
 

Awalé (Mancala) 
 

Antiga lenda africana diz que uma tribo caminhou pelo 
deserto até chegar no litoral. Recolheram moluscos e 
depois fizeram a jornada de volta para sua aldeia. 
Durante a caminhada, faziam buracos na areia para 
armazenar as conchas. Dessa prática surgiu o jogo. 
 

O jogo espalhou-se por toda a África e depois para o 
Caribe. Recebeu muitos nomes, mas todos pertencentes 
à família Mancala, considerado o xadrez africano. Existe 
variação de regras. Mas, a Federação Internacional na 
África mantém normas fixas para torneios. 
 

Regras do jogo 
 

1. O primeiro jogador retira as 4 sementes de uma 
casa do seu lado e coloca 1 semente em cada uma 
das casas seguintes no sentido anti-horário. O outro 
jogador repete essa operação. 
 

2. A colheita ou recolha deve ser feita quando, ao 
colocar a última semente da sua mão numa das casas 
do oponente, nela tiver apenas 1 ou 2 sementes, logo, 
são retiradas 2 ou 3 sementes.  

 
 

3. Pode haver capturas múltiplas: se a casa anterior a 
última também tiver somente 1 ou 2 sementes, a colheita 
será feita nessa casa e mesmo nas anteriores. As peças 
capturadas são retiradas do jogo. 
 

4. Caso uma das casas tenha mais de 11 sementes, 
quando recolhidas e forem semear as demais casas, 
ao se repassar pela casa de origem, esta deve ser 
pulada, deixando a casa vazia.  
 

5. Ninguém pode permanecer com fome. Se um dos 
jogadores não tiver mais sementes em suas casas, o 
adversário deve escolher uma semente de alguma de 
suas casas e entregar para o adversário. Caso uma 
jogada for resultar em captura de todas as sementes 
do outro jogador, essa jogada deve ser evitada. 
 

6. O jogo termina quando nenhum jogador tiver mais 
como capturar as sementes do adversário. A partir de 
6 sementes restantes já não é possível fazer colheita.  
 

7. Vence a partida o jogador que, na contagem final, 
tiver retirado o maior número de sementes do jogo.  
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Formação do tabuleiro e colheita (capturas) 
 

O tabuleiro tem 2 fileiras paralelas, com 6 casas para cada 
jogador. Nelas são depositadas 48 sementes, sendo 4 em cada 
uma das casas. Na imagem vemos que o Jogador 1 retirou 
todas as sementes de uma casa e as distribuiu, uma em cada 
casa, deixando-as, por enquanto, com 5 sementes. O Jogador 
2 fará mesmo, até que haja condição de colheita. É preciso 
calcular bem de onde devem ser retiradas as sementes. 


