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A Caleidoscópio, fundada em 2002, tem como objetivo promover

v ivênc ias lúd icas para todas as idades , destacando o

jogo/brincadeira como atividade de integração, criatividade e tomada de

decisão.

Querida alma escolhe prosperidade e vida longa à Caleidoscópio



Gratidão aos milhares de participantes em oficinas de criação da Caleidoscópio ao longo de 15 anos.  De certa forma estão todos 

aqui representados, pois  os exemplos de criações de uma turma sempre inspiravam outros a continuarem a criação.

O meu agradecimento por todo o aprendizado, todo o entusiasmo dos participantes e disposição para entrar no jogo e na 

brincadeira de criação. 

A ideia de reunir os conteúdos  destas oficinas é inspirar a criação, invenção e reinvenção entre adultos e crianças, usando o 

principal recurso que é a imaginação aliada ao conhecimento.

Tanto fui aprendendo, relembrando formas ancestrais de brincar e também reinventar que me dei conta que esta criança que 

ainda habita em mim tem vontade de chamar mais pessoas para a brincadeira!  

Penso que a generosidade com que a criança vê o mundo pleno de possibilidades  deve ser recordada na vida adulta. Por isso o 

convite incessante para os adultos brincarem.

O estado de prontidão para a vida é condição da brincadeira.  Para brincar a criança extrapola qualquer adversidade. Para ela o 

brinquedo nunca falta, porque ela o inventa na hora que precisa e   sabe empreender o tempo a seu favor. Quer olhar mais 

generoso para com a vida? 

Estes slides, e outros que virão na seqüência, fazem parte da celebração de 15 anos da Caleidoscópio. Usufrua e compartilhe da 

nossa história. Crie suas próprias brincadeiras!

Adriana Kllisys

Novembro/2017



Jogos de Tabuleiro do Mundo:

M a n c a l a

• No décimo primeiro módulo 15 anos Caleidoscópio Brincadeira e  
Arte vamos compartilhar um jogo milenar que nasceu literalmente 
da terra,  já que os primeiros tabuleiros tinham a terra como suporte 
e sementes, como peças. 

• E, inspirado na pesquisa de diversos tabuleiros de mancala no 
mundo, com formatos inusitados, a Caleidoscópio criou uma série 
de oficinas que valoriza a pesquisa artística para a criação de 
tabuleiros com desenhos inéditos, criados para preservar a cultura 
dos jogos de tabuleiro!

!



Mancala:  Muitos jogos em um



Tabuleiro em argila

Mancala: 
Jogo de estratégia relacionado à semeadura



Do vale do Nilo espalhou-se por toda África e oriente 

Origem do Mancala:
Continente africano,   no Egito há  7.000 anos 



Tabuleiro em fase de 

construção com Rio Nilo 

entre as casas, faz 

referência à origem do 

jogo.



Mancala:

Nome genérico para um grande número de jogos de estrutura semelhante.

Em geral o tabuleiro do Mancala é composto de duas fileiras com 12 cavidades, 
nas quais sementes são depositadas e transferidas constantemente de lugar 

ao longo do jogo. 



Há muitos tipos de tabuleiros, podendo ter mais fileiras e 
maior número de cavidades 



Existem cerca de 200 variáveis da regra deste jogo. 
Mancala diz respeito a uma família de jogos e não apenas 

um jogo.



Tabuleiros escavados ou riscados no chão

Suporte do tabuleiro de mancala:  terra,  areia, pedra, 
madeira, marfim, bronze e até mesmo em ouro!





Mancala: 
Um dos jogos mais antigo do mundo!



Os vários nomes do Mancala

África: Wari, Oware, Ayo,  Giuthi, Bao, Nchuba, Omweso, Kalah, Awelé, 
Awel, Em dodoì, Em geishei, Baulé

Ásia: Sungka, Dakon e Congklak

Filipinas: Papandakon

Sri Lanka (Ceilão): Tchanka

Síria: Chouba

Brasil: Mancala, Caravana 



Mancala feito com jornal



Várias empresas de jogos incluíram  o 

Mancala em seu catálogo.

No Brasil, a Estrela  publicou o jogo com 

nome de Carcara.



É possível jogar mancala na internet ou no celular



Tabuleiro feito com papelão de caixa de maçã, do Livro Brincar e Ler para Viver,  PDF no 
site http://www.caleido.com.br/uploads/2/2/8/0/2280950/brincar-e-ler-para-viver.pdf



Mancala    - Kandalama Hotel (Sri Lanka)

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/184506915960310932/



Mesa tabuleiro de papelão,  

feita em oficina 

Caleidoscópio, inspirada 

em modelos de mesa-

tabuleiro mancala em 

madeira, presentes em 

vários museus do mundo





Banco - mancala

Que tal inventar mobiliários-tabuleiros?



Tabuleiros de mancala zoomórficos



Tabuleiros de mancala zoomórficos 

inspirados em tabuleiros tradicionais.



Tabuleiros de mancala zoomórficos 

inspirados em tabuleiros 

tradicionais.









.









Caixas de papelão transformam-se em  

criativos jogos de tabuleiro



.

Tecidos africanos e  imagens de 

tecidos com motivos africanos 

inspiram a criação dos tabuleiros.



Criação de mancala com motivos africanos



Criação de mancala com motivos africanos



Mancalas inspirados em motivos africanos





.



.
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Fonte: ttps://br.pinterest.com/pin/340303315563784554/

Para criar, partimos de pesquisas e referências artísticas sempre!





Tabuleiro feito com a 

intenção de homenagear  

a origem egípcia do jogo 

Mancala





A diversidade de regras do Mancala, 

traz inspiraçãao para a criação de um 

tabuleiro de mancala para 4 jogadores.
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Momento de  compartilhar a história dos 
jogos africanos



Momentos de concentração para a 
regra do milenar Mancala, pai de todos 
os jogos 



Jogatina de mancala



um uso criativo para os  

prendedores que se transformam 

em casas do tabuleiro!



Os pregadores 
inspiram novos 
desenhos de 
tabuleiro...





Um tabuleiro com cara de bandeira brasileira



Composição artística com 
retalhos de papelão



Desenhando casas em  

forma de caramujo





Um   tabuleiro minimalista: madeira sobre madeira





tabuleiro-folha







Faça você mesmo seu próprio tabuleiro



REGRA 1 - MANCALA 

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). 

Participam dois jogadores e o objetivo é obter maior quantidade de sementes que o adversário. 
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 “comer” 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) 

Regra retirada do livro:  Aprender com Jogos e Situações-Problema 
Lino de Macedo; Ana Lúcia Sícoli Petty; Norimar Christe Passos , Artmed editora



REGRA 2 – MANCALA 

Número de participantes : 02 

Objetivo do jogo: capturar o maior número de sementes 

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.

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 ocorrerem uma das situações:

Não ser 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.

Regra retirada do jogo Mancala – Yamadashi



Mais regras do mancala no site:

www.wikimanqala.org/wiki/Wikimanqala



Bibliografia: 

- Os Melhores Jogos do Mundo – ed. Abril, 1978
- A Semente que veio da África – Heloisa Lima – ed. Salamandra
- Jogos e Atividades Matemáticas do Mundo Inteiro – Claudia Zaslavsky ed. Artmed, 2000
- Aprender com Jogos e Situações-Problema – Lino de Macedo, Ana Lúcia Sicoli Petty, Norimar

Chrite Passos  - ed. Artmed, 2000
- Jogos e Brinquedos para fazer e brincar - Publicação do Centro de Cultura Asiática da Unesco –

Texto Novo, São Paulo, 2007   
- Uma Peça a Mais – A Magia dos Jogos de Tabuleiros – Sílvia Zats – Ilustr. de Guazzelli -Cia das 

Letras
- Quer jogar? Adriana Klisys e Carlos Dala Stella  - Edições SESC SP
- Juegos de África – Valérie Karpouchko ed. Takatuka, 2008
- Juegos Saharauis para Jugar en la Arena – Juegos y Juguetes Tradicionales del Sáhara -

Fernando Pinto Cebrián – Mirqguano Ediciones, 1999

- COMA, ORIOL Comas. El mundo em juegos. RBA Libros AS, Barcelona, 2005.
- LHÔTE, Jean-Marie. Histoire des jeux de societè. França: Flammarion, 1994.





Ações

• Criação de jogos  e programação de lazer,

• Palestras, cursos  e oficinas de jogos e criação de ambientes para brincar, 

• Terças Lúdicas ( vivências lúdicas para adultos)

•Chá das 5 com filosofia lúdica (chá, delícias culinárias e apetitosas reflexões para 

despertar os sentidos de viver plenamente o presente)

•Walkscape Curitiba : Caminhadas & Reflexões lúdicas

• Assessoria para diferentes mídias que envolvam

caráter lúdico e cultural (cd-roms , sites,

programas televisivos, web histórias, gibis),

•Curadoria para exposição de brinquedos e 

montagem de acervo lúdico em brinquedotecas, 

jogotecas e espaços do brincar.
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Secretarias Municipais de Educação e Cultura: 

São  Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Distrito Federal, Recife,  Acre, Sergipe,Rondônia, Pará, Amazonas 

No exterior:
Simetrías Fundación Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  – Toledo/ España

FUNLIBRE - Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación – Colombia
Universidad Nacional de Bogota - Colombia
Universidad de Calli –Colombia, IBM  - Peru

Alguns cl ientes



Diretora

Adriana Klisys é psicóloga, pela PUC-SP, assessora para criação de jogos e 

ambientes lúdicos;  autora dos livros: Quer Jogar? Edições SESC SP; Ciência, 

Arte e Jogo – Ed. Peirópolis ;  Brincar e Ler para viver – Instituto Hedging-Griffo, 

dentre outros. .



• CCaC

Caleidoscópio na mídia

Revista Folha de S. Paulo





Jornal O Estado de S. Paulo









Principais publicações





11 3726-8592

11 9659-6382  

Conta to
Adriana Klisys

Diretora da Caleidoscópio

www.caleido.com.br
caleido@caleido.com.br

55 41 3344 9519
55 41 98508 0810 (whatsapp)

R. Pedro Mossoline Gasparin, 350
Santa Felicidade

Curitiba/PR

http://www.caleido.com.br/
mailto:caleido@caleido.com.br


Elencamos a seguir as instituições que confiaram no trabalho da Caleidoscópio e

agradecemos a construção conjunta de uma vida mais lúdica:

Instituto Avisa Lá, Instituto Hedging-Griffo, Ação Comunitária, Fundação Gol de

Letra, Instituto Sou da Paz, Instituto Camargo Corrêa, SESC Departamento

Nacional, SESC Regional ( Mato Grosso, Tocantins, Macapá , Pernambuco, Goiás,

Porto Alegre, Ijuí, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Foz do Iguaçu, Paraná), SESC São

Paulo, Edições SESC SP, Editora Peirópolis, Editora Abril, Editora Moderna,

Editora Panda Books, Moving Imagem e Editora, Folha de S. Paulo, Jornal O Estado

de S. Paulo, Guten News, Pátio Revista Pedagógica, Revista Carta na Escola, Carta

Fundamental, CEDAC (Centro de Documentação para a Ação Comunitária), PUC

(Pontifícia Universidade Católica- Faculdade de Psicologia/SP), FAFE-USP (

Fundação de Apoio à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo),

Creche Central da USP, PNUD- Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento, Sesi (Serviço Social da Indústria- SP / Divisão de Educação

Básica), Fundação Vanzolini, Escola Candanga: Fundação Educacional do Distrito



Federal/Seção de Educação Infantil, OGPTB  (Organização Geral dos 
Professores Ticunas Bilíngues - Amazonas), Universidade Federal de Ouro 
preto,  UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) , Programa Crer 
para Ver/ Abrinq, Centro de Educação Infantil do CTA-SJC (Centro de 
Tecnologia Aéro Espacial), Prisma-Centro de Estudos doColégio Santa 
Maria, Rede Marista, Centro de Defesa à Infância (CEDIN), Associação 
Brasileira de Educação e Cultura (ABEC) , Centro de Estudos do Colégio 
Vera Cruz (CEVEC), Escola Vera Cruz, Centro de Estudos da Escola 
Projeto Vida, Centro de Pesquisa Atelier Carambola, Centro de Estudos da 
Escola da Vila,  Atelier Arte Expressão Escola Viva, Berçário e Pré escola 
Criarte, Casa do Brincar,  Espaço Cadê Bebê, Espaço Bebê Hebraica, 
Malubambu Casa de Brincadeiras, Escola Experimental de Salvador, Grupo 
Batuqueiros,  Colégio Ítaca, Rede Salesiana de Escolas,  Nossa Escola 
(SJC),  AME (Associação da Mulheres pela Educação - Osasco), AMUNO 
(Associação das Mulheres Unidas de Novo Osasco),  Associação Quintal 
Mágico, Colégio SEEP Jundiaí, Colégio Santo Américo, Obra Social do 
Mosteiro São Geraldo, Centro de Promoção Social Cônego Luiz Biasi, 



Estrela Nova Movimento Comunitário, Centro de Promoção Humana Igualdade,

Creche Casa da Criança, CEI Persio Guimarães Azevedo, Colégio Rainha da Paz,

Colégio , Escola Pueri Múndi, Brinquedoteca do GRAAC Grupo de Apoio à Criança e

Adolescente com Câncer, Instituto Rubens Meneghetti, CAMPO - Centro de

Assessoria ao Movimento Popular, Clube do Menor/MG, Núcleo de Interação

Educativa-Jaú, Amencar (Associação de Amparo ao Menor -Bauru), Associação

Comunitária Monte Azul, Instituto Criança Cidadã, PUPA, Instituto Alana, Akatu,

Intercement, IBM, Museu da Pessoa, Livraria Bisbilhoteca, Livraria Ubaldo,

Navegamundo, Promofilm do Brasil, Zenza Mídia Digital, Natura, Enthusiasmo

Cultural, Sabina Parque Lúdico do Conhecimento, Fórum Cultura Idoso Curitiba,

Fundação de Ação Social – Curitiba (FAS) , SINPRO SP, Secretaria Municipal de

Educação de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo Horizonte,

Uberlândia, Sergipe, Recife, Acre, Pará, Rondônia, Hortolândia, Cajamar, Caieiras,

Franco da Rocha, São José dos Campos, Santo André, São Bernardo, São Caetano,

Mauá, Jundiaí, Jacareí, Votorantin, Moji Mirim, São Sebastião, Itanhaem e Santos,

Porto Iracema das Artes/ Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. No exterior:

Simetrías Fundación Internacional/ Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID), Instituto de la Juventude de CLM, Ayuntamiento, Obra

Social la Caixa – Toledo/ España, Universidad Nacional de Bogota, FUNLIBRE -

Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación – Colombia, Universidad de

Calli -Colombia.


