no ensino superior, ao tratar deste tema 

tão relevante no estudo da aritmética. 

3.4 Expressões Algébricas 

Complementando o que foi explanado anteriormente, pode generalizar-se a 

expressão que fornece a quantidade de sementes necessárias para se chegar a determinada 

casa a partir da outra. No tabuleiro representado abaixo, pode ser feita a generalização de 

como chegar a kallah partindo de uma determinada casa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tabuleiro de Mancala 

numerado 

Fonte: O próprio autor 
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A partir de casa 𝑛, com 𝑛 natural variando entre 1 e 6 temos que para chegar na 

kallah devemos ter um número a de sementes tal que 𝑎 = 7 − 𝑛 + 13𝑘, com 𝑘 natural. 

Podemos perceber isso a partir da seguinte tabela: 

Casa Inicial (n) Número de Sementes 

1 6 + 13k 

2 5 + 13k 

3 4 + 13k 

4 3 + 13k 

5 2 + 13k 

6 1 + 13k 

n 7 – n + 13k 

 

 

O conceito de variável pode ser trabalhado, preparando o aluno para o estudo de 

expressões algébricas e posteriormente o estudo de funções do 1° grau. Ao longo do jogo 

o aluno pode concluir estas condições para se chegar à kallah, podendo isto fazer parte de 

sua estratégia. Daí surge uma oportunidade de explorar esta generalização de forma mais 

algébrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Relação entre a posição da casa e o número de sementes 

necessários para chegar a kallah 

Fonte: O próprio autor 



26 
 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória. “Segundo 

Selltiz et al. (1965), enquadram-se na categoria dos estudos exploratórios todos aqueles 

que buscam descobrir ideias e intuições, na tentativa de adquirir maior familiaridade com 

o fenômeno pesquisado”(OLIVEIRA, 2011, p.20).   

Quanto a análise dos dados, utilizou-se a abordagem qualitativa. “Segundo 

Triviños (1987), a abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu 

significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto.” 

Os dados foram obtidos através de um questionário cujo propósito foi analisar a 

compreensão de temas Matemáticos básicos à luz do funcionamento do jogo Mancala, 

além de compreender atitudes dos alunos em situações do jogo. Este jogo foi escolhido 

devido ao seu caráter dinâmico e pela Matemática envolvida em sua mecânica.  

A população alvo de estudo foram duas turmas do 7° ano. O número de 

participantes foi de 25 alunos, na 1ª turma, e de 7 alunos, na 2ª turma, ambas as turmas 

pertencentes a uma escola da rede privada de ensino. 

Os dados coletados foram interpretados a partir das respostas dadas pelos alunos 

segundo os temas Matemáticos implícitos em cada uma das questões. As respostas dadas 

pelos alunos foram organizadas em tabelas ou de forma descritiva. 

As respostas foram analisadas buscando compreender os possíveis erros 

cometidos e interpretar os motivos que originaram o erro. 

 

4.1 Descrição da atividade 

Antes de ocorrer a atividade em si, houve duas etapas de preparação: 

A primeira etapa foi composta por uma breve explicação sobre a composição do 

tabuleiro do jogo de Mancala, para que os alunos pudessem construir, em duplas, seus 

próprios tabuleiros para o dia da atividade. Os alunos deveriam preparar esses tabuleiros 

com material reciclável. Também foi feita a indicação do vídeo “Como jogar 

MANCALA” do canal VemKaJogar, disponível no YouTube. Essa indicação foi feita 

com o objetivo de que, ao ver o vídeo, os alunos se familiarizassem com as regras que 

seriam utilizadas, pois as regras do jogo variam bastante de lugar para lugar, como dito 

anteriormente. A proposta feita está disponível no Apêndice A. 
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Na segunda etapa os alunos de uma das turmas foram levados para uma sala com 

kit multimídia, e os alunos da outra turma foram levados para a sala de informática. Em 

ambos os casos o objetivo foi falar sobre as regras do jogo que seriam adotadas para a 

atividade. Foi utilizado um jogo de Mancala online, disponível no site 

https://mancala.playdrift.com. Neste site é possível jogar contra o computador (Bot), em 

três níveis de dificuldade crescente: easy(fácil), médium(médio) ou hard(difícil); porém 

é também possível jogar um contra um em modo local. Outra possibilidade, que não foi 

utilizada a priori, é a de realizar partidas online, precisando ter uma conta do Google ou 

do Facebook para fazer login. 

Foi feito um jogo de demonstração, professor contra o computador, para que os 

alunos visualizassem algumas regras e vissem como decorria um jogo. Logo depois foram 

feitas partidas entre os alunos. Na primeira turma não foi possível que todos 

participassem, visto que a turma tinha 25 alunos e só havia um computador disponível. 

Na segunda turma todos os alunos participaram, pois a demonstração pôde ser feita na 

sala de informática, com cada dupla em um computador. 

Depois das etapas de preparação, foi realizada a atividade que consistia no 

preenchimento de um questionário sobre procedimentos em situação de jogo. Este 

questionário está disponível no Apêndice B. A descrição de alguns resultados da 

atividade, a análise de algumas das respostas dadas pelos alunos, bem como algumas 

reflexões, serão descritas no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mancala.playdrift.com/
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5 ANÁLISE DA ATIVIDADE 

A atividade foi aplicada na 1ª turma no dia 10/06/2019 e na 2ª turma nos dias 

14/06/2019 e 18/06/2019. O número de participantes foi de 25 alunos na 1ª turma e de 7 

alunos na 2ª turma, ambas as turmas do 7° ano do ensino fundamental de uma escola 

privada. A participação dos alunos foi voluntária. 

Seguem abaixo as questões, juntamente com as respostas certas (quando houver) 

e as respostas dadas pelos alunos. Depois de cada questão são feitas observações e 

comentários sobre as respostas dadas pelos alunos. 

Q1: Com quantas sementes começa cada jogador? 

Resposta certa: 24 sementes 

Respostas dadas pelos alunos: 

Tabela 2: Respostas dadas na questão 1 

Resposta dada Quantidade de alunos 

24 sementes 31 

48 sementes 1 
Fonte: Dados da pesquisa 

Praticamente todos os alunos deram a resposta certa. O único aluno que não 

acertou, deu resposta diferente da sua dupla. 

Essa regra havia sido discutida em todas as etapas da atividade. Mesmo que esta 

regra não tivesse ficado clara, o aluno poderia chegar à resposta de outras formas: 

dividindo o número total de sementes (48) pelos dois jogadores; multiplicando o número 

de sementes por casa (4) pelo número de casas do jogador (6). Esta primeira questão 

mostra o potencial didático do jogo Mancala para os anos iniciais do ensino fundamental, 

onde questões baseadas nesta mesma ideia, podem ser trabalhadas com os alunos. A 

resposta errada poderá dever-se a falta de atenção ao ler a questão, já que o aluno acerta 

a questão seguinte. 

 

Q2: Qual o número de sementes em cada casa? 

Resposta certa: 4 sementes 

Todos os alunos acertaram a questão. 
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A resposta desta questão ficou bem clara no desenvolvimento das outras etapas da 

atividade. Como cada dupla estava com um tabuleiro do jogo e as sementes, os alunos 

tinham o jogo em posição inicial, facilitando o acerto na questão. 

Os alunos poderiam chegar à resposta de outras formas: dividindo o número total 

de sementes (48) pelo número total de casas (12); dividir o número total de sementes de 

um jogador (24) pelo número total de casas de um jogador (6). Novamente o potencial 

didático do jogo Mancala é visto, podendo ser exploradas questões deste tipo em anos 

anteriores do ensino fundamental. 

Q3: Qual o número mínimo de sementes que um jogador deve ter em sua 

kallah para garantir a vitória? 

Resposta certa: 25 sementes 

Respostas dadas pelos alunos: 

Tabela 2: Respostas dadas na questão 3 

Resposta dada Quantidade de alunos 

Mais de 24 sementes 2 

O total de suas sementes mais a metade 

do outro jogador 

2 

36 sementes 2 

28 sementes 2 

25 sementes 18 

24 sementes 2 

4 sementes 1 

3 sementes 2 

Não respondeu 1 
Fonte: O próprio autor 

Analisando as respostas desta questão, percebe-se que alguns alunos não 

entenderam muito bem o objetivo final do jogo, que é ter mais sementes em sua kallah 

que o adversário. Salienta-se que nem todos perceberam que para ter mais sementes basta 

ter metade mais 1. Ter mais tempo para os alunos praticarem o jogo, poderia fazer com 

que eles percebessem esta situação de forma prática. 

Algumas das respostas dadas são equivalentes, mas é importante descrevê-las da 

forma mais fiel ao que foi escrito pelos alunos. Por exemplo a resposta “Mais de 24 

sementes” pode ser vista como equivalente a resposta “25 sementes”. Porém ao responder 

“Mais de 24 sementes” o aluno não dá uma resposta definitiva ao questionamento “Qual 
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o número mínimo de sementes?”. Logo todas as respostas que consideram 25 ou mais 

sementes seriam consideradas corretas, quando o intuito da questão é encontrar uma 

condição mínima para que a vitória ocorra. Outro par de respostas equivalentes são “O 

total de suas sementes mais a metade do outro jogador” e “36 sementes”. Ambas são 

equivalentes numericamente a três quartos do total de sementes no jogo. Esta situação é 

uma oportunidade para falar em frações do todo e em porcentagem 

A possiblidade de empate não foi muito falada, mas alguns alunos consideraram 

“24 sementes” como resposta. 

As respostas envolvendo valores muito pequenos como 4 ou 3, provavelmente 

estão relacionados com o número inicial de sementes em cada casa e com alguma falha 

de compreensão sobre as regras, como já citado anteriormente. 

Q4: O primeiro jogador, em sua primeira jogada, qual casa deve escolher 

para iniciar, de forma que ele ganhe uma jogada extra? No tabuleiro abaixo, indique 

em qual casa ele deve movimentar as sementes para obter essa jogada. 

 

Figura 8: Tabuleiro de Mancala com a indicação da resposta correta da 

questão 4 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

 

Q4: Que jogada você escolheria, em sua jogada extra, se baseando no que 

ocorreu na questão anterior? Indique as duas jogadas nos tabuleiros abaixo, 

indicando o número de sementes em cada casa e kallah ao final de cada jogada. 

 

Lado do 1° Jogador 
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Figura 9: Configuração do jogo após a jogada certa e espaço para 

preencher a jogada extra escolhida 

 

 

 

 

Esta questão tem duas partes. Na primeira parte a resposta é fechada e a resposta 

certa está indicada. Na segunda parte a etapa referente a 1ª jogada também tem resposta 

fechada, pois decorre da resposta dada na primeira parte. Já a última etapa da segunda 

parte é uma resposta livre, cujo objetivo é observar a reação dos alunos no que se refere 

a estratégia de jogo. 

Na primeira parte, somente um aluno não indicou alguma casa. 29 alunos 

indicaram a casa certa, sendo que um aluno confundiu o lado do jogador, indicado na 

figura, porém acertou a questão considerando o outro lado como lado do 1° jogador. 

Houve dois alunos que indicaram a casa errada, porém fizeram  a jogada como se tivessem 

escolhido a casa certa. (Figuras 5 e 6) 

Figura 10: Respostas do primeiro aluno citado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 11: Respostas da dupla de alunos citada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Este índice de acerto revela que eles entenderam a regra que possibilita que o 

jogador obtenha uma jogada extra e que também compreenderam qual atitude deve ser 

tomada, nesta situação, para isto ocorrer. No caso, o jogador deve ter, na casa escolhida, 

um número de sementes igual ao número de casas que deve percorrer até sua kallah, esta 

incluída. 

Na segunda parte da questão houve certa falta de compreensão ao que foi pedido. 

18 alunos não preencheram, ou fizeram de forma equivocada, não mostrando a 

configuração após a primeira jogada e sua respectiva escolha de jogada extra. Destes, 

alguns não fizeram jogada extra coerente com a jogada anterior. Alguns exemplos são 

mostrados a seguir: (Figuras 7 e 8) 
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 Figura 12: No tabuleiro da 1ª jogada ele repetiu o da configuração inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 13: O aluno só distribuiu 3 sementes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Dos restantes alunos, foram obtidos outros padrões de resposta que se identificam 

a seguir: 

• Um deles fez a simulação da jogada no sentido horário. Provavelmente ocorreu 

um equívoco em relação às regras ou o aluno tem dificuldade relativa a 

lateralidade. Este aluno preferiu acumular sementes nas casas ao invés de colocar 

mais sementes em sua kallah. (Figura 9) 

Figura 14: O aluno fez a jogada no sentido oposto ao indicado nas regras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

• 5 alunos escolheram uma jogada que fizesse com que acumulassem mais uma 

semente em sua kallah. Isso já demonstra uma estratégia de acumular, sempre que 

possível, sementes em sua kallah. (Figura 10) 
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Figura 15: Exemplo da jogada descrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

• 7 alunos escolheram uma jogada que fizesse com que acumulassem peças apenas 

em suas casas, sem passar por sua kallah. Esta também pode ser considerada uma 

estratégia de jogo, visto que se acabarem as sementes das casas do adversário, o 

jogador recolhe suas sementes e as coloca em sua kallah. 

Figura 16: Exemplo da jogada descrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 



36 
 

Q5: Diga, quantas sementes é necessário ter para ter direito a uma jogada extra, 

partindo da casa: 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

Obs: A numeração feita no tabuleiro é a mesma encontrada na figura 2 

 

Resposta certa: 

1 – 6, 19, 32 ou 45 sementes 

2 – 5, 18, 31 ou 44 sementes 

3 – 4, 17, 30 ou 43 sementes 

4 – 3, 16, 29 ou 42 sementes 

5 – 2, 15, 28 ou 41 sementes 

6 – 1, 14, 27 ou 40 sementes 

 

Se a Kallah é a 7ª casa, saindo da 1ª é necessário efetuar 7 – 1 = 6, mas poderia 

ter sementes para dar uma ou mais voltas completas. Como, a casa de partida tem que 

ficar vazia, para completar uma volta são necessárias 13 sementes.  Logo a resposta seria, 

qualquer número que diferisse de 6 para um múltiplo de 13. 

Considerando como resposta certa o conjunto de todas as possiilidades mostradas, 

nenhum aluno acertou. Porém considerando como resposta correta o aluno citar somente 

a primeira das respostas, 24 alunos acertaram a questão, enquanto 8 erraram. (Figura 12) 

Isto demonstra, mais uma vez, uma boa compreensão da regra da jogada extra. 

Porém nenhum dos alunos percebeu que poderia haver mais do que uma resposta. 
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Figura 17: Exemplo de erro cometido 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Um exemplo de erro ocorrido nesta questão, está registrado na foto acima. O aluno 

acertou todas as questões, menos a questão refente à primeira casa. A partir de erros deste 

tipo, pode falar-se sobre como a proximidade da kallah, vai fazendo com que seja 

necessário ter menos sementes (uma a menos em cada casa consecutiva) e daí gerar uma 

discussão sobre alguma generalização para o número de sementes em cada kallah, 

podendo gerar uma reflexão não somente da aritmética dos restos, mas também sobre 

expressões algébricas, como já falado anteriormente. 

Um adendo importante a ser feito é que algumas das respostas citadas no gabarito 

acima, podem ser absurdas no contexto do funcionamento do jogo, pois dificilmente, 

aconteceria algumas das situações no decorrer da partida. Partindo desta dificuldade pode 

ser proposto o desafio de acumular certo número de sementes em uma casa, analisando a 

possibilidade ou impossiblidade disso ocorrer e verificando quantas jogadas seriam 

necessárias para alcançar, havendo a possibilidade, este número. 

A estrutura do tabuleiro traz uma oportunidade de falar sobre a aritmética dos 

restos, analisando cada uma das respostas citadas, neste contexto. Essa discussão já foi 

feita de maneira mais ampla no segundo capítulo deste texto. 

 

Q6: Se tiver 18 sementes em uma casa, escolhendo essa casa para jogar, o jogador 

consegue uma jogada extra. Em que casa estavam as sementes? 

Obs: A numeração feita no tabuleiro é a mesma encontrada na figura 2 



38 
 

São necessárias 13 sementes para dar uma volta completa no tabuleiro, voltando 

assim à casa original. Sobram então 18 – 13 = 5 sementes. Considerando a Kallah como 

a sétima casa, temos 7 – 5 = 2. Logo a resposta certa é a casa 2 

13 alunos acertaram a questão e 19 alunos erraram. 

Esta questão está diretamente relacionada com a questão anterior pois dá ao aluno 

o vislumbre da possibilidade de em uma jogada ocorrer um giro completo no tabuleiro. 

Novamente surge a oportunidade de falar sobre aritmética dos restos, com um exemplo 

prático. Esta questão gerou muita dúvida nos alunos e lhes foi dito que fizessem a 

simulação com o jogo. 

 

Q7: Com a configuração abaixo, quantas jogadas seguidas o jogador 1 consegue 

fazer? Descreva qual casa deve ser escolhida em cada etapa: 

Figura 13 – Configuração de jogo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

Resposta certa: 10 jogadas. Sequência das jogadas (6 – 5 – 6 – 3 – 6 – 2 – 6 – 5 – 6 – 

qualquer casa) 

Respostas dos alunos: 
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Tabela 3: Respostas dadas na questão 7 

Resposta dada Quantidade de alunos 

10 jogadas 2 

9 jogadas 2 

7 jogadas 3 

6 jogadas 2 

5 jogadas 7 

4 jogadas 9 

2 jogadas 4 

1 jogadas 2 

Nenhuma jogada 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

Mais da metade conseguiu simular mais de 4 jogadas seguidas, o que demonstra 

que a maioria tentou simular as jogadas. Nesta questão era fundamental ir simulando o 

jogo, pois cada decisão interferia na decisão posterior, bem como na possibilidade de 

obter uma jogada extra. 

A maioria dos alunos se empenhou bastante em todas as etapas da atividade, desde 

a confecção dos jogos até o preenchimento do questionário. 

O jogo é muito dinâmico e cheio de possibilidades, o que gerava nos alunos a 

vontade de criar estratégias para vencer seu oponente. Esse caráter lúdico pode propiciar 

uma maior aproximação dos alunos aos temas citados e ainda outros que possam ser 

adaptados através de situações de jogo, como o Principio Multiplicativo. 

Na última etapa do questionário, não citada até agora, era proposto que os alunos 

fizessem um jogo teste resgistrando cada jogada. Isto deixou os alunos extremamente 

impacientes, já que gastavam muito do tempo disponível para realizar a atividade no 

preenchimento desta parte, tempo este que poderia ser utilizado para jogarem livremente 

e tirar suas dúvidas sobre as regras do jogo, evitando alguns dos erros anteriores. 

As questões poderiam ter sido colocadas numa ordem diferente, propondo a 

resolução da questão 6 antes da questão 5, pois o questionamento feito na questão 6 

poderia ajudar os alunos a construírem seu racícinio para responder à questão 5. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os jogos constituem um poderoso recurso didático, quando sua utilização vem 

aliada a um planejamento que tenha claras as potencialidades didáticas do mesmo. 

Analisar estas potencialidades anteriormente à utilização do jogo é fundamental para que 

o uso do jogo não se torne uma oportunidade desperdiçada. 

Esta importância é ressaltada tanto pelos documentos oficiais, quanto por 

pesquisadores que buscaram se aprofundar neste tema, como visto no capítulo 2, onde 

se procurou dar resposta às questões inicilamente colocadas: qual a importância do uso 

de jogos como recurso pedagógico? Existe essa necessidade à luz dos documentos 

oficiais e à luz dos pesquisadores? 

De forma mais específica, a estrutura e as regras do jogo Mancala acabam por 

revelar diversas potencialidades didáticas que podem ser utilizadas na aula de 

Matemática, servindo como base para atividades que busquem desenvolver ou até aferir 

o desenvolvimento dos alunos em determinados temas. Além disso a utilização do 

Mancala contribui com a valorização da história Africana em sala de aula mostrando, em 

sua mecânica, costumes e filosofia de algumas civilizações oriundas deste continente. 

Assim, nos capítulos 3 e 4, foi dada resposta às questões iniciais: quais são as 

potencialidades didáticas do Mancala? É possível explorar essas potencialidades no 

Ensino Fundamental? 

A partir do questionário aplicado na atividade, foi possível perceber que além de 

permitir tratar diversos temas, a utilização do jogo pode levar a diagnósticos sobre o nível 

de aprendizagem dos alunos nestes mesmos temas e em outros assuntos que não foram 

pensados a priori como base para a atividade, tais como a lateralidade. 

Deseja-se, a partir deste trabalho, continuar explorando as potencialidades 

didáticas deste jogo, ampliando as regras, visto que existem diversas versões distintas do 

mesmo, o que possibilita explorar outros temas e, também, o diversificar o grau de 

dificuldade das questões colocadas e o nível de conhecimento a que se destinam. 
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APÊNDICE A – PROPOSTA DE ATIVIDADE 

O trabalho descrito abaixo deve ser realizado em dupla 

Cada dupla deverá construir um tabuleiro do jogo Mancala com material reciclável. 

Algumas sugestões de material: 

• Caixa de ovos 

• Garrafa pet 

 

 

 

 

 

 

O tabuleiro consiste em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada tabuleiro também deve conter 48 sementes, que são distribuídas igualmente entre 

as 12 bolsas. 

Os alunos devem acessar o vídeo “Como jogar MANCALA” do canal 

VemKaJogar, disponível no youtube, para relembrar as regras que foram mostradas na 

aula do dia 30/05 

 

2 Kallah’s, uma para cada 

jogador 
12 casas, seis para cada 

jogador 
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Data de entrega: 10/06 

Nesta mesma data ocorrerá uma atividade prática, logo é importante que todas as 

duplas tenham construído o jogo para que possa ter uma participação ativa na atividade. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

Jogando Mancala 

 

Para iniciar o jogo, as 48 sementes devem ser distribuídas igualmente entre os dois jogadores. 

Q1: Com quantas sementes começa cada jogador? 

 

R: 

___________________________________________________________________________ 

Cada jogador deve dividir igualmente suas sementes em suas 6 casas. 

Q2: Qual o número de sementes em cada casa? 

R: 

___________________________________________________________________________ 

O jogo termina quando um dos jogadores não tem mais nenhuma semente em suas casas. 

Vence quem tem o maior número de sementes em sua kallah. 

Q3: Qual o número mínimo de sementes que um jogador deve ter em sua kallah para garantir 

a vitória? 

R: 

___________________________________________________________________________ 

O jogador tem direito a uma jogada extra se, ao fazer a jogada, a última semente é depositada 

em sua kallah. 

Q4: O primeiro jogador, em sua primeira jogada, qual casa deve escolher para iniciar, de 

forma que ele ganhe uma jogada extra? No tabuleiro abaixo, indique em qual casa ele deve 

movimentar as sementes para obter essa jogada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lado do 1° Jogador 
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Q4: Que jogada você escolheria, em sua jogada extra, se baseando no que ocorreu na questão 

anterior? Indique as duas jogadas nos tabuleiros abaixo, indicando o número de sementes em 

cada casa e kallah ao final de cada jogada.  

 

 

 

 

 

 

Q5: Diga, quantas sementes é necessário ter para ter direito a uma jogada extra,, partindo da 

casa: 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

 

Q6: Se tiver 18 sementes em uma casa, escolhendo essa casa para jogar, o jogador consegue 

uma jogada extra. Em que casa estavam as sementes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogada extra 1ª Jogada 
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Q7: Com a configuração abaixo, quantas jogadas seguidas o jogador 1 consegue fazer? 

Descreva qual casa deve ser escolhida em cada etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Descrevam todas as configurações, ao final de cada jogada, de um jogo entre a dupla, 

começando a preencher da esquerda para direita e de cima para baixo: 
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