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RESUMO

Esse trabalho buscou conhecer o jogo Mancala, de origem africana, conhecido como o

jogo da “semeadura” e da “colheita”, por retratar os valores e a cultura de uma

sociedade agrícola há mais de 2.000 anos antes de Cristo. Teve como objetivo fazer um

levantamento histórico de suas origens, conhecer suas derivações e regras, e apresentá-

las aos alunos do Ensino Fundamental de uma escola na Comunidade Quilombola de

São Pedro de Cima, em Divino/MG e para jovens e adultos dessa mesma comunidade.

O jogo é constituído por um tabuleiro (como buracos no chão) e por sementes, e deve

ser jogado em duplas, possibilitando o planejamento de ações, sequenciamento,

manipulação de quantidades, ação exploratória e o desenvolve o raciocínio lógico. O

uso de jogos em sala de aula, ou fora dela, oportuniza a socialização, a cooperação

mútua, a participação em equipe na busca de esclarecer um problema proposto. Para o

desenvolvimento desse trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o jogo e

identificação da comunidade quilombola participante; pesquisa sobre horários de

funcionamento da escola e horários das celebrações religiosas da comunidade para

agendamento dos encontros de apresentação e desenvolvimento do jogo. Até o

momento, o jogo foi desenvolvido apenas em nas turmas de 6º e 7º anos, ficando

prevista a continuidade para as turmas de 8º e 9º anos no mês de setembro e para a

comunidade adulta, no mês de outubro. Observou-se até o presente, grande interesse,

receptividade e familiaridade com o propósito desse jogo. Além disso, tem oportunizado

discutir questões referentes à cultura afro-descendente e a questões relativas às práticas

agrícolas.
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