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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa trata do ensino de matemática e a implantação da Lei 10.639/03 

nesse campo do conhecimento.  Para tanto, estudamos a possibilidade de utilizar o jogo de 

tabuleiro africano Awalé da família do Mancala como recurso metodológico de ensino e 

aprendizagem matemática, associado ao ensino de história, cultura africana e afro-brasileira. 

Trata-se de uma pesquisa intervenção, de abordagem qualitativa, com entrevistas 

semiestruturadas e ações pedagógicas em sala de aula. O Mancala é um jogo matemático com 

base lógica, milenar na África, cuja estrutura de movimentos de captura e defesa das peças 

está pautada em conceitos matemáticos, práticas culturais e filosóficas africanas. Os sujeitos 

da pesquisa foram os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Heloísa Abreu 

Júdice de Mattos e Manoel Mello Sobrinho, das prefeituras municipais de Vitória e Cariacica 

no Espírito Santo, na qual eu atuei como professor de matemática. A motivação para a 

pesquisa se deu pela necessidade de melhorar o desempenho dos meus alunos em matemática 

e para cumprir a determinação da Lei 10.639/03. Neste sentido, realizamos a intervenção 

mediante um conjunto de práticas pedagógicas com o jogo em sala de aula onde concluímos 

na pesquisa que a prática do jogo promoveu aulas interativas e contribuiu para a mudança de 

postura do professor em sala de aula em relação ao reaprender e aprender a ensinar 

matemática. Contribuiu também para a construção de conhecimentos no campo do ensino de 

matemática, história e cultura afro-brasileira. Promoveu ainda motivação para a aprendizagem 

matemática e o aumento da autoestima do aluno em relação ao negro, ao ser negro e a nossa 

cultura. Consideramos ainda que este trabalho pode contribuir para a formação de professores 

em Africanidades matemáticas, tendo em vista a dificuldade que esse campo de conhecimento 

tem apresentado para a implantação da Lei 10.639/03 devido à concepção universalista da 

linguagem matemática, que sendo assim, estaria de fora do ensino de história e cultura afro-

brasileira.  

 

 

Palavras-Chave: Jogos de Mancala; Ensino de Matemática; Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira. 

   

 



ABSTRACT 

 

This research deals with the teaching of mathematics and the implantation of the law 

10.639/03 in this field of knowledge. So, we study the possibility to use the African tray game 

named Awalé of the family of the Mancala as a metodological resource of mathematical 

teaching and learning, associated to the teaching of history, African and afro-Brazilian 

cultures. This is an intervention research, a qualitative approach, with semistructuralized 

interviews and pedagogical actions in classroom. Mancala is a mathematical game with 

logical, millenarian base in Africa, whose structure of movements of capture and defense of 

its parts is deeply rooted in mathematical concepts, cultural and philosophical African 

practices. The subjects of the research are the pupils of the Municipal School of Basic 

Education, Heloísa Abreu Júdice de Matos and Manoel Mello Nephew, from the cities of 

Vitória and Cariacica in Espirito Santo, where I work as a mathematics teacher. The 

motivation for the research was given for the necessity to improve the performance of my 

pupils in mathematics and to fulfill the determination of the law 10.639/03. In this direction, 

we carried out the intervention by means of a set of pedagogical practices with the game in 

classroom where we conclude in the research that the practice of the game promoted 

interactive lessons and contributed for the change of position of the teacher in classroom in a 

perspective of learning and relearning how to teach math. It also contributed for the 

construction of knowledge in the field of the teaching of mathematics, history and Afro-

Brazilian culture. It still promoted motivation for the mathematical learning and the increase 

of self-esteem among the pupils in relation to the black, the black being and our culture. We 

consider that this work can contribute for the formation of teachers in mathematical 

Africanesses, considering the difficulty that this field of knowledge has presented for the 

implantation of Law 10.639/03 due to a universalist conception of the mathematical language, 

that being thus, would be out of the teaching of history and Afro- Brazilian culture.  

 

Key-words: Games of Mancala; Teaching of Mathematics; Teaching of History and  

Afro-Brazilian Culture.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Sou aluno oriundo de escola pública, licenciado em matemática pela Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) e atuo como professor dessa disciplina há dezoito anos. 

Meu interesse pela matemática se deu em 1992 quando ingressei no curso de química pela 

UFES, após conclusão de um curso técnico em química a nível médio, na qual tive grande 

identificação com esse campo do conhecimento. Nessa época, havia uma grande carência de 

profissionais da área de matemática no Espírito Santo e para amenizar o déficit de professores 

dessa disciplina, o Estado contratava estudantes de matemática e áreas afins para atuar no 

sistema estadual de ensino. Neste mesmo ano se deu meu ingresso no magistério via contrato 

no Estado para atuar como professor de matemática para a 6ª série do primeiro grau, hoje 7º 

ano do ensino fundamental, numa escola da rede estadual de ensino, pois era estudante de 

química, uma área afim. 

 Na universidade, meu desempenho nas matérias técnicas de química era satisfatório, 

no entanto, na área de exatas, matemática e física, meu desempenho era péssimo. Porém, a 

maioria dos alunos da minha turma apresentava baixo desempenho na área de exatas, 

principalmente na matemática. Na disciplina de cálculo I, por exemplo, eu não conseguia 

entender nada, fugia da prova por medo do fracasso, e assim se deu durante dois semestres. 

Fiquei desestimulado, com tanto medo da matemática que acabei desistindo do curso, 

abandonei, não por falta de tentativa, mais por não está preparado, ou seja, não tinha suporte 

básico de matemática para compreender conteúdos a níveis mais avançados, em outras 

palavras, minha dificuldade na matemática estava na base, nos conceitos mais elementares. 

Senti-me desafiado pela matemática a tal ponto que mesmo tendo desistido do curso por causa 

dela, decidi aprender matemática, a começar pela mais elementar até aos níveis mais 

elevados. Comecei meus estudos de forma autodidata no nível do ensino fundamental de 

matemática até evoluir para o nível do ensino médio.  

 Na escola, tive muitas dificuldades para atuar como professor de matemática para a 6ª 

série do primeiro grau. Primeiro, por não ter feito uma licenciatura, sem noção nenhuma sobre 

didática de ensino, postura de sala de aula, domínio de classe e outros atributos do magistério. 

Segundo, pelo domínio dos conteúdos, tendo em vista que eu preparava minhas aulas, não 

como um recurso necessário que é o planejamento, eu nem tinha noção que deveria ser assim, 

no meu caso, era para aprender o conteúdo que estava no livro para depois ensinar aos alunos. 

Este processo de aprender para ensinar, mesmo sendo de forma autodidata, aprendia 

ensinando, foi um estímulo para continuar a aprender cada vez mais. Comecei com os 
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conteúdos de nível fundamental e evoluí para os conteúdos do nível médio. Este processo de 

ensino e aprendizagem de forma independente se deu durante seis anos e esse período foi o 

suficiente para desenvolver uma identificação pela matemática maior com que eu tinha pela 

química. Quanto mais aprendia mais vontade de aprender eu tinha em nível mais avançado. A 

carência de professores de matemática me proporcionou a oportunidade de continuar com o 

contrato temporário de professor nesse período, porém a cada ano se tornava mais difícil 

conseguir um contrato de professor por não ser habilitado e por não está mais estudando.  

 A necessidade de uma graduação para continuar como professor de matemática e a 

minha identificação com essa disciplina me levaram novamente a universidade. Em 1998, 

retornei para a UFES, só que desta vez, foi para cursar o curso de matemática, aquela mesma 

que me fez desistir do curso de química. O processo avaliativo para ingresso na universidade 

era composto de duas fases, a primeira com questões objetivas na qual os concorrentes eram 

aprovados na proporção de três para uma vaga. Os aprovados na primeira fase participavam 

da segunda fase composta por questões discursivas. No entanto, para o curso de matemática, o 

departamento mudou a partir desse ano a forma de egresso no curso, ou seja, a segunda fase 

do processo seletivo foi realizada durante um semestre na universidade onde os candidatos 

cursaram duas disciplinas chamadas de matemática básica I e matemática básica II.  

 As cinquenta vagas oferecidas pelo curso de matemática foram disputadas na segunda 

fase por cento e cinquenta alunos durante um semestre. Para ser aprovado o candidato na 

segunda fase teria de ter nota igual ou superior a cinco, tendo como critério de classificação as 

notas em ordem decrescente, apenas os primeiros cinquenta eram efetivados como alunos do 

curso de matemática. A mudança na forma de egresso no curso de matemática foi motivada 

pela necessidade de um nivelamento dos alunos do curso. O desnivelamento contribuía para o 

baixo desempenho de alguns alunos, evasão de outros e número baixo de alunos concluintes 

no tempo estimado, ou seja, a maioria concluía o curso com atraso. 

 A capacidade que eu desenvolvi em realizar estudos de forma autodidata me ajudou a 

ter um bom desempenho no curso de matemática. Não tive dificuldades no processo seletivo 

da segunda fase, obtive nota satisfatória na matemática básica I e matemática básica II. A nota 

mais alta da turma na primeira prova de matemática básica I me ajudou a ter mais confiança 

nos estudos, estava feliz e convicto por está fazendo o que mais gosto, estudar matemática. 

Em algumas ocasiões, eu tive dificuldades de compreender algumas aulas, no entanto, me 

dedicava nos estudos complementares em casa e mesmo de forma autodidata, conseguia 

desenvolver estudos que supriam a carência de sala de aula. O cálculo I que me fez desistir do 
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curso de química foi à disciplina que mais gostei no curso de matemática, na qual obtive a 

média de 8,6. 

 O processo seletivo da segunda fase promoveu o nivelamento esperado pelo curso, 

porém, mostrou ainda que a maioria dos concorrentes apresentou baixo desempenho em 

matemática. O déficit na aprendizagem matemática apresentado pela maioria dos alunos que 

chegaram para concorrer a uma vaga no curso contribuiu para o baixo desempenho na 

segunda fase. Após a primeira avaliação, com uma grande quantidade de notas zero, boa parte 

dos alunos desistiu da disputa por uma vaga no curso de matemática. Após a segunda prova 

da seleção, de três turmas que iniciaram com cinquenta alunos cada, restou apenas duas, ou 

seja, houve um número considerável de evasão. Do restante das duas turmas, apenas quarenta 

e um alunos conseguiram obter média final igual ou superior a cinco, quer dizer, sobraram 

nove vagas.  

 Porém, é digno de nota que o nivelamento proposto pelo curso promoveu o aumento 

de alunos concluintes no tempo estimado, diminuiu a evasão escolar e o baixo desempenho de 

muitos alunos. No entanto, o baixo desempenho apresentado pela maioria dos alunos na 

segunda fase do curso de matemática mostra a necessidade de reflexões dos educadores sobre 

os fatores que corroboram para o fracasso escolar dos alunos nessa disciplina em todos os 

níveis de ensino. A partir das reflexões, podemos promover ações concretas que contribuam 

para o processo de ensino e aprendizagem matemática. 

 De acordo com André (2009, p. 25), ―o baixo desempenho dos alunos em Matemática 

é uma realidade em muitos países, não só no Brasil‖. Segundo a autora, um dos fatores que 

contribuem para o baixo desempenho é a atuação dos professores. Os alunos, dependendo da 

orientação dos professores e do modo que o conteúdo é abordado, apresentam dificuldades na 

aprendizagem dessa disciplina. Segundo o professor José Marcos
1
 (2007), uma das causas das 

dificuldades da aprendizagem matemática, nos jovens dessa época é a falta de motivação, 

quer dizer, os alunos não querem pensar, querem encontrar tudo pronto pelo professor, ou 

seja, muitas vezes, sentem-se desmotivados pelo próprio medo que há da matemática.  

 O medo da matemática, segundo Silveira (2002) é construído historicamente através 

do pressuposto de que a matemática é difícil. De acordo com a autora, traumas causados por 

experiências anteriores mal sucedidas e a atuação ineficiente do professor são fatores que 

corroboram para a construção desse pressuposto. Há de se considerar também a concepção de 

que o fracasso escolar em matemática é muitas vezes imputado à própria disciplina, pois 

                                                           
1
 Entrevista cedida para o programa ―Salto para o Futuro‖, cujo assunto intitulou-se ―Matemática e culturas 

africana e afro-brasileira‖. (Valores Afro-Brasileiros na educação; parte 2) 
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sendo difícil, justifica o baixo rendimento escolar em matemática. Neste sentido, pratica-se a 

ideia de que não há nada a se fazer para mudar esse quadro, pois matemática é assim mesmo, 

é a disciplina mais difícil. Consideramos ainda, de acordo com a autora, o pré-construído 

medo da matemática num sentido marcado pela mídia, pois ―A mídia adverte os alunos que a 

matemática causa calafrios, terror, pânico, medo e dor, como também assusta e tortura. A 

matemática também é caricaturada por bichos maus: bicho-papão, bicho feio e bicho de sete 

cabeças‖, (SILVEIRA, 2002, p. 10). Segundo a autora, a divulgação pela mídia do 

pressuposto medo da matemática pode influenciar a concepção dos alunos sobre essa 

disciplina. Neste sentido, o pressuposto medo da matemática pode gerar falta de motivação 

nos alunos para a aprendizagem o que interfere em seu rendimento escolar. 

 Dentro deste contexto, há de considerar também a atuação do professor, pois ―a má 

fama da disciplina se deve à abordagem superficial e mecânica realizada pela escola. Além 

disso, há o problema de carência de formação específica e continuada para os docentes‖ 

(ANDRÉ, 2009, p. 25). Segundo a autora, a mudança de postura do professor em sala de aula 

sobre o reaprender e aprender a ensinar matemática pode promover aulas interativas e 

participativas que favorecem a desconstrução do pré-construído de que a matemática é difícil.  

 Outro pré-construído com relação à matemática é ―o credo esdrúxulo racista de negro 

não dá para matemática‖ (CUNHA JR., 2005, p. 43).  De acordo com o autor, nos territórios 

de maioria afrodescendentes praticamente não existe um ensino adequado e eficiente de 

matemática, e a decorrência desse ensino ineficiente é o fracasso escolar que é imputado ao 

aluno e não ao sistema educacional. Ainda segundo o autor, a falta de preparo de profissionais 

da área de matemática para lidar com a diversidade e, sobretudo a falta de percepção da 

necessidade de adequação dos conteúdos a aprendizagem dos afrodescendentes, contribui para 

o fracasso escolar desses alunos.  

 Neste sentido, Munanga (2005) ressalta ainda que a incapacidade do professor em 

lidar com a diversidade, o preconceito na escola e o conteúdo preconceituoso dos livros 

didáticos são fatores que desestimulam o aluno negro e interfere em sua aprendizagem. De 

acordo com o autor, a falta de preparo dos professores para lidar com a diversidade 

compromete a formação dos futuros cidadãos no que diz respeito à diversidade cultural 

brasileira. Muitas vezes, nós professores, consciente ou inconscientemente promovemos a 

discriminação quando trabalhamos em sala de aula com material pedagógico sem ter um olhar 

crítico sobre os conteúdos preconceituosos dos livros e materiais didáticos. O preconceito 

desses materiais didáticos está explícito quando nos deparamos com uma condição de 

inferioridade do negro em relação ao branco, a miséria da África ou quando está evidente a 
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condição subalterna do negro. No entanto, o professor precisa está atento aos conteúdos dos 

livros e materiais didáticos para ter a sensibilidade de escolher aqueles que procuram romper 

com modelos de personagens que inferiorizam o negro e sua cultura.   

 No campo científico, ―A negação do passado científico e tecnológico dos povos 

africanos e a exacerbação do seu ‗caráter lúdico‘ foi uma das principais façanhas do 

eurocentrismo‖, (CUNHA, 2007, p. 5). Segundo o autor, o conteúdo eurocêntrico do livro 

didático e a ausência da contribuição dos africanos para o desenvolvimento da humanidade 

evidencia a intencionalidade eurocêntrica em colocar a contribuição dos povos africanos para 

a ciência numa posição de inferioridade em relação ao branco o que interfere na autoestima 

dos alunos em relação a nossa identidade afro-brasileira. Porém, o referido autor mostra em 

seu trabalho de pesquisa, que os povos africanos detinham grande conhecimento científico e 

tecnológico em várias áreas de conhecimento como engenharia, astronomia, navegação, 

medicina, arquitetura e matemática, antes da sistematização dessas ciências pelo europeu. 

 O autor ainda retrata o legado científico e tecnológico dos afro-brasileiros na 

construção de nosso país.  Tal abordagem é propícia para promover a valorização e o 

reconhecimento da contribuição dos afrodescendentes para o desenvolvimento de nossa 

cultura nas aulas de matemática. A valorização e o reconhecimento do legado africano para a 

construção dos conhecimentos científicos universais promove a autoestima do aluno em 

relação ao negro, ao ser negro e a cultura brasileira. Neste sentido, valorizar e resgatar nossa 

cultura afro-brasileira na escola contribui para a formação de alunos conscientes sobre a 

diversidade cultural brasileira. 

 A educação tem como objetivo primordial promover o aluno para a vida, ou seja, 

formar um cidadão consciente de seus direitos, deveres e que respeita a diversidade. Baseado 

nesses princípios, a escola precisa trabalhar a identidade do aluno no sentido de conscientizá-

lo que vivemos em um mundo globalizado com uma imensa diversidade cultural, e que em 

seu fazer cotidiano estão inseridas diversas culturas, inclusive a africana,  

 

Tendo em vista que a identidade se dá exatamente dentro das relações e interações 

que o homem exerce com sua história e meio social será também na escola que essa 

identidade irá se formar. (OLTRAMARI, KAWAHALA, 1998, p. 18) 

 

Neste sentido, a Lei nº 10.639/03 em seu Art. 26-A, que determina ―Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira‖, fundamenta uma prática pedagógica que 

permite trabalharmos com uma pedagogia que promove a valorização, conscientização e o 
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resgate cultural de nossa cultura afro-brasileira contribuindo assim para a construção da 

identidade do aluno no que diz respeito à nossa cultura afrodescendente. 

 Diante deste exposto, o problema de pesquisa está em torno do ensino de matemática e 

a inclusão da lei 10.639/03 nesse campo do conhecimento. Dentro deste contexto, estudamos 

a possibilidade de utilizar o jogo africano Awalé da família do Mancala como metodologia de 

ensino e aprendizagem no campo da matemática, da história e cultura afro-brasileira. Para 

tanto, utilizamos o jogo Awalé para a construção de conhecimentos matemáticos e para a 

construção de conhecimentos sobre história e cultura afro-brasileira. O lócus da pesquisa são 

as escolas municipais de ensino fundamental Heloísa Abreu Júdice de Mattos e Manoel Mello 

Sobrinho, das prefeituras de Vitória e Cariacica no Espírito Santo. Os sujeitos da pesquisa são 

os alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental em que eu atuo como professor de 

matemática. 

 Do ponto de vista pedagógico é que elegemos o jogo Awalé, visto ser uma atividade 

lúdica, com base lógica que apresenta um amplo espectro de possibilidades de se relacionar 

com a matemática, ensino de história e cultura afro-brasileira. No entanto, a intervenção 

pedagógica com o jogo se deu numa perspectiva de uma aprendizagem significativa.  

 

Aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova informação 

(um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva 

(não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da aprendizagem 

significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se transforma em 

significado psicológico para o sujeito. (MOREIRA; CABALLERO; RODRÍGUEZ, 

1997, p. 1, grifo do autor) 

 

 Na teoria de aprendizagem significativa da psicologia de educação norte americana do 

psicólogo David Paul Ausubel é fundamental que o material didático utilizado seja 

significativo para o aluno e que o aluno tenha disposição para aprender. Nesta perspectiva, 

esperamos que a intervenção pedagógica com o jogo Awalé, que é o nosso objeto de estudo, 

contribua para uma aprendizagem significativa, ou seja, que o jogo seja significativo para o 

aluno, a tal ponto de contribuir para despertar nele o interesse pela aprendizagem e para a 

construção de conhecimentos no campo da matemática, história e cultura afro-brasileira. 

Esperamos também que o jogo Awalé contribua para a desconstrução do pressuposto de que a 

matemática é difícil e para a desconstrução de estereótipos e atitudes preconceituosas contra o 

negro e sua cultura por intermédio da matemática e da prática cultural africana presente no 

jogo. Para tanto, estruturamos e desenvolvemos a pesquisa da seguinte forma: 

 No capítulo 1 apresentamos os fatores que motivaram à pesquisa e o referencial 

teórico que justificou a investigação. Apresentamos também a relevância sócio-política da 
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pesquisa para a Educação Brasileira, o Histórico de luta de classe do Movimento Negro que 

contribuiu para a determinação da Lei 10.639/03 e o desafio de incluí-la no espaço escolar. 

 O capítulo 2 trata sobre a metodologia da pesquisa bem como as estratégias e 

procedimentos metodológicos para a intervenção pedagógica com o jogo Awalé da família do 

Mancala em sala de aula. Discute ainda sobre a importância do uso das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC) na educação bem como a relevância do uso de 

softwares educativos no processo de ensino e aprendizagem. 

 No capítulo 3 apresentamos os jogos de Mancala e fizemos uma discussão sobre sua 

provável origem. Mostramos que no início do século XX, os afrodescendentes praticavam no 

Brasil o jogo A-i-û que é uma das variações do Mancala. Mostramos também que o jogo 

Mancala é milenar na África. Apresentamos ainda as potencialidades do jogo Mancala no 

campo da matemática e da cultura africana e afro-brasileira. 

 O capítulo 4 detalha o período e a forma como se deu a intervenção pedagógica com o 

jogo Awalé em sala de aula. Apresenta como foi à interação dos alunos para a execução das 

atividades e mostra como se deu a construção de conhecimentos no campo do ensino de 

matemática, história e cultura afro-brasileira.  

 No capítulo 5 encontramos uma entrevista com a pedagoga Ana Marieta da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Heloísa Abreu Júdice de Mattos em que ela define em sua 

concepção a importância do trabalho de pesquisa realizado nessa escola. Encontramos 

também em duas entrevistas com alunos da Hescola Heloísa Abreu Júdice de Mattos a 

concepção deles sobre a importância do jogo. Este capítulo ainda retrata que este trabalho 

ultrapassou os limites da escola e pode contribuir para o trabalho de outras instituições de 

ensino. 

 Finalizamos a pesquisa apresentando nossas considerações em que concluímos na 

pesquisa que o trabalho alcançou os objetivos propostos. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.0 Motivação 

 

 Após aprovação em concurso público do magistério na rede municipal da prefeitura de 

Vitória, ES, assumi em fevereiro de 2007 a cadeira de professor de matemática na Escola 

Municipal Heloísa Abreu Júdice de Mattos, na qual 90%
2
 dos alunos são afrodescendentes. 

Inicialmente, fiquei assustado com a baixa autoestima da maioria dos alunos em relação à 

matemática nessa escola, tendo em vista que já tinha atuado como professor em outras escolas 

e ainda não tinha encontrado alunos tão desmotivados quanto esses. No entanto, de acordo 

com o departamento pedagógico da escola, a rotatividade de professores de matemática, 

traumas de experiências anteriores mal sucedidas, déficit na aprendizagem matemática e a 

falta de sintonia entre alunos e professores dessa disciplina, contribuíram para o desinteresse 

da maioria dos alunos por esse campo de conhecimento.  

 Há de se considerar também que a minha atuação inicial na escola, de cunho 

tradicional de ensino, somente com aulas expositivas, exercícios, correção e avalição, não 

contribuía para despertar no aluno o interesse pela aprendizagem matemática. Durante as 

aulas, era de práxis fazer o acompanhamento dos exercícios propostos após a exposição do 

conteúdo no quadro. No entanto, ao verificar o cumprimento das atividades propostas, 

encontrava sempre os mesmos argumentos, ou seja, ―não sei fazer o exercício‖, ―não entendi a 

explicação‖, ―sempre tive dificuldades para aprender matemática‖, ―não gosto de matemática 

por isso que não quero fazer os exercícios‖, ―essa matéria é chata‖, ―eu até entendi a 

explicação, porém não consigo fazer os exercícios‖, outros demonstravam total apatia, se quer 

abriam o livro para executar as tarefas.   

 Na minha concepção inicial, a falta de interesse e apatia da maioria dos alunos para a 

aprendizagem matemática se dava apenas pela dificuldade que eles encontravam na 

aprendizagem dessa disciplina, ou seja, o problema estava somente com os alunos, não 

passava pela minha cabeça, que a minha atuação não contribuía para mudar esse quadro. 

Além disso, a indisciplina na sala de aula, na maioria das vezes causada por conflitos sociais, 

principalmente em relação ao negro e sua cultura, também contribuía para o desinteresse 

desses alunos pela aprendizagem.  

                                                           
2
 De acordo com o departamento pedagógico da escola Heloísa Abreu Júdice de Mattos, por observação a taxa de 

afrodescendentes é de 90%, por declaração dos pais é de 40% e por auto declaração, em torno de 70%. 
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 Em diversas ocasiões, presenciei situações de conflitos na escola e até mesmo na sala 

de aula. Por qualquer que fosse o motivo do conflito, as discussões, na maioria das vezes eram 

conduzidas para expressões como ―tinha que ser preto‖, ―é esse neguinho burro‖, ―seu 

macaco‖ e outros, tendo em vista que a maioria dos alunos dessa escola é afrodescendente.  

Eu reprimia os conflitos, porém as atitudes preconceituosas e pejorativas aconteciam até 

mesmo entre os afrodescendentes. Essa situação me incomodava, porém não estava preparado 

para lidar com a diversidade a ponto de fazer uma intervenção educativa. 

 No entanto, tive a oportunidade, digo a felicidade de ingressar num projeto 

institucional que a escola realizava sobre a implantação da Lei 10.639/03, que culminava 

numa mostra cultural em torno da semana do vinte de novembro, como medida 

socioeducativa para os conflitos sociais em relação aos alunos afrodescendentes.  O projeto 

intitulava-se ―X MOSTRA DE CONHECIMENTO, CULTURA E ARTE. EDUCAÇÃO NA 

DIVERSIDADE: DIREITOS + DEVERES  =  PROMOÇÃO DA CIDADANIA", cujo 

objetivo era promover a inclusão da Lei 10.639/03 na prática pedagógica escolar. Houve um 

movimento favorável ao projeto com a interação participativa de quase todos os profissionais 

da escola que ali atuavam e a instituição escolar forneceu total apoio político e pedagógico e 

não poupou esforços em apoiar os projetos individuais que consolidavam a aplicação da 

presente Lei no ambiente escolar. O projeto individual correspondia às atividades que cada 

professor executava em sala de aula em torno do projeto institucional. 

 Influenciado e empolgado com a temática, procurei alguma maneira de também 

contribuir no campo de minha atuação, a matemática. Inicialmente procurei em diversas 

literaturas e na internet, algo em torno da Lei 10.639/03 para o campo da matemática. O 

material que encontrei não oferecia suporte para desenvolver um trabalho que promovesse 

interação com o projeto institucional. No entanto, em um planejamento com professores de 

matemática da mesma escola, a discussão sobre o que fazer para interagir com o projeto 

culminou por jogos matemáticos africanos, tendo em vista a sugestão de um colega que havia 

dito ter ouvido falar sobre um jogo de tabuleiro africano chamado Mancala. Dos três 

professores da escola, apenas dois acataram a proposta. 

 Nesse mesmo dia se deu a investigação sobre o referido jogo, na qual encontramos 

algumas informações, porém mesmo de posse das regras, que pareciam complexas, não 

aprendemos a jogar. Passamos aproximadamente três semanas estudando o jogo, e ao 

reencontrar com o colega no planejamento, ele me revelou que estava aprendendo a jogar em 

casa com sua filha. Imediatamente, improvisamos um tabuleiro, verificamos novamente as 

regras e aprendemos a jogar. A partir desse ponto, cada professor desenvolveu sua estratégia 
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para a introdução e prática do jogo em sala de aula. Neste sentido, o relato abaixo diz respeito 

a minha atuação com o jogo. 

 Os alunos aprenderam a praticar o jogo em tabuleiros improvisados em caixa de ovos 

e sementes de feijão como peças.  Gostaram da atividade, e a interação com a cultura africana 

nas aulas de matemática no primeiro ano do jogo na escola se deu apenas por intermédio de 

uma árvore africana chamada baobá, pois é com os grãos dessa árvore que se pratica o jogo 

em muitas partes da África. No entanto, fui percebendo com a prática do jogo seu potencial 

pedagógico. No campo da motivação, o jogo teve papel fundamental, as minhas aulas de 

matemática, até então chatas, passaram a ser mais interessantes e consequentemente melhorou 

consideravelmente o meu relacionamento com os alunos. No campo da matemática, os 

movimentos do jogo apresentavam uma matemática ali implícita que era sistematizada pela 

escola. No campo do ensino de história e cultura afro-brasileira, os movimentos do jogo 

apresentavam também aspectos culturais e filosóficos da cultura africana, até então por mim 

pouco conhecido. Porém, senti-me motivado para investigar melhor o potencial pedagógico 

do jogo, tendo em vista a possibilidade de trabalhar de fato a matemática por intermédio do 

jogo e ainda interagir com o projeto institucional na implantação da Lei 10.639/03 nesse 

campo do conhecimento. 

 A motivação inicial pela investigação se deu pela a aprendizagem matemática, no 

entanto, ao estudar as abordagens Crítico-antropológica de Kabengele Munanga (USP); 

Afrodescendência de Henrique Cunha Jr (UFC); Cosmovisão Africana no Brasil de Eduardo 

de Oliveira (UFBA); Sociopoética de intervenção pedagógica de Sandra Petit (UFC); A 

Educação dos Afrodescendentes Numa Perspectiva Histórica de Petronilha Beatriz Gonçalves 

e Silva (UFSCar); Mitos Afro-brasileiros e Vivências Educacionais de Vanda Machado; 

Cultura Negra e Educação no Brasil de Narcimara Luz (UNEB); Agadá de Marco Aurélio 

Luz, Claros e Escuros de Muniz Sodré, A semente que veio da África de Heloísa Pires, entre 

tantos outros, desenvolveu em mim um sentimento de pertencimento, de identidade cultural, 

que me fez repensar sobre o papel que o professor pode desempenhar na escola para a 

inclusão da Lei nº 10.639/03. Digamos que eu estava com os olhos até então cobertos pelo 

preconceito e não combatia com medidas socioeducativas os conflitos sociais contra o aluno 

negro e sua cultura no cotidiano escolar.  

 No entanto, quanto mais eu aprendia sobre cultura afro-brasileira, mais despertava em 

mim a vontade de aprender mais, de fazer alguma coisa para combater o preconceito e as 

atitudes pejorativas contra a população negra. Os estudos sobre História e cultura africana me 

envolveram tanto com a temática, que hoje me sinto militante, simpatizante e atuante em prol 
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de uma verdadeira democracia social na escola em relação à população negra, que procura 

valorizar e integrar conhecimentos de base africana no currículo escolar de matemática.  

Estava bastante motivado, porém ciente da abordagem superficial feita por intermédio 

do jogo nas aulas de matemática em 2007 para ao ensino de matemática, história e cultura 

afro-brasileira. Havia a necessidade de um aprofundamento dos estudos sobre o jogo para 

trabalhar com mais propriedade a matemática, elementos filosóficos e culturais de base 

africana. Para tanto, no ano seguinte, 2008, desenvolvi um projeto que se intitulou: O jogo 

africano Awalé e o Ensino de Matemática em face da Lei nº 10.639/03, que hoje se 

transformou numa pesquisa de mestrado. O objetivo do projeto foi promover aprendizagem 

matemática e aprendizagem sobre história e cultura afro-brasileira como medida 

socioeducativa para intervenção nos conflitos étnico-raciais e para a desconstrução do 

pressuposto de que a matemática é difícil.                                                                 

Os dados iniciais para a elaboração e execução do projeto apontavam por observação, 

a falta de motivação para a aprendizagem matemática e a baixa autoestima do aluno em 

relação a nossa cultura afro-brasileira. Muitos alunos não se identificavam afrodescendentes 

mesmo apresentando traços étnicos característicos. Para confirmar os dados, elaborei um 

questionário para 100 alunos do 6º, 7º e 9º ano do turno vespertino da escola municipal 

Heloísa Abreu Júdice de Matos, com apenas três perguntas. 

1) Você se considera negro ou afrodescendente, pardo, indígena ou branco? 

2) Em sua opinião os negros são inteligentes? 

3) Você gosta de matemática? 

As respostas confirmaram o que eu já tinha observado inicialmente, ou seja, 70% se 

consideraram negros ou afrodescendentes 10% escreveram moreno e 20% brancos. Com 

relação à segunda pergunta 65% responderam que os negros não são inteligentes. Na última 

pergunta, a maioria respondeu que não gosta de matemática. Os dados justificavam a 

implantação do projeto, tendo em vista a baixa autoestima de muitos alunos em relação á 

matemática e a identidade afrodescendente. 

Neste sentido, apesar de ter uma carga horária extensa de trabalho eu ainda tinha 

motivação para buscar nas madrugadas, nos finais de semana, nas folgas, nos feriados e em 

qualquer hora possível, conhecimentos sobre o jogo, ensino de história e cultura afro-

brasileira. É digno de nota que o ensino fundamental não oferece suporte em sua carga horária 

para o professor pesquisador. Caso queira investir em estudos complementares, o profissional 

tem que abrir mão de seu horário de folga e lazer, fator que muitas vezes desestimula a 

pesquisa. No entanto, eu estava tão motivado que abri mão do lazer e ainda levei o projeto 
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para outra escola em que eu também atuo como professor de matemática, escola pública da 

rede Municipal de Cariacica, ES ―Manoel Mello Sobrinho‖, onde o percentual de 

afrodescendentes é bem menor, porém os conflitos sociais envolvendo alunos negros também 

permeiam nesta escola. 

 O projeto foi desenvolvido nas duas escolas, e os sujeitos envolvidos na pesquisa 

foram somente os meus alunos, do 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental.  As inquietações 

que me levaram a desenvolver o projeto foram: 

1) O uso de jogos contribui para uma aprendizagem significativa de matemática? 

2) O jogo africano Awalé contribui para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira? 

3) O uso de jogos favorece a promoção de aulas interativas de matemática? 

  A partir dessas indagações, busquei suporte teórico e pedagógico para desenvolver a 

estratégia e estrutura do projeto de pesquisa. Nos movimentos do jogo estão implícitos 

conceitos de matemática que são sistematizados pela escola, práticas filosóficas e culturais de 

base africana. No entanto, eu precisava encontrar uma forma de potencializar esses recursos 

em minha prática cotidiana. Neste sentido, procurei identificar e listar conceitos matemáticos 

e potencialidades culturais e filosóficas presentes nos movimentos do jogo. 

 A investigação inicial me deixou empolgado com o potencial pedagógico, pois 

mostrou de fato a possibilidade de articulação entre o ensino de matemática, ensino de história 

e cultura afro-brasileira. Neste sentido, a investigação apontava a viabilidade da execução do 

projeto, tendo em vista a necessidade de uma intervenção pedagógica para os problemas 

identificados na escola com relação aos conflitos nas relações sociais em relação à população 

negra e a aprendizagem matemática. No entanto, o êxito do projeto dependia da minha 

atuação em sala de aula, ou seja, havia a necessidade de uma mudança de postura em relação 

a minha prática de ensino, pois o uso de jogos de forma planejada e objetiva pode contribuir 

para a promoção de aulas diversificadas e interativas que favorecem a construção de uma 

aprendizagem significativa.  As estratégias metodológicas, execução do projeto e análise dos 

resultados serão apresentados mais adiante. A seguir, apresentaremos o referencial teórico que 

sustenta a pesquisa.  

 

1.1 Quadro Teórico 

 

 Historicamente no Brasil, o processo de ensino e aprendizagem matemática foi 

marcado por um modelo tradicional de ensino, pautado em aulas expositivas, definições e 

exercícios, em que o aluno demostrava seu aprendizado mediante a reprodução de atividades 
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imposta pelo modelo. No entanto, ―reprodução de atividades não significa compreensão e, 

consequentemente, não permite a construção de conhecimentos‖ (SELVA; CAMARGO, p. 1, 

2009). De acordo com as autoras, o ensino de matemática não deve priorizar a reprodução de 

atividades e sim a construção de conhecimentos. Para tanto, as práticas pedagógicas devem 

ser interativas, pautadas em atividades que contribuam para a motivação do aluno e que 

favoreçam a construção de conhecimentos. Neste contexto inserem-se os jogos matemáticos, 

que podem contribuir para a motivação e a construção de conhecimentos do aluno tendo em 

vista que ―a que a utilização deste recurso em sala de aula é uma excelente alternativa para 

desenvolver a capacidade dos alunos de atuarem como sujeitos na construção de seus 

conhecimentos‖, (SELVA; CAMARGO, p. 1, 2009). 

 No entanto, a utilização de jogos deve ser de forma planejada com objetivos 

estabelecidos, pois ―os jogos, desde que convenientemente preparados, são um recurso 

pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático‖ (MOTA, 2009, p. 64). 

Para Sá e Zenha (2005, p. 6), o ―jogo é uma experiência de aprendizagem que, pelo seu 

carácter motivador, deveria estar mais presente na aula de Matemática‖. De acordo com os 

autores, a motivação proporcionada pelo jogo contribui para a aprendizagem. Segundo 

Nascimento e Iurk (2008, p. 5), o ―valor pedagógico dos jogos é incontestável, as brincadeiras 

e os jogos são atividades indispensáveis para o desenvolvimento da criança. É por meio do 

brincar que ela pensa e reorganiza as situações cognitivas que vivencia‖.  

 Pessoa e Paredes (2004, p.2) ressaltam ainda, que o ―trabalho com Jogos Matemáticos 

pode vir a se tornar uma alternativa para a elaboração de estratégias didáticas que objetivem a 

otimização do processo de ensino-aprendizagem de Matemática‖. De acordo com as autoras, 

o uso de jogos contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático e resolução 

de problemas. Neste sentido, corrobora também Bianchini; Gerhardt e Dullius (2010, p. 3), 

pois ―durante os jogos os alunos desenvolvem estratégias, hipóteses e buscam soluções, o que 

contribui na construção do pensamento e incentiva a busca contínua da resolução de 

problemas‖. Neste contexto, o uso de jogos como recurso didático nas aulas de matemática 

contribui para formar ―um ambiente adequado para resolução de problemas, aplicações e 

explorações de conceitos matemáticos‖ (CARVALHO, 2009, p.31). 

 Em sala de aula, ―o jogo pode representar uma simulação matemática na medida em 

que se caracteriza por ser uma situação irreal, criada pelo professor ou pelo aluno, para 

significar um conceito matemático a ser compreendido pelo aluno‖ (GRANDO, p. 21, 2000). 

Os alunos enquanto jogam, desenvolvem estratégias de jogo, neste processo, ―o aluno 

envolve-se com o levantamento de hipóteses e conjeturas, aspecto fundamental no 



25 
 

desenvolvimento do pensamento científico, inclusive matemático‖ (D‘AMBROSIO S., p. 5, 

1989). Para Angélico e Porfírio (2010, p. 10), o jogo é ―uma valiosa ferramenta para auxiliar 

os processos cognitivos, valorativos, éticos e morais de nossos alunos‖. De acordo com as 

autoras, o uso de jogos, desde que convenientemente elaborados, pode servir de eixo 

integrador do currículo escolar.  

 Para Melo e Sardinha (2009, p. 6), o ―uso dos Jogos no Ensino de Matemática pode 

ser considerado didaticamente como estratégia de ensino e também como tendência 

matemática‖. De acordo com as autoras, o uso de jogos oferecem múltiplas possibilidades de 

promover aulas interativas e mais dinâmicas que contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem. A utilização do jogo em sala de aula, ―pode e deve ser pensado - acima de tudo 

- como um exercício de aprendizagem ativa da matemática. O jogo possibilita simulações de 

situações-problema que provocam e exigem soluções imediatas‖ (LUIZ, 2009, p. 945). 

Albuquerque; Mori e Nacanallo (2009, p. 162), ressaltam ainda que o ―jogo, ao ser utilizado 

como recurso de aprendizagem, constitui-se em instrumento importante para o professor‖, no 

entanto, de acordo com as autoras, o êxito da prática educativa deste recurso depende da 

atuação do professor, quando o utiliza de forma organizada e intencional. Neste sentido, 

 

[...] a utilização de jogos, aliado ao processo ensino-aprendizagem do ensino da 

matemática, propicia aos alunos através do lúdico, a aprendizagem, bem como a 

construção do conhecimento, a reflexão, a compreensão e o raciocínio lógico, 

permitindo ainda o desenvolvimento da criatividade, da iniciativa, proporcionando a 

autonomia própria. (ZANONI, 2011, p. 3) 

 

 De acordo com a autora, a utilização do jogo faz com que o contato do aluno com a 

matemática aconteça de forma informal o que contribui para a motivação do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Segundo Brito (2006, p. 8), os ―jogos 

estão em correspondência direta com o pensamento matemático. Em ambos temos regras, 

instruções, operações, definições, deduções, desenvolvimento, utilização de normas e novos 

conhecimentos (resultados)‖. O autor ressalta que a prática do jogo em sala de aula contribui 

para a aprendizagem matemática. Para Marciel e Barbosa (2010, p. 2), o ―jogo é um 

instrumento facilitador da aprendizagem e pode ser visto como forma de despertar o interesse 

do aluno para o conhecimento‖. Neste sentido, a prática do jogo em sala de aula, 

 

[...] potencializa construções de conhecimento de formas variadas, por conta de sua 

motivação, mais requer do trabalho pedagógico, formas mais apurada de estímulos e 

influências ao aluno, para que de fato ocorra uma aprendizagem significativa. 

(PINTO; JUNIOR, 2009, p. 1039). 
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 Na prática docente, o ―jogo pode ser uma estratégia a ser utilizada nas aulas de 

Matemática, mas deve representar um desafio e provocar o pensamento reflexivo‖ 

(QUARTIERI, REHFELDT, 2004, p. 9). No entanto, de acordo com as autoras, o êxito deste 

recurso depende de um planejamento adequado e adaptado à realidade e aos conhecimentos 

dos alunos. Neste sentido, Valle e Lopes (2009, p. 1), ressaltam ainda que os ―jogos são 

considerados como um recurso pedagógico que se bem utilizado pode contribuir e muito para 

que o aluno desenvolva competências matemáticas‖. Os jogos também podem contribuir para 

desenvolver atitudes que são fundamentais para a aprendizagem, ―como estar atento, 

coordenar diferentes pontos de vista, realizar diversas interpretações sobre as possibilidades 

do jogo, classificar e operar informações‖ (TABOADA, 2009, p. 42). 

 Para Marques (2009, p. 50), o jogo contribui para ―a abstração da realidade, permite a 

construção de um espaço simbólico interior, necessário à elaboração do pensamento‖. 

Segundo a autora, os jogos sendo bem orientados pelo professor, contribuem para que o aluno 

desenvolva competências no campo da matemática. Neste sentido, ―jogar e aprender pode ser 

uma opção para o ensino e que o jogo e a aprendizagem não estão em lados opostos, pois bem 

utilizados podem levar a bons resultados‖ (CASSIANO, 2009, p. 39). Neste contexto, ―os 

jogos matemáticos podem ser um recurso pedagógico importante para a aquisição de 

competências matemáticas nucleares e fundamentais para a vida do quotidiano‖ (QUINTAS, 

2009, p. 39). De acordo com o autor, nos jogos existem potencialidades matemáticas no 

campo da aritmética, lógica, álgebra, geometria e probabilidade.  O autor ressalta ainda, que a 

prática do jogo estimula o raciocínio, a concentração e a criatividade na resolução de 

situações-problema.  Em sala de aula, 

  

[...] a reflexão, a comunicação e a interação propiciada entre jogo, aluno e professor, 

possibilitam a análise, o levantamento de hipóteses, o desejo, a escrita e reescrita de 

seus pensamentos, além da apropriação da linguagem matemática. (LUVISON, 

2011, p.54) 

 

 Segundo a autora, o trabalho com jogos requer envolvimento do professor, na 

perspectiva do jogo, da leitura, da escrita e da resolução de problema de maneira consciente, 

ativa e reflexiva. Para Maranhão (2009, p.49), ―os jogos sempre foram instrumentos de ensino 

e aprendizado e, também, uma forma de linguagem usada para transmissão das conquistas da 

sociedade em vários campos do conhecimento‖.  Através do jogo ―a criança se apropria do 

mundo real, domina conhecimentos, relaciona-se e se integra culturalmente‖ (AVELLO, 

2006, p.23). A autora ressalta ainda, que o jogo contribui para o avanço da capacidade 

cognitiva da criança. Neste contexto, ―o jogo permite a passagem do fazer para o 
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compreender, o que implica progressos cognitivos e conceituais essenciais no contexto 

escolar, principalmente na disciplina de matemática‖ (CAWAHISA, 2006, p. 25). 

 Para Freitas (2008, p. 34), o jogo pode contribuir para ―estimular a autoconfiança, 

fator importante para a construção do conhecimento. Isso significa a confiança de encontrar 

soluções e levantar perguntas, aprendendo a questionar seus próprios erros e acertos‖. 

JELINEK (2005, p. 65), ressalta ainda que os ―jogos, quando bem estruturados e 

desenvolvidos, permitem que os educandos fortaleçam sua autoestima, pois ao superar os 

desafios propostos por eles terão a sensação de poder, de plenitude‖. Segundo o autor, o jogo 

é um instrumento importante para se trabalhar a autoestima do aluno. É neste viés que 

também caminha esta pesquisa, tendo em vista que o estudo sobre a contribuição dos jogos 

para o fortalecimento da autoestima do aluno em relação à matemática é um dos objetivos de 

nosso trabalho.  No entanto, o aumento da autoestima do aluno para a aprendizagem é 

favorecido pelo envolvimento dele com o jogo e pelo caráter lúdico deste recurso pedagógico.  

 Dentro deste contexto, a ―participação ativa da criança e a natureza lúdica e prazerosa 

inerente a diferentes tipos de jogos têm servido de argumento para fortalecer a concepção 

segundo a qual aprende-se matemática brincando‖, (SANS; DOMINGUES, p. 5, 200). De 

acordo com as autoras, através do lúdico o aluno resolve situações-problema.  Souza (2010, p. 

7), ressalta ainda que a ―atividade lúdica estimula a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança, 

proporciona aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração 

e da atenção, aspectos indispensáveis à saúde e ao bom desempenho acadêmico‖. Nesta 

perspectiva, a atividade lúdica configura-se em ―um grande laboratório em que ocorrem 

experiências inteligentes e reflexivas e essas experiências produzem conhecimento‖ (SILVA 

A., KODOMA, 2004, p. 3). Baseado neste contexto é que compreendemos a importância do 

caráter lúdico dos jogos, ―pois o jogo se realiza no campo do imaginário, potencializado pelo 

lúdico compreendido a partir de uma racionalidade sensível‖ (MELO; DIAS, 2010, p.3). 

 Para (MENDES, 2005, P. 39), 

 

O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento 

pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um 

estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e 

construção/reconstrução do conhecimento.  

 

 Por meio de atividades lúdicas também, ―se estimula a imaginação, a socialização, a 

aquisição de conhecimento, desenvolvimento da linguagem, o pensamento, a concentração, 
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atenção e a criatividade‖ (FIRMINO, 2010, p. 52). Neste contexto, as atividades lúdicas, por 

meio de jogos, 

 

[...] permite conquista cognitiva, emocional, moral e social para o estudante, uma 

vez que poderão agir como produtores de seu conhecimento, tomando decisões e 

resolvendo problemas, o que consiste um estímulo para o desenvolvimento da 

competência matemática e a formação de verdadeiros cidadãos. (SILVA A.; 

KODOMA, 2004, p.3) 

 

 

 Segundo Pereira; Fusinato e Neves (2009, p.14), o ―jogo é uma atividade rica e de 

grande efeito que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida 

social e representando, assim, importante contribuição na aprendizagem‖. De acordo com 

(SILVA, J. N., 2004, p. 3 e 4), 

 

Por jogos matemáticos designam-se puzzles, problemas e actividades que vão da 

simples charada à questão matemática ainda em aberto. A História da Matemática 

mostra que foram alguns jogos que conduziram à criação de alguns ramos da 

matemática.  

 

 A contribuição dos trabalhos desse teórico no campo científico matemático com jogos 

ajudou-me a romper paradigmas quanto à utilização deles em sala de aula. O autor tem dado 

ênfase para a importância do uso dos jogos na educação matemática, orientando vários 

trabalhos acadêmicos nessa temática em Portugal. Lorenzato (2004), também ressalta a 

importância da utilização do material lúdico concreto nas aulas de matemática. No entanto, a 

potencialidade do uso de jogos para a aprendizagem, depende da orientação do professor. 

Neste sentido, 

 

O uso de jogos para o ensino, representa, em sua essência, uma mudança de postura 

do professor em relação ao o que é ensinar matemática, ou seja, o papel do professor 

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

consultor, mediador, interventor, controlador e incentivador da aprendizagem, do 

processo de construção do saber pelo aluno, e só irá interferir, quando isso se faz 

necessário, através de questionamentos, por exemplo, que levem os alunos a 

mudanças de hipóteses, apresentando situações que forcem a reflexão ou para a 

socialização das descobertas dos grupos, mas nunca para dar a resposta certa. 

(SILVA; KODAMA, 2004, p.5) 

 

 Concordamos com a autora e neste sentido caminha esta pesquisa. No entanto, a 

mudança de postura depende de diversos fatores, entre eles, metodologia, material didático, 

necessidade de mudanças, disposição para mudar o que está acostumado a fazer, e outros. 

Neste contexto, também caminha a pesquisa, pois estuda o papel que o jogo matemático pode 

desempenhar para contribuir para a mudança de postura do professor, tendo em vista que, 
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(...) o jogo matemático, quando utilizado de forma correta, com objetivos pré-

estabelecidos e inseridos no planejamento do professor com intencionalidade, 

configura-se como um objeto de construção de saberes, podendo auxiliar tanto os 

professores na dinamização de sua prática, quanto os alunos que tornar-se-ão 

capazes de atuar como sujeitos na construção de seus conhecimentos. (SELVA; 

CAMARGO, 2009, p.4) 

 

 É neste contexto que tomamos como ponto de partida da pesquisa o jogo africano 

Mancala, um jogo de profundas raízes filosóficas, ―abstrato e matemático‖ (SANTOS J., 

2008, p. 19). O Mancala é o nome genérico dado para uma família de jogos de tabuleiro mais 

conhecida por jogos de Mancala.  Estes jogos são, 

 

[...] importantes instrumentos culturais para engajar crianças em explorações 

intelectuais que frequentemente incorpora interessantes e ricas estruturas 

matemáticas. Enquanto jogam, crianças constroem estruturas intelectuais que 

possibilitam que mais tarde sejam construídas e compreendidas complexas ideias 

matemáticas, estratégias e teorias. (POWELL; TEMPLE, 2002, p.92) 

 

 

 Para Borges; Paiva e Silva (2010, p.52), ―através da divulgação dos aspectos históricos 

dos jogos do tipo Mancala, os alunos acabam aprendendo mais sobre a cultura afro-

brasileira‖. Neste sentido, corrobora também Silveira e Barbosa (2010, p.2), pois o jogo ―lida 

com a história da África e as relações étnica-raciais‖ (SILVA, BARBOSA, p. 2, 2010). Cunha 

e Pereira (2011) ressaltam ainda que os jogos de Mancala encerram aspectos pedagógicos 

interessantes a serem explorados em sala de aula. Segundo os autores, este jogo possibilita 

―atividades multidisciplinares voltadas para o ensino da história e da cultura africana‖ 

(CUNHA JR., PEREIRA, 2011, p.1). Neste contexto,   

 

Através do uso dos jogos do tipo mancala como metodologia de ensino pode-se 

difundir práticas na perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais. Pode-se, 

ainda, estabelecer ações afirmativas de reconhecimento e valorização do patrimônio 

histórico-cultural afro-brasileiro a fim de combater o racismo e as discriminações 

que atingem especialmente a população negra e contribuir para a formação de 

cidadãos que valorizem todas as raças que contribuem para a formação da sociedade, 

favorecendo, assim, a garantia da igualdade de direitos. (BORGES; PAIVA; SILVA, 

2010, p.6) 

 

 Os jogos de Mancala têm despertado ―o interesse dos docentes da área da matemática, 

pois, se utilizados como metodologia de ensino, despertam o interesse dos alunos e propicia o 

desenvolvimento do raciocínio lógico‖ (BORGES; PAIVA; SIVA, 2010, p. 52). Estes jogos 

também ―permitem diversas abordagens interdisciplinares, envolvendo aspectos culturais, 

sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, geográficos, ambientais, linguísticos, dentre 

outros‖ (SANTOS J., 2008, p. 24). Neste sentido, os jogos de Mancala configuram-se numa, 
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[...] importante ferramenta para revelar africanidades presentes no pensamento 

matemático, possibilitando assim, a implementação da Lei 10.639/03 no seio da 

matemática, ao mesmo tempo em que transforma a própria matemática num 

poderoso instrumento de integração cultural, resgate e valorização da identidade 

afro-brasileira [...]. (SANTOS J., 2008, p. 25) 

 

 O Mancala é um jogo de semeadura e colheita, e neste sentido ―semear para colher é o 

princípio fundamental, que não varia. Este é o segredo e a fonte na prática ancestral africana, 

da troca‖ (LIMA; GNEKA; LEMOS, 2005, p. 54). Segundo os autores, a diversão com o jogo 

―tem um pé na mitologia e outro no cotidiano da África. Ao jogar o que se está fazendo, é 

repetir os ciclos da natureza: o cultivo do solo e das colheitas, que seguem o ritmo das 

estações‖ (LIMA; GNEKA; LEMOS, 2005, p. 54). Segundo o autor, através dos jogos de 

Mancala o jogador conhece a alma africana, tendo em vista que neste contexto, 

 

Os jogos para os africanos sempre estiveram ligados à vida social, da mesma forma 

que a religião, as artes e outras manifestações culturais da humanidade, o indivíduo 

vive dentro de comunidades onde ensina/aprende dentro de uma unicidade 

(MARANHÃO, 2009, p. 48).  

 

 Neste sentido, os jogos de Mancala possuem um papel importante nas sociedades 

africanas. As potencialidades culturais e matemáticas dos jogos de Mancala apontadas pelos 

teóricos acima podem ser potencializadas com o auxilio do programa etnomatemática. 

Segundo (D'AMBRÓSIO, 2005, p. 112), 

 

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, criado e 

desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos teóricos e, 

associados a esses, técnicas, habilidades (artes, técnicas, techné, ticas) para explicar, 

entender, conhecer, aprender, para saber e fazer como resposta a necessidades de 

sobrevivência e de transcendência (matema), em ambientes naturais, sociais e 

culturais (etno) os mais diversos. Daí chamarmos o exposto acima de Programa 

Etnomatemática.  
 

 A etnomatemática é um programa de apoio pedagógico de ensino de matemática que 

valoriza as culturas antigas e seus conhecimentos adquiridos ao longo de sua existência. Para 

Silva e Barbosa (2010, p. 2), a etnomatemática surgiu ―para tornar a matemática mais próxima 

de grupos culturais tendo em conta seus aspectos sociais‖. De acordo com as autoras, a 

etnomatemática considera relevante a produção cultural de certa sociedade tendo em vista que 

desconhecemos as diversas técnicas de comparar, medir, classificar, ordenar, contar e inferir, 

desenvolvidas por culturas distintas. Conhecer a forma de desenvolvimento matemático e sua 

contribuição nestas culturas é relevante para o programa etnomatemática. Neste contexto, 

caminha a pesquisa com o suporte da etnomatemática.  
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 No entanto, o uso de jogos em sala de aula requer certos cuidados quanto a sua 

utilização, pois ―há vantagens na inserção de jogos, mas também desvantagens na aplicação 

errônea dos mesmos, podendo acarretar consequências ao processo de ensino-aprendizagem‖ 

(COSTA, 2006, p. 45). A tabela abaixo elaborada por Grando (2000, p.35, grifo do autor) em 

sua tese, enumera uma série de vantagens e desvantagens quanto à utilização de jogos em sala 

de aula que podem contribuir para o planejamento do professor quanto à prática de jogos. 

 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- fixação de conceitos já aprendidos de 

uma forma motivadora para o aluno; 

 

 

- quando os jogos são mal utilizados, existe o 

perigo de dar ao jogo um caráter puramente 

aleatório, tornando-se um "apêndice" em 

sala de aula. Os alunos jogam e se sentem 

motivados apenas pelo jogo, sem saber 

porque jogam; 
- introdução e desenvolvimento de 

conceitos de difícil compreensão; 

 

 

- desenvolvimento de estratégias de 

resolução de problemas (desafio dos 

jogos); 

 

- o tempo gasto com as atividades de jogo 

em sala de aula é maior e, se o professor não 

estiver preparado, pode existir um sacrifício 

de outros conteúdos pela falta de tempo; 
- aprender a tomar decisões e saber 

avaliá-las; 

 

- significação para conceitos 

aparentemente incompreensíveis; 
- as falsas concepções de que se devem 

ensinar todos os conceitos através de jogos. 

Então as aulas, em geral, transformam-se em 

verdadeiros cassinos, também sem sentido 

algum para o aluno; 

 

- propicia o relacionamento das diferentes 

disciplinas (interdisciplinaridade); 

 

- o jogo requer a participação ativa do 

aluno na construção do seu próprio 

conhecimento; 

- o jogo favorece a socialização entre os 

alunos e a conscientização do trabalho em 

equipe; 

- a perda da "ludicidade" do jogo pela 

interferência constante do professor, 

destruindo a essência do jogo; 

- a coerção do professor, exigindo que o 

aluno jogue, mesmo que ele não queira, 

destruindo a voluntariedade pertencente à 

natureza do jogo; 

 

 

 

 

- a utilização dos jogos é um fator de 

motivação para os alunos; 
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VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

- dentre outras coisas, o jogo favorece o 

desenvolvimento da criatividade, de senso 

crítico, da participação, da competição 

"sadia", da observação, das várias formas 

de uso da linguagem e do resgate do 

prazer em aprender; 

- a dificuldade de acesso e disponibilidade de 

material sobre o uso de jogos no ensino, que 

possam vir a subsidiar o trabalho docente. 

- as atividades com jogos podem ser 

utilizadas para reforçar ou recuperar 

habilidades de que os alunos necessitem. 

Útil no trabalho com alunos de diferentes 

níveis; 

- as atividades com jogos permitem ao 

professor identificar, diagnosticar alguns 

erros de aprendizagem, as atitudes e as 

dificuldades dos alunos. 
 

Tabela 1. (GRANDO, 2000, p.35, grifo do autor) 

 

 Neste contexto de vantagens e desvantagens, a utilização de jogos ―requer um 

planejamento, exigindo que seja programada sua atividade para que permita a aprendizagem 

de conceitos matemáticos e culturais‖ (ALMEIDA; LINS, 2010, p. 3). De acordo com os 

autores, as potencialidades matemáticas e culturais presentes nos jogos contribuem para a 

aprendizagem quando a prática do jogo é planejada e mediada pelo educador. Luvison (2009, 

p. 54), ressalta ainda que o ―professor precisa compreender o verdadeiro sentido do jogo 

como essência cultural e saber aonde deseja chegar, que perspectivas ele tem como objetivo 

atingir‖. Segundo a autora, o propósito não é encontrar um jogo para propor conceitos, pelo 

contrário, oferecer acesso ao jogo e a partir dele visualizar suas potencialidades. É neste 

contexto que caminha a pesquisa, no primeiro momento com a prática do jogo africano 

Mancala em sala de aula e em segundo momento com a identificação das potencialidades 

matemáticas e culturais presentes no jogo. O terceiro momento estuda a contribuição do jogo 

Mancala para a construção de conhecimentos no campo do ensino de matemática, história e 

cultura afro-brasileira, tendo em vista a prática do jogo em sala de aula de forma planejada, 

programada e mediada pelo professor.  

 

1.2 Justificativa e Relevância Sócio-Política da Pesquisa  

 

 A justificativa para a pesquisa se dá pela necessidade de melhorar o desempenho e a 

autoestima dos meus alunos em matemática e para cumprir a determinação da Lei 10.639/03. 
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No entanto, a necessidade de evolução no desempenho dos alunos em matemática se dá em 

nível nacional, como mostram os resultados dos testes de proficiências da Prova 

Brasil/SAEB
3
 2005/2007 e 2009.  Estes resultados tem influência direta para o cálculo do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).  

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ―é um 

indicador educacional que relaciona de forma positiva informações de rendimento escolar 

(aprovação) e desempenho (proficiências) em exames padronizados, como a Prova Brasil e o 

Saeb‖ (FERNANDES, 2007, p. 1)
4
. Com o Ideb, de acordo com o Inep

5
 ―ampliam-se as 

possibilidades de mobilização da sociedade em favor da educação, uma vez que o índice é 

comparável nacionalmente e expressa em valores os resultados mais importantes da educação: 

aprendizagem e fluxo‖. O Ideb também é importante, de acordo com o Inep
6
,  

 

(...) por ser condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a 

ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do PDE para a educação 

básica. O Plano de Desenvolvimento da Educação estabelece, como meta, que em 

2022 o Ideb do Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um sistema educacional de 

qualidade comparável a dos países desenvolvidos. 

 

 No entanto, para atingir o patamar educacional que tem hoje os países membros da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil precisa 

evoluir da média nacional registrada em 2005 de 3,8 nos anos iniciais do ensino fundamental 

para um Ideb igual a 6,0, meta estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), numa escala que vai de 0 a 10. Para tanto, de acordo com o Inep, metas intermediárias 

são apresentadas bienalmente de 2007 a 2021, diferenciadas para cada rede e escola, na qual, 

estados, municípios e escolas deverão melhorar seus índices e contribuir, em conjunto, para 

que o Brasil chegue à meta 6,0 em 2022, ano do bicentenário da Independência.  Os gráficos 

abaixo mostram as projeções das metas intermediárias e os resultados alcançados para o Ideb 

2007 e 2009 nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio. 

                                                           
3
 Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Em 2005 o SAEB foi reestruturado pela Portaria Ministerial 

nº 931, de 21 de março de 2005, passando a ser composto por duas avaliações: Avaliação Nacional da Educação 

Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil. Disponível 

em: http://portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-e-saeb/historico. Acesso em: 12 de Out. 2011. 
4
 Reynaldo Fernandes, Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

Inep/MEC. 
5
 Referência do texto da página do Inep/MEC no item ―Para que serve o Ideb‖. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/para-que-serve-o-ideb. Acesso em: 06 de outubro de 2011. 
6
 Referência do texto da página do Inep no item ―Para que serve o Ideb‖. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/para-que-serve-o-ideb. Acesso em: 06 de outubro de 2011. 

http://ideb.inep.gov.br/Site/
http://portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-e-saeb/historico
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/para-que-serve-o-ideb
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/para-que-serve-o-ideb
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Gráfico 1. Fonte: Inep/MEC 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Fonte: Inep/MEC 
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Gráfico 3. Fonte: Inep/MEC 

 

 Os resultados do Ideb 2009 apresentam uma evolução da qualidade do ensino em 

todos os níveis. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o Ideb de 4,2 passou para 4,6 que é 

um resultado antecipado da projeção do Ideb de 2011. De acordo com o Inep, a evolução 

nesse nível corresponde a 71,1% no aumento de notas dos estudantes nas provas e 28,9% pela 

melhora nas taxas de aprovação escolar. Nos anos finais do ensino fundamental, o Ideb de 3,8 

passou para 4,0 que é um resultado que supera a projeção do Ideb de 2009 e 2011. De acordo 

com o Inep, a evolução nesse nível corresponde a 64% no aumento de notas dos estudantes 

nas provas e 36% pela melhora nas taxas de aprovação escolar. No ensino médio, o Ideb de 

3,5 avançou para 3,6 superando a projeção do Ideb de 2009. De acordo com o Inep, a 

evolução nesse nível corresponde a 57,9% no aumento de notas dos estudantes nas provas e 

42,1% pela melhora nas taxas de aprovação escolar. 

 No entanto, os resultados também mostram que ainda estamos num patamar 

educacional abaixo da meta estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

que é um Ideb igual a 6,0. Em termos percentuais, os resultados correspondem a 46%, 38% e 

36% respectivamente para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio, ou 

seja, todos abaixo da meta de 60% estabelecida pelo PDE. Em termos de desempenho – Prova 

Brasil/SAEB, os gráficos abaixo apontam os resultados para Língua Portuguesa e 

Matemática, numa escala que vai de 0 a 500. 
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Gráfico 4. Fonte: Inep/MEC 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Fonte: Inep/MEC 

 

 Os dados apresentados da Prova Brasil/SAEB indicam uma evolução das notas dos 

alunos da educação básica em todos os níveis, tanto em Português quanto em Matemática. No 

entanto, para uma escala em níveis de proficiência que vai de 0 a 500, os resultados também 

mostram que ainda não atingimos um rendimento desejável. Em relação às notas dos anos 

finais do ensino fundamental e ensino médio, a evolução foi suave em matemática e mais 

acentuado em Português, ou seja, os alunos evoluíram mais em Português do que em 

Matemática.  Neste contexto, a pesquisadora da Unicamp (Universidade estadual de 



37 
 

Campinas) Maria Helena Guimarães de Castro (2010)
7
, ressalta ainda que os resultados 

mostram que ―é na matemática que temos mais dificuldade‖, ou seja, de acordo com Maria 

Helena (2010), "A grande questão como política pública é como melhorar o resultado de 

matemática‖ nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Para tanto, ela defende 

uma intervenção específica em matemática por meio de formação continuada para professores 

dessa disciplina como forma de melhorar o desempenho dos alunos da rede pública. Para 

Maria Helena (2010), ―o desempenho depende de professor, da escola, do material didático". 

 Neste sentido, concordamos com Maria Helena, no entanto, o desempenho depende 

também das relações sociais na escola, tendo em vista que, na diversidade, o preconceito e as 

atitudes pejorativas interferem no aprendizado do aluno. Dentro deste contexto, inserem-se os 

alunos afrodescendentes, que tem sido vítimas do preconceito na escola, e através da 

mentalidade racista pensa-se e pratica-se a ideia ―que os negros não são inteligentes para a 

matemática‖, (CUNHA JR., PEREIRA, p. 1, 2011). De acordo com os autores, alimenta-se 

este pensamento racista com fatos concretos sem analises objetivas e sem práticas que 

modificam este quadro. Uma das evidências é o fracasso do ensino de matemática nos bairros 

de maioria afrodescendentes que é visto como o fracasso dos negros nessa disciplina. O 

ensino de matemática nestes bairros às vezes é inexistente. Senão inexistente pelo menos 

deficitário e distante das necessidades deste alunado negro. Socialmente existe entre os alunos 

negros certo pessimismo quanto ao aprendizado da matemática. Como ela não é ensinada de 

forma adequada o baixo desempenho é em massa. Neste sentido,  

 

Não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na cabeça 

do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a diversidade, 

somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais didáticos e às 

relações preconceituosas entre alunos de diferentes ascendências étnico-raciais, 

sociais e outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam seu aprendizado. O que 

explica o coeficiente de repetência e evasão escolar altamente elevado do alunado 

negro, comparativamente ao do alunado branco. (MUNANGA, 2005, p.16) 

 

 No entanto, o uso de jogos africanos pode ser usado como ponto de partida para 

reflexões e mudanças de postura de professores e alunos em relação à matemática. Através 

dos jogos podemos discutir vários aspectos, dentre eles a ―inteligência‖ que é observada no 

jogo africano Mancala, um jogo matemático de estratégia. Por intermédio dele, podemos 

trabalhar as concepções dos alunos sobre a inteligência da população negra. Os jogos de 

                                                           
7
 Entrevista cedida para o jornal Folha de São Paulo, 05 de julho de 2010, redação de Ana Okada. 
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Mancala encerram aspectos pedagógicos interessantes a serem explorados no campo da 

afroetnomatemática.  

 

Afroetnomatemática é a área da pesquisa que estuda os aportes de africanos e 

afrodescendentes a matemática e informática, como também desenvolve 

conhecimento sobre o ensino e aprendizado da matemática, física e informática nos 

territórios da maioria afrodescendentes. (CUNHA JR., 2005, p. 43) 

 

 

A proposta de ensino afroetnomatemática não está restrita a afrodescendentes. 

Também não se pode considerar estudo complementar para negros. Trata-se da 

obrigatoriedade da inclusão do ensino de história, cultura e conhecimentos de base africana 

nos currículos de educação básica, conforme ressalta (PARANÁ, 2005, p.13). 

 

A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afrobrasileira e 

africana não se restringe à população negra, ao contrário, dizem respeito a todos os 

brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de 

uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação 

democrática. É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico 

marcadamente de raiz européia por um africano, mas de ampliar o foco dos 

currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. 

Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, que 

proporciona diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos povos 

indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e européia.  
 

 Neste contexto, os jogos de Mancala possibilitam atividades multidisciplinares 

voltadas para o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. Um tema que se 

tornou obrigatório à quase uma década, mas que muitos professores ainda negligenciam a 

aplicação da Lei 10.639/03 pautados em argumentos como: falta de formação dos 

profissionais que atuam na escola referente à cultura africana e afro-brasileira, falta de 

formação adequada nos cursos de licenciatura no que tange a Lei e a concepção equivocada 

de que para se implantar a Lei é necessário mudar o currículo de base eurocêntrica para um de 

base africana.  Além desses argumentos, 

 

Ainda encontramos muitos(as) educadores(as) que pensam que discutir sobre 

relações raciais não é tarefa da educação. É um dever dos militantes políticos, dos 

sociólogos e antropólogos. Tal argumento demonstra uma total incompreensão sobre 

a formação histórica e cultural da sociedade brasileira. E, ainda mais, essa afirmação 

traz de maneira implícita a ideia de que não é da competência da escola discutir 

sobre temáticas que fazem parte do nosso complexo processo de formação humana. 

Demonstra, também, a crença de que a função da escola está reduzida à transmissão 

dos conteúdos historicamente acumulados, como se estes pudessem ser trabalhados 

de maneira desvinculada da realidade social brasileira. (GOMES, 2005, p. 146) 
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 Existem ainda aqueles educadores que também negligenciam a aplicação da Lei 

10.639/03 quando a executam em sala de aula ―de maneira superficial, voltada para aspectos 

mínimos da cultura africana e sem procurar uma profundidade que crie um real conhecimento 

sobre as sociedades africanas e as suas histórias e culturas‖, (CUNHA JR., PEREIRA, p. 1, 

2011).  A negligência em relação à Lei está também nas disciplinas tidas como universais no 

campo das ciências exatas. Na cosmovisão eurocêntrica, encontramos ―uma concepção 

universalista da matemática que não estabelece conexão com culturas não ocidentais. Com 

isso, na concepção de muitos educadores a Lei não tem relação com a matemática‖, 

(PEREIRA, CUNHA JR., p. 3, 2011). 

 Porém, encontramos na dissertação de Santos M. (2010) uma contraposição sobre a 

concepção universalista da matemática baseado na etnomatemática. No trabalho da autora, a 

conexão entre a matemática e a cultura africana é feita mediante a contextualização do ensino 

teórico com a prática cotidiana através do mítico, história, religião e cultura afro-brasileira. 

De acordo com a autora, 

 

Ao trazer um conto mítico para iniciar as considerações sobre as matemáticas no 

mundo plural, busca-se enfatizar não apenas os seu caráter pedagógico, mas a 

percepção de mundo latente nas entrelinhas, a vinculação sociocultural e a 

complexidade simbólica das ideias matemáticas representadas no pensamento 

africano. (SANTOS M., 2010, p. 39) 

 

 O trabalho de Santos (2010) contribuiu para mostrar que é possível articular a Lei nº 

10.639/03 e a matemática na escola. No entanto, para a implantação da Lei nas aulas de 

matemática é necessário uma mudança de postura do professor, ou seja, ―É necessário que 

mudemos nossas posturas em relação ao que e ao como fazer em nossas salas de aula‖ 

(GARNICA; MODESTO, 2003, P. 136). As mudanças são difíceis, porém ―é necessário ter 

coragem para se desprender daquilo que se está acostumado a fazer‖ (GARNICA; 

MODESTO, 2003, P. 137). Para tanto, buscamos em formações de professores novas 

metodologias e práticas pedagógicas que favorecem a construção de novos conhecimentos. 

Neste sentido, 

 

As atividades de formação continuada são importantes dada essa nossa natureza de 

contínua transformação: é necessário mudar as práticas, as abordagens, os enfoques, 

o trabalho em sala de aula, as posturas dos professores e dos alunos. Incluir, nas 

aulas de Matemática, discussões sociais e trabalhos em grupo (realizados nas salas 

de aula e, de modo mais amplo, nas escolas), são modos de se adequar às mudanças 

e às necessidades atuais. (GARNICA; MODESTO, 2003, P. 137).  
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 Neste contexto, insere-se a necessidade de adequação do ensino de matemática com a 

Lei 10.639/03. No entanto, o conteúdo eurocêntrico dos livros didáticos somados a formação 

eurocêntrica dos professores dificultam a inclusão das africanidades matemáticas. Porém, na 

formação de professores podemos buscar alternativas e novas metodologias que promovem a 

inclusão da Lei. É neste contexto de formação que encontramos novas ideias, experiências e 

sugestões que favorecem a inclusão das africanidades matemáticas em nossa prática de sala de 

aula. No entanto, quando participamos de formação continuada para professores de 

matemática esperamos que a abordagem teórica esteja associada às atividades práticas e 

lúdicas, ou seja, algo que contribua para nossa prática de sala de aula. Garcia e Modesto 

(2003), ressaltam ainda que, 

 

Uma atividade de formação continuada só é realmente considerada ―válida‖ ou 

―boa‖, se pautada na discussão de algo que seja útil e aplicável em sala de aula, não 

podendo ser, portanto, meramente prescritiva. Para que as atividades tenham 

aplicabilidade em sala de aula é essencial que a formação continuada considere a 

realidade da sala de aula, afastando-se dos estudos meramente livrescos. 

(GARNICA; MODESTO, 2003, P. 146).  

 

 Neste sentido, o lúdico na formação continuada, especialmente os jogos, de acordo 

com Pimentel (2004) em sua tese, tem se configurado como uma tendência para a formação 

de professores de matemática. Através do lúdico podemos fazer conexão entre as tendências 

teóricas do ensino de matemática e a prática de sala de aula.  Neste contexto, inserem-se os 

jogos de Mancala, uma atividade lúdica com base lógica, que pode ser usado na formação de 

professores.  

 O jogo africano Mancala é o objeto de estudo desta pesquisa, um jogo com um amplo 

espectro de possibilidades de se relacionar com a matemática e com a cultura africana e afro-

brasileira. Dependendo da orientação do professor, o jogo pode contribuir para melhorar o 

desempenho dos alunos em matemática e para a implantação da Lei 10.639/03 nesse campo 

de conhecimento. 

 Desempenho em matemática, mudanças de postura, ensino de história e cultura afro-

brasileira são partes integrantes de nossos estudos nesta pesquisa. São temáticas de grande 

relevância no contexto educacional brasileiro, tendo em vista a necessidade de melhorar o 

desempenho dos alunos em matemática, conforme mostram os testes de proficiência da Prova 

Brasil/SAEB bem como a necessidade de cumprir a determinação da Lei 10.639/03. Neste 

sentido, a relevância sociopolítica da pesquisa está na possibilidade de utilizar o jogo Mancala 

e os resultados deste estudo para a formação de professores em Africanidades Matemáticas. A 
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Lei 10.639/03 que trata da obrigatoriedade da inclusão de estudos referentes a ensino de 

história e cultura afro-brasileira é resultado de um conjunto de práticas e reivindicações do 

Movimento Negro que tomou mais força nos anos 70 com o advento dos Novos Movimentos 

Sociais. 

 

1.3 Os novos Movimentos Sociais 

 

 Nas últimas décadas, a globalização somada ao desenvolvimento do mercado 

capitalista ocasionou ―a emergência de necessidades novas, associadas a novos padrões de 

consumo que envolve educação, transporte, atendimento médico, equipamentos sociais e 

culturais‖ (DURHAM, 1984, p. 24), e outros. Neste sentido, 

 

(...) pode-se dizer com certeza que a difusão social da produção contribuiu para que 

novas formas de opressão fossem reveladas e que o isolamento político do 

movimento operário facilitou o surgimento de novos sujeitos sociais e novas práticas 

de mobilização social. (SANTOS, 2005, p. 174) 

 

 De acordo com o autor, o surgimento de novos sujeitos sociais e novas práticas de 

mobilização social, impulsionou o surgimento dos Novos Movimentos Sociais (NMSs)
8
. No 

Brasil, o advento dos NMSs foi impulsionado pelas novas demandas sociais e pela luta contra 

a opressão do regime militar e capitalista. Existem duas concepções sobre os NMSs, de 

acordo com SANTOS (2005), na primeira ―Para alguns, os NMSs representam a afirmação da 

subjetividade frente à cidadania‖ (SANTOS, 2005, p. 181), ou seja, de acordo com esta 

concepção, a luta não é pela emancipação política, é pela emancipação pessoal, social e 

cultural. A segunda concepção na visão de outros teóricos é que ―o impacto buscado pelos 

NMSs é, em última instância, político, e sua lógica prolonga a cidadania, a mesma que 

orientou os movimentos sociais do passado‖ (SANTOS, 2005, p.182), ou seja, não há 

novidade nos NMSs. No entanto, entre essas duas concepções, destacamos de acordo com 

Santos (2005) que: 

 

(...) é evidente a novidade existente nos NMSs, tanto no campo da ideologia quanto 

no das formas organizativas, mesmo que esta não deva ser defendida em termos 

absolutos. (...) duvido que os NMSs possam ser explicados em sua totalidade por 

uma teoria unitária. (...) A novidade dos NMSs não está na rejeição a política, pelo 

contrário, está na ampliação da política par além do contexto liberal da distinção 

entre estado e sociedade civil. (SANTOS S. B, 2005, P. 182 e 183) 

  

                                                           
8
 ―NVSs‖, sigla usada por Boaventura de Souza Santos para designar o advento dos Novos Movimentos Sociais.  
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 Concordamos com o autor que os NMSs não podem ser explicados por uma teoria 

única, até mesmo pela diversidade dos movimentos e de interesses de lutas contra a opressão. 

No entanto, de acordo com o autor, os NMSs lutam em prol de uma emancipação tanto 

política como social, na qual, agregam novas concepções sobre os direitos políticos e sociais, 

ou seja, emancipação com subjetividade sobre cidadania. No entanto, é; 

 

Imprescindível notar que, enquanto nos países centrais a exposição dos NMS 

compreendia os movimentos feministas, estudantis, pacifistas, ecológicos, de 

minorias raciais e culturais, de consumidores e usuários de serviços, entre outros, 

pautados por valores pós-materialistas, na América Latina – onde, frequentemente, 

utiliza-se a nomenclatura de movimentos populares ou novos movimentos populares 

–, tal designação é acrescida de demandas específicas ligadas a necessidades básicas. 

(MELO, 2007, p. 84) 

 

 O advento da globalização e o sistema capitalista, fez com que emergisse no Brasil e 

na América Latina novas demandas sociais que são oriundas de diversas áreas como: 

 

[...] segurança pública, trânsito, poluição, moradia, saúde, educação (formal e não-

formal destacando-se nesta última as centenas de programas com crianças, jovens, 

adolescentes, portadores de diferentes doenças, usuários de drogas etc.); assim como 

a qualidade de serviços públicos, áreas verdes, recuperação de áreas centrais, dentre 

outros. (GOHN, 2005, p. 14) 

 

 Para atender a essas novas demandas sociais, a sociedade civil brasileira tem se 

organizado e, 

 

Novos movimentos sociais têm sido criados nas zonas periféricas, que também se 

tornam heterogêneas, sob a forma de organizações locais, e luta de comunidades 

territoriais específicas. Organizações não governamentais (ONGs), que demandam e 

constroem ações pela cidadania (lutas contra a pobreza, a exclusão e a 

discriminação), e programas e políticas sociais de inclusão social completam o 

cenário onde o novo associativismo se desenvolve articulado por diferentes redes 

sociais. (GOHN, 2005, p. 14) 

 

 Dentro deste contexto, encontramos o Movimento Negro, não apenas como um novo 

movimento social, tendo em vista o histórico de luta dos negros pela emancipação política e 

social da população negra desde o Brasil colônia, mas como um movimento de luta contra a 

exclusão, discriminação e em prol de políticas públicas de reparação social da população 

negra. 
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1.4 O Movimento Negro 

 

 A história do Movimento Negro no Brasil é marcada pela luta contra o racismo e pela 

luta em favor da melhoria da qualidade de vida e educação para a população negra. Luta 

também em prol de políticas compensatórias pelos danos causados pelo escravismo no Brasil. 

Para entender melhor o significado de Movimento Negro no Brasil, o que ele faz e quem são 

os agentes que o compõe, recorremos à definição dada por Pereira (2005, p.22) que se segue: 

 

[...] entidades e grupos de negros surgidos na década de 70 que tomaram comum o 

uso do termo Movimento Negro para designar o seu conjunto e as suas atividades. 

Documentos de Entidades e declarações de militantes do passado já haviam 

utilizado antes essa expressão, mas não chegara a fixar-se como o significado que 

tem hoje – Grupos, Entidades e Militantes negros que buscam a valorização do 

negro e da Cultura Negra e se colocam diretamente contra o racismo, buscando, 

através deste combate, o respeito da sociedade e a melhoria das condições de vida 

para a população afro-brasileira.  

 

 A valorização do negro e de sua cultura esteve sempre presente nas pautas de 

reivindicações do Movimento Negro.  Dentre suas reivindicações, destacamos a luta de classe 

em prol de políticas públicas para a democratização do ensino. No Brasil, a história da 

educação brasileira é marcada pelo descaso do governo e pela falta de políticas públicas no 

campo educacional em prol de grande parte da população brasileira composta de negros e 

índios. O currículo da Educação brasileira de base eurocêntrica sempre excluiu a cultura e os 

conhecimentos de base africana. 

A falta de contextualização na escola entre a cultura europeia transplantada e a prática 

cotidiana da população negra, geram conflitos escolares, na qual o aluno negro é vítima de 

atitudes preconceituosas e racistas. Esses conflitos, conforme destacou Munanga (2005), 

―desestimulam o aluno negro e interfere em sua aprendizagem‖. 

O Movimento Negro já a partir dos anos 70 com uma nova militância começou a 

pensar em um currículo escolar que incluísse conhecimentos e cultura de base africana. As 

experiências bem sucedidas no campo educacional dentro do próprio Movimento Negro 

fortalecia a ideia de se pensar numa mudança no currículo. O resultado dessas discussões foi à 

pressão política exercida pelo Movimento Negro em prol de políticas públicas que culminou 

na Lei 10.639/03. Apresentaremos a seguir, na visão do ativista Henrique Cunha Junior do 

Movimento Negro, uma entrevista que relata os momentos que antecederam a Lei 10.639/03, 

as primeiras experiências educacionais bem sucedidas dentro do próprio movimento e a 

trajetória do Movimento Negro em prol de políticas públicas para uma educação que inclui a 
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população negra. Relata também a importância do Movimento Negro e da conferência em 

Durban para a consolidação da Lei. 

 

1.5 Influências do Movimento Negro Para a Consolidação da Lei 10.639/03
9
 

 

Rinaldo. A Lei 10639/2003 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para a 

inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ―História e 

Cultura Afro-Brasileira" é uma conquista não somente para a população negra mais para o 

povo brasileiro. No entanto, em que momento o Movimento negro já pensava em um 

currículo educacional que incluísse conhecimentos da cultura afro-brasileira? 

 

Professor Henrique Cunha.  

 

 Para entender melhor essa Lei, agente precisa remontar a duas coisas que explicam a 

história do próprio movimento negro. Primeira delas é olhar às questões dos anos 70 do 

Movimento Negro. Os anos 70 do Movimento Negro foi um período que apareceu uma 

geração nova de militância no movimento. E essa militância tinha algumas contestações novas 

e uma dessas contestações é que agente achava que a educação ao invés dela incluir, ela 

excluía. 

Foram aparecendo uma série de exemplos e coisas que levaram a consolidar essa ideia, 

por exemplo: os grupos do Movimento Negro fizeram experiências escolares do tipo grupo da 

Cacupro, um grupo de mães que se reuniam e faziam uma espécie de parquinho infantil 

diferenciado. Era um grupo de mulheres que fizeram um negócio novo no Movimento Negro, 

o que hoje se chama reforço escolar ou de forma lúdica de fazer todo o ensino. Mas, no fundo 

elas introduziram uma série de atividades e coisas que, a escola comum não fazia. E nós 

vimos que aquilo deu resultado.  

 

Rinaldo. Interessante Cunha é a iniciativa da militância feminina neste processo. Além dessas 

experiências com o grupo de mulheres, tiveram outras inciativas? 

 

                                                           
9
 Entrevista cedida pelo professor Dr. Henrique Cunha Junior, professor do Programa de Pós-Graduação da UFC 

em 21 de Jun. 2010. Essas informações são relatos de experiências por ele vivenciadas na militância do 

Movimento Negro no Brasil. Pretendemos mostrar ao leitor nessa entrevista os acontecimentos históricos 

antecedentes à consolidação da Lei nº 10.639/03, começando pelos anos 70, onde o movimento começou a 

pensar nas relações étnico-raciais na educação brasileira, até a consolidação da presente lei. 
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Professor Henrique Cunha. 

 

Fizemos nos anos 70, algumas experiências também neste sentido de educação, como 

foi, por exemplo, a escola ―O Camisa Verde‖ em 1976. Era uma escola de samba, e nela o 

pessoal tinha uma possibilidade de fazer o que se chamava em São Paulo de Madureza, no 

Rio se chamava artigo 99, que era um artigo aonde você poderia prestar para substituir a tua 

formação, que naquele tempo era o ginásio, (prestar provas isoladas sem ter cursado). Este 

artigo possibilitava a pessoa fazer provas isoladas sem ter cursado, desde que tivesse a maior 

idade. Nós fizemos uma escola no ―Camisa‖ que ajudava as pessoas a prestar essa prova 

Madureza, só que a gente introduziu uma série de outras coisas que não caiam no curso 

Madureza.  

 

Rinaldo. Cunha, esse acréscimo de atividades no curso contribuía para a motivação dos 

alunos? Foi a partir dessas experiências que se deu o interesse do movimento negro para a 

mudança no currículo educacional brasileiro? 

 

Professor Henrique Cunha. 

 

O que agente observava, é que o pessoal tinha interesse maior por essa escola do que a 

escola comum. Alunos disseram que nunca conseguiram fazer nada na escola comum, porém 

iam para a escola do ―Camisa‖, pois ali conseguiam um melhor aproveitamento. Neste 

período ficou discutido já no Movimento Negro, que agente teria que modificar a escola, 

modificar o ensino e modificar os métodos de trabalho. Então do ―projeto do vamos ver‖ 

extremamente ambicioso, extremamente amplo, agente não conseguiu realizar, mas, a partir 

de então passou a se discutir a educação no Brasil. Em 1979 foi realizado o primeiro 

congresso brasileiro de educação, e foi uma dificuldade incrível conseguir por, uma mesa do 

movimento negro nesse Congresso. Lembro-me bem que, agente viu que as coisas 

aconteceriam em torno da PUC de São Paulo, era o pessoal que contestava o regime militar. 

Eram os professores mais avançados da Unicamp e da UFRJ que estavam organizando tudo. 

 

Rinaldo. Cunha, qual foi à dificuldade encontrada e como foi à participação do Movimento 

Negro neste congresso? 

 

Professor Henrique Cunha. 
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 Quando nós chegamos com a ideia de fazer uma discussão sobre o negro em educação, 

eles não acharam muito interessante. Eu não estava em São Paulo naquela época, estava com 

outras atividades em outros lugares e não podia levar o material que agente produziu para o 

seminário, então pedi a meu pai, o Sr. Henrique Antunes Cunha par ir em meu lugar. Ele foi e 

conversou com o pessoal que estava na PUC, não me lembro exatamente com quem ele 

conversou, mas eu sei, por exemplo, que ele participou de coisas da conversa de Moacir 

Gadotti e eles acabaram inclusive decidindo que ia ter uma mesa, para gente fazer o que 

estávamos querendo.  

Eu sei que saiu a mesa, mas os organizadores não tiveram grande fé, na nossa 

capacidade inclusive de mobilização. Conseguimos um espaço, tínhamos uma mesa que ia das 

14h às 15h da tarde no 5º andar lá da PUC, numa salinha que só cabiam umas vinte pessoas. 

Tinha muita gente do lado de fora querendo entrar e pessoas do Movimento Negro, nervosas, 

querendo brigar, e diziam ―como que um tema desses, os organizadores nos arranjam uma 

sala tão pequena?‖ Então, a Nazaré, a Maria do Carmo e eu, reunimos um grupo de pessoas e 

fomos até a sala em que estava a coordenação do seminário.  

Então chamamos os coordenadores e dissemos: venham ver o que está acontecendo, 

venham explicar para os organizadores, o que é isso? Isso é muito grave! Não era isso que nós 

queríamos, tinham que ter nos dado uma sala maior. Quando eles chegaram, e também viram 

aquele monte de negros nos corredores, se assustaram e disseram, está havendo uma 

revolução aqui? Podia-se notar que os coordenadores estavam extremamente apreensivos. 

Entramos na sala e falei: vejam só todo esse pessoal que está ai fora, está querendo entrar 

nessa sala para assistir o seminário e essa sala não comporta essas pessoas. Daí esses 

coordenadores foram até a administração para nos disponibilizar uma sala de teatro.  

Nosso seminário atrasou quase uma hora do início do que nós havíamos previsto. 

Ficavam livres umas salas de teatro da PUC. E vejam que eles podiam ter inclusive, de início 

ter alocado nosso seminário no teatro, pois, o teatro tinha espaço suficiente. Mas eles não 

acreditavam que tivéssemos plateia. Contrariando a previsão dos organizadores, tivemos uma 

grande plateia e agente foi discutir de uma forma ampla a coisa das Relações étnicas da 

educação no Fórum nacional pela primeira vez. Desse Fórum para frente aconteceu uma série 

de coisas.  

 

Rinaldo. Cunha, como foi à participação do Movimento Negro no Fórum, houve alguma 

conquista política? 

 



47 
 

Professor Henrique Cunha. 

 

O Brasil saiu da ditadura militar e nós tínhamos que discutir a nova Constituição do 

país. Na discussão dessa nova Constituição, nós tivemos um embate muito grande, quase 

perdemos todas as premissas que a gente queria, sempre os nossos, vamos dizer algozes, eram 

os marxistas. Tudo que a gente estava pretendendo, o dia que o país virasse socialista, todos 

os nossos problemas estariam resolvidos. O problema é que o país não estava virando 

socialista. O país só estava democratizando, por mais que agente argumentasse que havia uma 

necessidade de discussões extremas relativas à população negra nós não conseguíamos entrar 

em nada.  

Então, na Constituição a única coisa que agente conseguiu ao longo dos anos, foi 

ganhar alguma visibilidade na questão dos quilombos. Na discussão da LDB, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, nós não conseguimos colocar nenhuma das nossas premissas, 

nós perdemos de ponta a ponta. Então se adiou, vamos dizer assim, esta discussão sobre 

relações étnicas na educação. Ficou desde 1990, quando as coisas se consolidaram em torno 

de discussões e tudo mais, um antagonismo que não se resolveu, sendo que eu não lembro 

direito às datas das discussões da LDB, lembro bem as datas das discussões da Constituinte, 

porque ela se fechou em 1988. Eu não acompanhei toda a LDB, mas o que aconteceu é que 

nós não conseguimos obter os resultados que queríamos.  

 

Rinaldo. Cunha, o que aconteceu a partir desse momento, qual foi à articulação política do 

Movimento Negro? 

 

Professor Henrique Cunha. 

 

Paralelamente, essa coisa de ter os resultados que nós queríamos, em 1984 teve uma 

reunião em Porto Alegre, onde todo o pessoal que foi referência nesse período dos anos 90 e 

2000, Kabenguele Munanga, Petronilha, o pessoal de Santa Catarina que constituiu o NEN 

(Núcleo de Estudos Negros) de Florianópolis, estavam presentes. O Ivan que fez o Doutorado 

aqui na UFC foi um dos coordenadores do NEN posteriormente. O que aconteceu depois do 

seminário de Porto Alegre, é que nós começamos a fazer um trabalho muito amplo, muito 

coordenado, discutindo o racismo nas relações étnicas na educação brasileira. O seminário foi 

realizado num clube negro antigo em Porto Alegre, um clube negro centenário na floresta 
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Aurora. E nesta reunião na floresta Aurora, felizmente tinha um espectro amplo de militantes 

do movimento negro que lidavam com as questões da educação. 

 Depois dessa reunião em Porto Alegre, teve um reflexo bastante grande na Bahia e no 

Rio de Janeiro e teve outros reflexos, digamos, menores em outros estados. O que aconteceu? 

Começou a se formar núcleos de discussão das relações étnicas da educação. Teve um 

seminário em 1987, na Fundação Carlos Chagas, e esse seminário trouxe gente de todo o 

Brasil. Tinha umas centenas de pessoas e teve uma discussão nacional ampla sobre as 

questões curriculares, sobre as questões dos conteúdos, sobre os métodos, sobre qual era a 

grande relação entre as questões da educação. A ênfase ali era a questão da repetência e da 

desistência do alunado negro e porque que isso ocorria. As pessoas faziam colocações 

diversas sobre o que a escola e a educação brasileira estavam fazendo para a educação da 

população negra, as dificuldades, os impedimentos e outros.  

Esse foi um dos seminários mais importantes na questão das relações étnicas na 

educação, e nesse seminário você vai ver que, há um pulso enorme na direção de 

reivindicações da população negra na educação. Estou falando de 1987, coisas que ocorreram 

um pouco depois 1987, são coisas paralelas. Os grupos do movimento vão começar a 

rediscutir a questão da educação agora sobre outro patamar, ou seja, outro enfoque do que 

faltava para incluir a população negra e fazer uma crítica mais ampla à educação, fazer uma 

crítica de como aparecia o racismo na sala de aula e fazer uma crítica ampla dos livros 

didáticos.  

 

Rinaldo. Cunha, as discussões sobre desistência, repetência, livro didático e o preconceito 

contra o aluno negro na escola aconteciam com o MEC? 

 

Professor Henrique Cunha. 

 

Veremos que no curso das questões vai aparecer uma análise bastante ampla do que é 

o livro didático, uma análise bastante ampla de quais são as relações dentro das salas de aula. 

Bom, de tudo isso e que agente conseguiu fazer um debate bastante amplo com o MEC no 

governo do Fernando Henrique Cardoso. O debate com o MEC é organizado pela Geruse 

Romão, que veio de Florianópolis. Ela, vamos dizer que era uma das pessoas que mais 

estavam aparelhadas com o que estavam acontecendo até pela própria atuação do NEN, que 

tinha inclusive feito uma edição de revista discutindo ―O Negro em educação no país‖. E ela a 

partir da experiência com o NEN, conhecia muitas pessoas no país e ai ela vai para o MEC, 
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não existia ainda essa secretaria de diversidade que tem hoje no MEC, mas estava 

embrionária, estava em formação essa secretaria.  

A Geruse vai produzir um grande diálogo entre Ministério da Educação e o 

Movimento Negro. Só lembrar que o Ministério da Educação nesta época era Chefiado pelo 

professor Paulo Renato que tinha sido Reitor da UNICAMP, na qual, tive muitos embates 

com ele, por ter sido da direção da associação dos docentes da USP, e a relação da associação 

com os três reitores da Universidade Paulista era um negócio tenso, pois agente estava sempre 

lá para discutir salários e discutir reivindicações. Eu conhecia bem o Ministro Paulo Renato e 

conhecia bem dessa relação entre as universidades, e o Paulo Renato era muito teimoso, mais 

ele respeitava esse grupo que estava discutindo com ele, tinha certo respeito pelas pessoas.  

O professor Paulo Renato, como eu disse era muito turrão, mas você fazia o pleito, e 

conseguíamos conversar com os secretários do ministério, conseguíamos obter um campo de 

diálogo mais amplo. Isso propiciou não só reuniões em Brasília, negociando o que seria hoje a 

SECAD (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), mas reuniões em 

Brasília que mostravam para o ministro que tinha de ter uma Lei que ampliasse os currículos 

escolares. Então, a Lei 10639/2003, quando o PT chega ao governo está redigida, está pronta. 

Tanto que a Lei entra em vigor em janeiro de 2003. Ela estava toda discutida no final do 

governo do Presidente da república Fernando Henrique Cardoso e não sei nem porque eles 

não sancionaram a Lei antes, mas eu sei que a ideia e as discussões estavam praticamente 

consolidadas.  

 

Rinaldo. Cunha, em que momento se intensifica a relação do governo brasileiro com o 

Movimento Negro? 

 

Professor Henrique Cunha. 

 

A mudança da relação entre o movimento negro e o governo brasileiro se deu em 

1995. A Marcha que teve em Brasília em 1995 reuniu vinte mil pessoas, embora a imprensa 

nacional não tenha os dados, mas o fato é que aquela esplanada do ministério ficou lotada de 

gente. Na Marcha dos trezentos anos de Zumbi dos Palmares se fez uma pressão e acabou que 

os líderes da marcha foram recebidos pelo Presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso.  

A partir dessa reunião com o presidente Fernando Henrique Cardoso o governo 

brasileiro se propôs a discutir ações afirmativas no país, que vai somar com reivindicações 
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que depois o próprio Governo brasileiro teria que discutir a questão na conferência mundial 

que se deu em 2001, em Durban. Mas, a preparação da conferência, ela toma uns quatro ou 

cinco anos antes da própria conferência. Você tem conferências nacionais, conferências 

regionais e depois tem a conferência mundial. Então esse curso da preparação se deu a partir 

da marcha de 1995, onde o Governo Brasileiro pela primeira vez decreta que o Brasil é um 

país racista. Entendo que ai há um marco constitucional, marco legal das coisas, a hora que o 

Presidente da República diz que o país tem que tomar medidas de reconhecimento oficial.  

 

Rinaldo. Cunha, foi a partir dessa marcha que a pressão política do Movimento Negro passou 

a ter mais influência no governo, tendo em vista que o presidente Fernando Henrique decreta 

que o Brasil é um país racista? 

 

Professor Henrique Cunha. 

 

Nessa marcha de 1995, dados o reconhecimento oficial, fica o compromisso do país, 

discutir ações afirmativas. Então estamos vendo que a Lei, de 2003, ela soma uma série de 

ações que se deram desde lá do Seminário de 1984 em Porto Alegre, e as mudanças e 

reivindicações que o movimento foi acumulando com a relação desse próprio estado brasileiro 

e as mudanças do próprio estado brasileiro entre o Governo de Fernando Henrique Cardoso e 

a transição para o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O Governo Lula quando recebe a 

transferência de poder, já encontra um discurso de uma relação com o Movimento Negro 

bastante ampliado, bastante belo até porque o movimento negro teve uma ação muito forte 

com relação à preparação de Durban em 2001. Lá de Durban já se voltou para o Brasil com a 

ideia de que o Governo Brasileiro faria algumas secretarias. 

O Governo Brasileiro assinou inclusive um compromisso de ações afirmativas em 

Durban, tudo isso desagua em tomada de decisão. Acho que há duas tomadas de decisões 

importantes, uma foi à criação da secretaria que depois ficou com nome de secretaria de 

política da igualdade racial.  Entendo que esse nome é bastante infeliz, por duas razões, 

primeiro o conceito de igualdade é um conceito complicado para a democracia liberal que 

quer igualdade. Democracia liberal é uma coisa competitiva, e ainda igualdade racial, 

complicou o que era complicado. A minha sugestão inclusive era de quatro secretarias, uma 

em cada ministério, nenhuma acumulando funções. Ivani era o mentor do projeto, era o cara 

que durante a Conferência Mundial esteve muito próximo do Governo brasileiro em questões 

de discutir coisas. 
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 Eu por exemplo, me reuni no Rio de Janeiro com ele e falei que formar uma secretaria 

não é o melhor modelo, uma vez que essa ideia de fazer uma secretaria que ela funcione com 

o conceito matricial que vai unir as outras secretarias, no Brasil isso não funciona, porque o 

Brasil é feito, ―se o chefe não topou ninguém faz nada‖. Daí a ideia que se tinha é que se 

conseguiria convencer os outros ministérios e as suas ações a partir da sua secretaria. Eu 

pensava que era melhor ter uma secretaria ampla em cada um dos quatro ministérios chaves e 

daí se fazer política, mas não foi isso que aconteceu, ficou uma secretaria concentrada, mas o 

que eu acho importante no ponto de vista histórico é que essas coisas tomaram, vamos dizer 

avanço maior no período do Governo de Fernando Henrique Cardoso como consequência do 

que ocorreu em 1995, na marcha sobre Brasília. Então a marcha sobre Brasília foi 

fundamental tanto para entender a edição da lei em 10.639/2003, como para entender também 

a ampliação das relações do governo brasileiro com o próprio movimento negro.  

 

Rinaldo.  Cunha, na sua concepção a conferência em Durban também contribuiu para a edição 

da Lei 10.639/03? O que falta hoje nas escolas para que se cumpra a determinação da Lei? 

 

Professor Henrique Cunha. 

 

A Lei então é um resultado de uma ação ampla no movimento e a necessidade de 

mudar os currículos no país, é uma ação ampla também de termos a preparação de Durban, e 

por ter voltado de Durban com a necessidade de ações afirmativas. Então ficou muito fácil 

para o governo brasileiro ter os argumentos que justificassem a Lei. Depois de ter feito toda 

essa trajetória enorme, existe a Lei. A próxima trajetória é tão longa quanto à da Lei, ou seja, 

de fazer que ela seja implantada. Vamos pensar aqui que talvez toda aquela força de coesão 

do movimento de 1995, hoje já está bastante dispersa, então hoje o mecanismo de pressão não 

é tão forte talvez como o de 1995.  

Acho que estamos numa fase que a primeira coisa que o movimento precisa rever é a 

relação dele com o estado brasileiro. A ideia populista e que eu inclusive no primeiro mandato 

votei nela e que nós temos um presidente vindo das classes populares e tudo isso, é preciso 

passar por várias avaliações, uma delas, por exemplo, é a relação com o Banco Mundial, a 

outra é a própria relação dos movimentos sociais com este governo que está popular. Vamos 

ter que reavaliar essa relação porque o fato do governo ser popular não implica que não vai 

haver situações a serem discutidas que impliquem em outras políticas públicas.  
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Então vamos dizer assim, é como se o movimento tivesse aderido de certa forma o 

governo, ficando mais tranquilos na posição de que aquele governo seria mais fácil de 

enfrentar e fazer coisas. Para o aspecto da Lei isso não aconteceu, eu acho que os movimentos 

então enfraqueceram a sua forma de pressão, relativo à implantação da Lei e fazer cumprir. 

Por outro lado, existe dentro não só do governo, mas dentro dos movimentos sociais a ideia de 

que a Lei não é um negócio tão necessário, veja que toda vez que agente vai conversar com 

determinados grupos, e nós estamos sentindo isso na Pós-graduação, se fala de coisas 

relativas à população negra, as pessoas sempre tem um argumento de que as coisas não são 

tão ruins assim, que as coisas não estão tão difíceis assim, ou seja, sempre existe um conjunto 

de argumentos que são alçados e que refletem a importância da Lei ser implantada.  

As pessoas acham que para implantar essa Lei, terão que estudar tudo outra vez, teria 

que rever toda a sua formação e uma série de coisas que aparecem quando você está 

implantando uma Lei que modifica bastante a concepção de educação no país. Todas essas 

coisas precisam e tem que ser revistas para que essa Lei possa ser implantada.  

Os caminhos são diversos, por exemplo, nós vamos ter que rever lá na universidade o 

que se ensina em formação de professores, pois é uma questão bastante difícil. Os professores 

são todos formados em uma escola bastante eurocêntrica, bastante distante da realidade 

brasileira, bastante distante dos problemas brasileiros e esse discurso universalista impede até 

que os professores universitários e os demais enxerguem o motivo da modificação da Lei.  

Não é a toa que estamos em uma barreira invisível, a Lei não avança e a gente 

pergunta, ―porque não avança‖, ela não avança porque há restrições nos conjuntos de 

professores tanto nas redes públicas quanto nas redes privadas de ensino, como também na 

própria universidade.      

 

1.6 O Desafio de Implantar a Lei 10.639/03 

 

 A luta em prol de uma educação brasileira que de fato inclua a população negra esteve 

presente na pauta de reivindicação do Movimento Negro e a articulação feita pelo movimento 

em prol de políticas públicas no campo educacional foi fundamental para a consolidação da 

Lei 10.639/03. No entanto, há de se destacar que a atuação do Movimento Negro não se 

resumia ao campo político, pois os seus militantes investiam em programas solidários dentro 

do próprio movimento, esforçando-se para oferecer educação para o negro, conforme enfatiza 

(PEREIRA, 2005, p.41). 
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O movimento Negro, além de combater o racismo, sempre se esforçou em educar o 

negro, a comunidade negra – a começar por seus próprios militantes. Na década de 

70, não eram poucos os que chegavam para a participação trazidos por conflitos 

íntimos e intensos: a confrontação diária com preconceitos e a discriminação, como 

nos casos de bloqueio ou submissão no mercado de trabalho, no mais das vezes 

velados, disfarçados de brincadeiras e piadas; ou a dificuldade em encontrar fatores 

de identidade positiva, já que inúmeros estigmas acompanham o negro e a Cultura 

Negra, o que em alguns gera a apatia, a amargura, o sentimento de inferioridade, e 

em outros aguça o interesse por compreender tal situação. 

 

 As experiências educacionais realizadas pelo Movimento Negro serviram de base para 

se pensar numa mudança de currículo que incluísse conhecimentos de base africana. A partir 

dessas experiências, o Movimento Negro se mobilizou e a articulação culminou com a 

consolidação da Lei 10.639/03. Porém, a reflexão que fazemos agora é sobre a dificuldade 

para se implantar a Lei nas escolas. Já se passaram quase uma década e o grande desafio desse 

momento é cumprir o que determina a Lei. Muitos educadores ainda negligenciam o ensino de 

história e cultura afro-brasileira, pautados em argumentos contrários à inclusão da Lei. Um 

dos argumentos refere-se à falta de formação adequada dos profissionais que atuam nas 

escolas, pois a Lei é recente e não tiveram formação acadêmica adequada. Outro argumento 

refere-se à formação universitária, visto que grande parte das universidades ainda não se 

adaptou a questão da Lei em seus cursos de graduação.  Argumenta-se também que para se 

implantar a Lei será necessária outra formação, para se trabalhar com um currículo de base 

africana. 

 No entanto, ultrapassar os argumentos que impedem a implantação da Lei em sala de 

aula é na verdade ultrapassar a barreira da desigualdade social a qual a população negra vem 

sofrendo desde o Brasil Colônia pelo escravismo até os dias atuais pelo preconceito e a falsa 

ideologia que o Brasil não é um país racista. No campo educacional, ainda se houve a falsa 

ideologia que não existe racismo na escola, e eu mesmo presenciei em muitas ocasiões nos 

programas de formação continuada para professores, à famosa frase ―a escola em que eu 

trabalho não existe racismo‖.  

 Com relação à formação profissional, os professores pelo próprio ofício profissional, 

devem se manter atualizados e abertos para o novo, pois as estratégias pedagógicas e os temas 

desenvolvidos em relação às necessidades de um mundo globalizados em que vivemos devem 

ser práticas constantes e inovadoras dos educadores. Assim, o profissional deve investir em 

formações continuadas para se adaptar as novas necessidades sociais e a inclusão da Lei faz 

parte deste processo. 

 No entanto, para se implantar a Lei em nossa prática pedagógica não é necessário 

substituir o currículo de base eurocêntrica por um de base africana, é na verdade uma questão 
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de interpretação, pois o que a Lei diz é sobre a obrigatoriedade da inclusão do ensino de 

história, cultura e conhecimentos de base africana aos outros conhecimentos que já existem no 

currículo da educação básica.  

Em relação ao Movimento negro, o momento histórico agora é outro, e o foco deve 

está centrado no suporte para a implantação da Lei nº 10.639/03. Sabemos que o papel do 

Movimento Negro foi fundamental durante todo o processo de construção das ideias que 

culminou na presente Lei. Historicamente, os militantes do movimento têm ao longo de toda a 

sua trajetória de lutas uma preocupação para a educação do negro e neste sentido, ―vai buscar 

construir e desenvolver propostas pedagógicas, no sentido de modificar o espaço da educação, 

buscando influir na reavaliação de seus programas, projetos e ação educativa‖ (LIMA, 2009, 

p.34). 

 Neste contexto, em relação à Lei hoje, a articulação do Movimento Negro deve está 

mais centrada sobre o poder público no sentido de se fazer cumprir o que determina a Lei 

10.639/03. Grandes são os desafios dos educadores, porém, o maior desafio é romper com o 

preconceito que impede a democracia racial nas escolas. Nas aulas de matemática, a grande 

dificuldade que encontrei foi romper com paradigmas. Iniciei uma busca por uma matemática 

de base africana no intuito de inclui-la em minhas práticas pedagógicas. Neste sentido, a 

maior dificuldade foi romper com a ideia que deveria procurar uma matemática de base 

africana. Na verdade, a matemática que é sistematizada na escola é também de base africana, 

o que devemos aprender é dar um enfoque cultural contextualizando a matemática 

sistematizada na escola com história e cultura afro-brasileira. 

 Neste contexto, como veremos mais adiante, o trabalho com o jogo milenar africano 

chamado Awalé da família do Mancala oferece múltiplas possibilidade em se articular 

matemática e a Lei 10.639/03. Nesse jogo, estão implícitos conceitos de matemática que são 

sistematizados pela escola. Também estão envolvidos aspectos relevantes da cultura africana 

e afro-brasileira na prática do jogo.  
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CAPÍTULO 2 

 

2.0 Metodologia 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, estudo de caso, que teve como lócus 

da pesquisa as escolas municipais de ensino fundamental Heloísa Abreu Júdice de Mattos e 

Manoel Mello Sobrinho das prefeituras municipais de Vitória e Cariacica no Espírito Santo. 

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano em que eu atuei como professor 

de matemática.  Utilizei neste estudo a pesquisa-intervenção que é uma modalidade de 

pesquisa qualitativa que: 

 

[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. (SILVA ; MENEZES, 2001, p.20) 

 

 Neste contexto, a intervenção foi realizada por intermédio do jogo africano Awalé 

onde a coleta de dados se deu mediante a observação, interação e ―consideração do 

pesquisador como principal instrumento de investigação‖ (TERENCE; FILHO, 2006, p. 2). 

No entanto, coletamos dados também por intermédio de questionários com perguntas abertas 

e fechadas antes/após intervenção pedagógica e entrevistas semiestruturadas como 

instrumentos de investigação. O levantamento dos dados iniciais na primeira etapa da 

pesquisa se deu por intermédio das observações em sala de aula sobre a aprendizagem 

matemática e sobre as relações sociais em relação ao negro e sua cultura. Em seguida, pela 

aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas em relação à matemática e ao 

negro. 

 Após a análise destes dados, levantamos a problemática, traçamos estratégias e 

objetivos para a pesquisa e estudamos a possibilidade de utilizar o jogo Awalé para o ensino 

de matemática, história e cultura afro-brasileira. Para tanto, fizemos uma análise qualitativa 

sobre as potencialidades pedagógicas do jogo Awalé para o campo da matemática, história e 

cultura afro-brasileira.  Realizamos também um levantamento do quadro teórico que justifica 

a pesquisa e sua relevância sociopolítica para a educação brasileira. Em seguida, 

potencializamos o potencial do jogo em sala de aula executando um conjunto de práticas 

pedagógicas com o suporte das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

para o processo educativo.   
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 Durante a intervenção pedagógica, a observação foi o principal instrumento de 

investigação deste processo. Após intervenção pedagógica, coletamos novos dados mediante 

aplicação de um novo questionário com perguntas abertas e fechadas. Realizamos também 

entrevistas semiestruturadas como instrumento de investigação. Finalizamos a pesquisa com a 

análise que se deu por intermédio da classificação, interpretação e comparação dos dados 

coletados antes/durante e após intervenção pedagógica com o jogo Awalé. 

 

2.1 Estratégias e Procedimentos Metodológicos para a Prática do Jogo Awalé 

 

I. Prática do jogo em tabuleiros improvisados em caixas de ovos e sementes de feijão.  

II. Prática do jogo em tabuleiros esculpidos em madeira. 

III. Formação de grupos de estudos para a pesquisa. 

IV. Utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para a 

pesquisa, prática do jogo e apresentação de trabalhos. 

V. Utilização do programa de criação/edição e exibição de apresentações gráficas e projetor 

de vídeo.  

VI. Utilização de um vídeo documentário sobre o baobá que retrata aspectos importantes 

sobre história, cultura africana e afro-brasileira. 

VII. Prática do jogo utilizando o software ―Awale‖
10

. 

VIII. Prática do jogo online no laboratório de informática. 

 

 Iniciamos a intervenção pedagógica na escola com a prática do jogo Awalé em 

tabuleiros improvisados de caixas de ovos e sementes de feijão como peças para jogar. 

Posteriormente, adquirimos e passamos a utilizar tabuleiros esculpidos em madeira para 

dinamizar a prática do jogo. Em seguida, dividimos os alunos em grupos de estudos e com o 

apoio das TDIC eles investigaram na internet, sobre orientação do professor, histórias e lendas 

sobre o jogo e uma árvore chamada baobá, pois é com os grãos dessa árvore que se joga o 

Awalé em muitas regiões africanas.  Registramos os achados e posteriormente realizamos um 

círculo de debates e discussões sobre os dados coletados. Utilizamos em seguida o programa 

de criação/edição e exibição de apresentações gráficas e o projetor de vídeo para 

complementar os conhecimentos construídos pelos alunos na pesquisa e estes ainda foram 

                                                           
10

 ―Awale‖ é um software gratuito para testar desenvolvido por Myriad. Programa: Awale; Versão: 3.4.0; 

Autores: D & O GUILLION; Data: Janeiro de 1996 - dezembro 2003; Endereço: 22 rue Pierre d'Aragon, 31200 

Toulouse, FRANÇA; e-mail: awale@myriad-online.com; Web: <http://www.myriad-online.com>.  

mailto:awale@myriad-online.com
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potencializados e dinamizados posteriormente por intermédio de um vídeo documentário. O 

documentário serviu de apoio para a construção de novos conhecimentos sobre história e 

cultura afro-brasileira.  

Utilizamos o software Awale e a prática do jogo online para dinamizar e aumentar a 

motivação dos alunos pra a prática da atividade. Utilizamos o programa de criação/edição e 

exibição de apresentações gráficas e o projetor de vídeo para simular situações reais do jogo e 

por intermédio desta dinâmica construir conceitos de matemática. Dividimos novamente os 

alunos em grupos de estudo e com o apoio das TDIC eles investigaram, registraram e 

apresentaram trabalhos sobre oralidade africana, ancestralidade africana, circularidade, 

tradição africana e filosofia africana. Os resultados foram compartilhados durante as 

apresentações e potencializados posteriormente por intermédio dos debates e discussões sobre 

os conhecimentos construídos. Este processo de construção e execução das estratégias e 

procedimentos metodológicos foi potencializado pelo uso das TDIC. Maiores detalhes sobre 

as estratégias e procedimentos metodológicos encontram-se no capítulo 4. A seguir 

apresentamos uma discussão sobre a importância das TDIC para o processo educativo.  

 

2.2 As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação 

 

 Vivemos num mundo globalizado que produz um grande volume de informações e a 

velocidade com que os dados se processam é favorecida pelo uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e comunicação (TDIC) e tal uso é fundamental na organização social da 

humanidade. As TDIC estão presentes nos transportes, telefonia, comércio, educação, 

administração e outros. Na Educação, o uso das TDIC ―são complementos fundamentais no 

processo de ensino/aprendizagem, pois oferecem subsídios para que a educação seja mais 

efetiva, na medida em que pode unir a informação e a comunicação real e virtual‖ 

(NASCIMENTO, 2006, p. 44). Neste sentido, as TDIC na educação tem se configurado como 

um importante instrumento de apoio pedagógico que contribui para se potencializar a 

construção de conhecimentos.  

 Hoje, grande parte das escolas públicas e particulares brasileiras dispõe de apoio das 

TDIC, com laboratórios de informática, internet, e ainda diversos outros recursos como 

programa de criação/edição e exibição de apresentações gráficas, projetor de vídeo e outros. 

Com tal apoio, o professor possui suporte para desenvolver uma prática educativa que pode 

contribuir para o processo de construção de conhecimentos.  Neste sentido, ―a informática 
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educativa serve como um instrumento a mais de apoio ao professor, funcionando como meio 

didático‖ (MELO; DAMASCENO, 2008, p. 564). Neste contexto, 

 

(…) os meios informáticos oferecem acessos a múltiplas possibilidades de interação, 

mediação e expressão de sentidos, propiciados, tanto pelos fluxos de informação e 

diversidade de discursos e recursos disponíveis – textuais, visuais e sonoros – como 

pela flexibilidade de exploração. (MORAES; DIAS; FIORENTINI, 2006, p. 1) 

 

 No entanto, a interação destes recursos com o processo educativo depende da 

mediação e orientação do educador. No contexto educacional, existem inúmeras 

possibilidades para se potencializar os recursos das TDIC, no entanto, cabe ao professor 

conhecer os recursos oferecidos pelo seu local de trabalho e ter a sensibilidade para escolher 

aqueles que atendam aos objetivos estabelecidos para o desenvolvimento da atividade 

proposta. Dentre os recursos, destacamos que o computador; 

 
(…) nesse contexto, configura-se como potencializador para extrapolar as limitações 

clássicas do modelo preconizado pela Teoria da Informação, baseada na tríade linear 

emissor-mensagem-receptor. Essa potencialidade rompe com as características 

centrais dos modelos tradicionais de comunicação de massa: a unidirecionalidade e a 

massificação. (MORAES; DIAS; FIORENTINI, 2006, p. 1) 

 

O computador dispõe de uma série de recursos, como mídias, editores de textos e 

imagens, softwares e outros, que se bem planejado, orientados e mediados pelo educador 

contribuem para o processo educativo. De acordo com Ledes Monteiro (2007, p.7), ―o 

computador veio para fazer parte da vida do homem moderno e consequentemente da 

educação‖. Segundo Rosa e Borba (2004, p. 1), a ―utilização do computador na educação 

deve proporcionar um diferencial no processo de ensino‖.  Para Diogo e Mattos (2007, p. 15), 

―a utilização do computador no ambiente escolar deve propiciar o desenvolvimento cognitivo, 

sócio afetivo e de comunicação‖.  

No campo da matemática, o uso do computador ―será sempre numa perspectiva 

instrumental de apoio à resolução de problemas e à investigação e descoberta de conceitos‖ 

(BORRÕES, 1998, p. 32). Neste contexto, ―o ensino de matemática mediado por ambientes 

computadorizados pode contribuir para uma aprendizagem significativa‖ (LIMA; GIRAFFA, 

2007, p. 5). Para Pedruco e Leal (2007, p. 17) ―as novas tecnologias, nomeadamente aquelas 

que estão associadas ao computador e ao software educativo, podem favorecer a aplicação de 

pedagogias activas, contribuir para um ensino de melhor qualidade e desempenhar um papel 

de mudança‖. Neste contexto educacional, o uso de computadores e softwares educativos 

pode contribuir para a construção de conhecimentos. 
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2.3 Softwares Educativos 

 

O objetivo de um software educativo é ―favorecer os processos de ensino-

aprendizagem; são desenvolvidos especialmente para construir o conhecimento relativo a um 

conteúdo didático‖ (JUCÁ, 2006, p. 24). Segundo o autor, um software pode ser considerado 

educacional se utilizado adequadamente pelo mediador numa relação de ensino e 

aprendizagem. Neste contexto, existem softwares que mesmo não sendo desenvolvidos 

especialmente para fins educativos, podem ser potencializados para a construção de 

conhecimentos.  Segundo Ledes Monteiro (2007, p. 9), ―existem algumas evidências positivas 

da inclusão de software educativo à prática docente, como flexibilização, interatividade e 

personalização nas relações de aprendizagem‖. No entanto, um software educativo pode 

apresentar evidências negativas quando a sua utilização perde seu caráter educacional pela 

falta ou indevida orientação do mediador.  

Para Braga e Maubrigades (2005, p.6), o ―uso do software educacional deve ter como 

objetivo proporcionar ao discente a construção de conhecimentos e habilidades de forma 

enriquecedora‖. De acordo com estas autoras, o uso do software quando utilizado com 

objetivos educativos podem contribuir para a aprendizagem. Neste sentido, ―o software 

educacional é um recurso de importância significativa na aprendizagem, trazendo de forma 

lúdica e prazerosa o desenvolvimento prático dos conhecimentos escolares‖ (SILVA R. J. S., 

2009, p. 3). Para este autor, o uso de software educativo pode contribuir como um recurso a 

mais na prática educativa do educador no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, de 

acordo com Carvalho (2005, p.19), ―Cada software é um caso com características próprias e, 

por isso, antes de ser utilizado nas actividades lectivas deve ser explorado e analisado pelo 

professor ou pelo educador‖. Neste contexto, o bom êxito do trabalho educativo depende da 

escolha do software e neste sentido devemos estar atentos para as suas funcionalidades, 

usabilidade, confiabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Um software 

educativo que atenda esses requisitos pode promover aulas interativas e participativas que 

podem contribuir para o processo de construção de conhecimentos. Neste sentido, 

 

Os softwares educativos podem ser um notável auxiliar para o aluno adquirir 

conceitos em determinadas áreas do conhecimento, pois o conjunto de situações, 

procedimentos e representações simbólicas oferecidas por essas ferramentas é muito 

amplo e com um potencial que atende boa parte dos conteúdos das disciplinas. Estas 

ferramentas permitem auxiliar aos alunos para que dêem novos significados às 

tarefas de ensino e ao professor a oportunidade para planejar, de forma inovadora, as 

atividades que atendem aos objetivos do ensino. (BONA, 2009, p. 36) 
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Para o ensino e aprendizagem matemática, os ―softwares os mais proveitosos são 

aqueles que proporcionam ao aluno uma maior interação com os conceitos ou ideias 

matemáticas‖ (ROSA; BORBA, 2004, p.6). Neste sentido corrobora Borba (2010, p. 3), pois 

―os softwares educacionais têm a capacidade de realçar o componente visual da matemática 

atribuindo um papel importante à visualização na educação matemática‖. Para este autor, a 

interação entre alunos, professor e mídia vai além da amostragem visual, pois o software 

configura-se como parte integrante do processo de fazer matemática. De acordo com Bona 

(2009, p.36), 

 

Um software será relevante para o ensino da Matemática se o seu desenvolvimento 

estiver fundamentado em uma teoria de aprendizagem cientificamente comprovada 

para que ele possa permitir ao aluno desenvolver a capacidade de construir, de forma 

autônoma, o conhecimento sobre um determinado assunto. Outro aspecto relevante 

que deve ser considerado é a construção dos conceitos matemáticos na organização 

das tarefas de aprendizagem propostas às crianças.  

 

Para Lima e Giraffa (2007, p. 1) ―a associação entre o ensino de matemática e o uso de 

recursos associados à Informática, permite aos jovens de hoje explorar conceitos e construir 

conhecimento de forma mais atrativa e diversificada‖. Para estas autoras, o uso de softwares 

educacionais contribui para o desenvolvimento de competências matemáticas na resolução de 

problemas. Neste contexto corrobora também Wolff e Dias (2010, p.1), pois ―o computador, 

como ferramenta pedagógica para ensino e aprendizagem de Matemática, possui um grande 

potencial‖. No entanto, de acordo com estes autores, para se potencializar o uso deste recurso 

na prática de sala de aula, depende da metodologia de ensino utilizada pelo professor e da 

escolha do software.  

Dentro desse contexto, o uso de softwares educativos para o ensino de matemática 

pode promover a participação e a interação dos alunos no processo de construção de 

conhecimentos, no entanto, depende da mediação do educador e da escolha do software. 

Nesta pesquisa, utilizaremos o software ―Awale‖
11

 do jogo Awalé para promover motivação 

na prática do jogo em sala de aula. No entanto, o software também pode contribuir para 

dinamizar o ensino do jogo por intermédio da simulação. Também pode contribuir para a 

construção de conhecimentos, tendo em vista que na prática do jogo, o raciocínio sobre as 

diversas possibilidades de movimento envolvem operações matemáticas que são fundamentais 

para a resolução de problemas. No entanto, o fato desse software está restrito ao sistema 

operacional Windows pode se configurar numa desvantagem quanto a sua utilização. 

                                                           
11

 ―Awale‖ é um software gratuito para testar desenvolvido por Myriad. Maiores informações consultar: 

http://www.myriad-online.com. Acesso em: 08 de set. 2007.  

http://www.myriad-online.com/
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CAPÍTULO 3 

 

3.0 Mancala 

 

 O termo Mancala é o nome genérico utilizado pelos antropólogos
12

 para designar uma 

família de jogos de tabuleiro. O nome Mancala, ―deriva da palavra árabe – naqaala – cujo 

significado é mover, é a designação dada a uma família composta por mais de duzentos jogos 

de tabuleiro‖ (BORGES; PAIVA; SILVA, 2009, p.52).  

 Um tabuleiro de Mancala é composto por fileiras contendo concavidades de mesmo 

tamanho e duas concavidades maiores que servem para guardar as peças capturadas ao longo 

do jogo. Nas concavidades do tabuleiro, utilizamos sementes, pequenas pedras ou conchas, 

como peças para jogar. O objetivo do jogo é capturar peças. Vence a partida quem capturar no 

mínimo a metade das peças mais uma. Os jogos de Mancala possuem regras semelhantes, 

tendo como princípio básico a distribuição contínua das peças e a colheita. Os tabuleiros de 

Mancala ―são constituído por duas, três ou quatro filas de buracos (cujo número pode variar 

de três a cinquenta) daí haverem três tipos diferentes de jogos, os Mancala II, III ou IV, sendo 

que o tipo mais conhecido e difundido é o Mancala II‖ (FRAGA; SANTOS, 2004, p.9). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  

 

            

 

             

                            Fig. 1 – Mancala II 
13

                                                          Fig. 2 – Mancala III
14

 

 

 

 

 

                                                           
12

 “Com o tempo o termo Mancala passou a ser usado pelos antropólogos para designar uma série de jogos 

disputados num tabuleiro com várias concavidades e com o mesmo princípio geral na distribuição das peças‖. 

Disponível em: A Cor da Cultura - Saberes e Fazeres - Modos de Interagir (2006, p.69). 
13

 Fig. 1. Disponível em: <http://www.cientec.or.cr/matematica/kalah-reglas.html>. Acesso em: 26 de Mar. 

2011.  
14

 Fig. 2. Disponível em: <http://www.awale.info/africa-oriental/selus?lang=en>. Acesso em: 26 de Mar. 2011.  

http://www.cientec.or.cr/matematica/kalah-reglas.html
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Fig. 3 – Mancala IV
15 

 

 Os jogos da família do Mancala possuem uma variedade de nomes. Alguns deles são: 

―AYO na Nigéria, OURI em Cabo Verde, AWARI no Suriname, OWARE em Gana, ADI no 

Daomé, ANDOT no Sudão, KALAH na Argélia, WARI na Gâmbia e no Senegal‖ 

(GUERRA, 2009, p.2). 

 

3.1 Origem do Mancala  

 

 O antropólogo Stewart Culin é pioneiro no campo de estudos sobre jogos de Mancala. 

Para Culin (1894), o estudo comparativo de jogos promete ser uma importante contribuição 

para a história da cultura. Em relação ao jogo Mancala, o autor considera que ―é no continente 

africano que ele parece está mais estreitamente identificado. Pode ser considerado, por assim 

dizer, como o jogo nacional da África‖ (CULIN, 1894, p. 601, tradução nossa). Neste sentido 

corrobora também Murray (1952, p. 158, tradução nossa) quando afirma que ―a popularidade 

do Mancala na África é tão grande e tão geral que parece justificar Culin em chamá-la de um 

jogo nacional da África‖. A difusão dos jogos de Mancala para este autor ocorreu em dois 

continentes, ―na Ásia parece ter sido de oeste para leste, e na África do nordeste a oeste e ao 

sul, ambos apontando para uma prática anterior de Mancala no Egito ou na Arábia, mas não 

podemos dizer muito mais do que isso‖ (MURRAY, 1952, p. 158, tradução nossa). Em 

relação ao Mancala III e Mancala IV, há indícios que ―eles se espalharam do sul da Arábia 

para o estreito de Bab-el-Mandeb ou o extremo sul do Mar Vermelho para a margem oposta 

africana, para a Abissínia e a Somália e daí para o interior do Quênia e Uganda, e para o sul 

de Zanzibar e da África Austral‖ (MURRAY, 1952, p. 158, tradução nossa). Segundo o autor, 

                                                           
15

 Fig. 3. Disponível em: <http://www.seabean.com/games/mancala/MancalaBoards-6.asp>. Acesso em: 26 de 

mar. 2011. 

 

http://www.seabean.com/games/mancala/MancalaBoards-6.asp
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posteriormente o Islamismo levou o mancala II para a maioria dos países para os quais ele 

têm se estendido. 

 Em relação à origem, Townshend (1976/1977 apud VAN BINSBERGEN, 1996/1997, 

p. 232)
16

, ―argumentou a favor de um princípio exclusivamente africano para os jogos de 

Mancala e contra o papel central que Murray havia atribuído à Ásia e ao Islã na propagação 

desse jogo‖. Segundo Townshend, a distribuição desse jogo na Ásia se deve a derivação de 

modelos africanos importado para o sul da Ásia por negros escravisados. Em 1979, este ponto 

foi afirmado com mais força quando Townshend concluiu numa meticulosa análise sobre a 

distribuição dos jogos de Mancala, que:  

 

(i) O Mancala de 4 linhas é originário da África negra;  

(ii) Que há um caso de prova para a origem do Mancala de 2 linhas mais na África 

do que na Ásia;  

(iii) Que há uma possibilidade distinta do Mancala ter sido introduzido por 

escravisados ou retornado viajantes da África para a Ásia (conclusão de Leakey de 

40 anos atrás);  

(iv) Que as formas de 'ki-Arabu' de Mancala de 4 linhas podem ter sido levada a 

costa oriental africana do interior (por exemplo, a região do Lago Malawi) por 

árabes ou seus empregados africanos ou, eventualmente, por alguns correntes 

anterior de difusão cultural. (TOWNSHEND, 1979, p. 137, tradução nossa)
17

 

 

 As figuras abaixo representam respectivamente a distribuição geográfica e a possível 

difusão dos jogos de Mancala.  

                         

                          

 

 

 

 

 

                     Mancala Neolítico          Mancala II                    Mancala III                     Mancala IV 

                      (sombreado = hipotético)                                                  

Fig. 4 – Distribuição geográfica do Mancala. (BINSBERGEN, 2006/2007, p. 233) 

                                                           
16

 Townshend, P. 'The SWA game of l Ihüs (das Lochspiel) in the wider context of African mankala', Journal – 

SWA Wissenschaftliche Gesellschaft (Windhoek), 31: 85-98, 1976-1977.  Tradução nossa. O texto está em 

língua inglesa. 
17

 Tradução nossa. O texto está em língua inglesa. 
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                                Possível Distribuição dos Jogos de Mancala                                          

Fig. 5 – Padrão da provável difusão do Mancala. A legenda é a mesma da figura anterior.  

(BINSBERGEN, 2006/2007, p. 234) 

 

 No entanto, sua conclusão foi muito questionada pelos teóricos, o que levou Townshend 

a se queixar ―que todos, exceto Leakey, pareciam estar determinados a encontrar por todos os 

meios uma origem não africana para essa família de jogos de tabuleiro‖ (BINSBERGEN, 

1996/1997, p. 232, tradução nossa). No entanto, de acordo com o antropólogo Binsbergen 

(1996/1997), é enganoso considerar única e exclusivamente negro africano a origem do 

Mancala. Para este autor, existem falhas teóricas e metodológicas nos argumentos de 

Townshend, pois eles obrigam-nos a manipular os dados e a fechar os olhos para as 

evidências arqueológicas do Mancala fora da África. No entanto, o autor concorda com 

Townshend e Leakey ao interpretar o jogo como neolítico. O contexto neolítico também está 

presente na placa de Mancala que foi ―encontrado na estação neolítica de Ain Ghazal 

(Jordânia) proveniente duma população que lá viveu há 7900 anos; o tabuleiro é de pedra 

calcária com uma quadrícula de 2x6‖ (SILVA, E. R. S, 1995, p. 295). 

 

                                                                                                              

 

 

 

         

           

                                                                     

Fig. 6 – Pedra de Mancala, estação  

Neolítica de Ain Ghazal, Jordânia (photo by by L. Rolston,   1992: 2).                                                                                                     
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 Segundo Lima (2010, p. 50), ―outros possíveis tabuleiros encontrados no Quênia 

foram considerados da era neolítica. E existem vestígios de superfícies do tipo usado para 

jogar Mancala no deserto do Saara que datam de 3.000 anos a.C‖. Neste contexto corrobora 

também Bikić e Vuković (2010) em seu artigo, onde a origem neolítica dos jogos de Mancala 

aparece como a hipótese mais aceita pelos historiadores, etnólogos e antropólogos.  Segundo 

Binsbergen (1996/1997), a evidência no neolítico (pré ou proto) do Mancala no Egito, 

Jordânia e Chipre, sugere a conclusão que qualquer distinção rigorosa entre a África e a Ásia 

pode ser irrelevante e enganosa. De acordo com o autor, os processos de transformações 

Neolíticos, entre tantos outros componentes da civilização, levou presumivelmente a 

produção de Mancala em partes de ambos os continentes. Assim, o Mancala pode ter surgido 

da África provavelmente tanto quanto da Ásia. Para Binsbergen (1996/1997), os jogos de 

Mancala surgiram no Crescente Fértil. 

 Silva (2009)
18

 confirma também, quanto à origem, que o jogo nasceu no chamado 

―Crescente Fértil‖ (Origem da civilização e da agricultura). Os jogos MANCALA II surgiram 

por volta do século VIII / IX a.C, e dai se espalharam pelo mundo. Segundo o autor, o ramo 

que contornou a África pelo norte esbarrou com a barreira florestal tropical, na zona do Golfo 

da Guiné. Esta, e o deserto, impediram que o jogo se espalhasse pelo resto do Continente.  

 De acordo com o autor, os jogos foram difundidos pelos árabes para o Ocidente 

através do Egito por 4 caminhos; um ramo contornou a África pelo norte, outros 2, um por 

Siwa/Sakna/Ghat/Gao, e o outro por Darfur até o lago Chad que alcançaram a área do Golfo 

da Guiné, e o último ao longo do Nilo. Terá, inicialmente, servido para fazer contas, ou como 

calendário para fins agrícolas (previsão das sementeiras e colheitas), razão que originou o 

aparecimento deste no Egito. Posteriormente, deve ter-se desenvolvido outro tipo de Mancala 

(com 4 linhas), na zona do Golfo Pérsico. O autor ainda ressalta que a costa oriental e o sul 

africano tiveram de esperar pela emigração árabe de Aly para conhecer o jogo pelo 

MANCALA IV que deve ter se desenvolvido na zona de Kiraz. Ainda em relação à origem 

dos jogos de Mancala, Binsbergen (2010) destaca alguns pontos a ser considerados.  

 

Mancala não está sozinho na natureza peculiar do seu padrão de distribuição e 

comprovação. Este padrão pode ser resumido como segue: Em tempos históricos 

pode ser encontrado em toda a África e apenas esporadicamente noutros países. É na 

prática, a ser considerado um fenômeno típico africano [...]. (BINSBERGEN, 2010, 

p. 24, tradução nossa)
19

 

                                                           
18

 Dador obtidas em entrevista via e-mail com o português Elísio Romariz Santos Silva, em 03/03/09. Para 

maiores informações consultar: SILVA, Elísio Romariz Santos. Jogos de Quadrícula do Tipo Mancala com 

Especial Incidência nos Praticados em Angola. Lisboa: Instituto de Investigação Cientifica Tropical. 1995.   
19

 (Tradução nossa). O artigo está em língua inglesa. 
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 As evidências arqueológicas do Mancala na África e na Ásia bem como a reflexão 

teórica aqui apresentada, convergem para a origem do jogo no Crescente Fértil. Neste sentido, 

concordamos com Binsbergen que seria enganoso atribuir uma origem africana ou asiática 

para o Mancala. No entanto, concordamos com Culin que o jogo está mais estreitamente 

identificado com o continente africano, tendo em vista a popularidade do jogo na África 

atestada por Murray e pela maior quantidade de evidências históricas do jogo encontradas no 

continente africano atestada por Binsbergen.  Neste contexto, importa-nos a considerar os 

jogos de Mancala, de acordo com Binsbergen, como um fenômeno tipicamente africano, 

tendo em vista que esse jogo, conforme Culin promete ser uma importante contribuição para a 

história da cultura africana. 

 

3.2 Mancala no Brasil 

 

 O historiador Manoel Raimundo Querino descreve em 1916 na Bahia um jogo de 

tradição africano chamado ―A-i-ú, que consistia num pedaço de tábua, com 12 partes 

côncavas, onde collocavam e retiravam os a-i-us, pequenos fructos côr chumbo, originários da 

África e de forte consistencia. Entretinham-se longo tempo nessa destração‖ (QUERINO, p. 

658, 1916). Segundo o autor, nas horas de descanso ou enquanto aguardavam alguma carga, 

os carregadores do canto
20

, entretinham-se com esse jogo.  O A-i-ú, ―trata-se sem dúvida, do 

Mancala em sua versão Nigeriana denominada Ayo. Para ouvidos brasileiros, a pronúncia do 

nome do jogo africano soou o equivalente ao som das vogais, a, i e u‖ (LIMA, 2010, p. 50). 

 Segundo Silva (2009)
21

, os jogos de Angola que chegaram ao Brasil, não deixaram 

vestígios por não serem praticados em tabuleiros, mas em quadrículas abertas no chão. No 

entanto, o autor ressalta que o A-I-Ú é uma variação do Mancala que chegou ao Brasil o que 

corrobora com a descrição de Querino (1916). Seu nome é VEM do ato de soletrar "Ayo", um 

jogo de Mancala do Golfo da Guiné. De acordo com o autor, o A-I-Ú era praticado no Brasil 

com sementes de Caesalpinia Crista, oriundas da África que chegam ao continente americano, 

pelas correntes marítimas: são duras, acinzentadas e pouco maiores que um grão de milho. 

Também são utilizadas no Ouri, praticado em Cabo Verde.  

 

                                                           
20

 Segundo Querino (1916), canto era o local onde se reuniam os trabalhadores africanos, especializados no 

transporte de mercadorias e pessoas que circulavam na cidade. 
21

 Dador obtidas em entrevista via e-mail com o português Elísio Romariz Santos Silva, em 03/03/09. Para 

maiores informações consultar: SILVA, Elísio Romariz Santos. Jogos de Quadrícula do Tipo Mancala com 

Especial Incidência nos Praticados em Angola. Lisboa: Instituto de Investigação Cientifica Tropical. 1995.   
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             Fig. 7

22
 – Sementes de caesalpinia crista                Fig. 8

23
 – Sementes de caesalpinia crista 

 

 

 Depois do período citado por Querino (1916), não encontramos durante décadas outros 

registros sobre a prática do A-i-û no Brasil. No entanto, após um longo período sem registros 

sobre o A-i-û, o pesquisador Henrique Cunha Junior foi um dos pioneiros a reintroduzir o 

jogo Mancala novamente no Brasil. A divulgação de maneira geral iniciou em 1990 com o 

jogo Oware, uma das variações do Mancala, nos cursos que o pesquisador ministrava para a 

prefeitura de São Paulo.  

 No Brasil, a reintrodução do jogo é recente e pouco divulgada. Porém, algumas 

experiências pontuais no campo educacional brasileiro têm mostrado que com o ―uso dos 

jogos do tipo Mancala como metodologia de ensino pode-se difundir práticas na perspectiva 

da reeducação das relações étnico-raciais‖ (BORGES; PAIVA; SILVA, 2010, p. 56). Pode-se 

também difundir práticas na perspectiva do desenvolvimento de ―habilidades e competências 

no campo da matemática‖ (PEREIRA, CUNHA JR., 2011, p. 13). Neste sentido, o Jogo 

Mancala pode ser usado como metodologia de ensino para se difundir práticas educativas no 

campo da matemática, história e cultura afro-brasileira. 

 

3.3 Mancala, um Jogo Milenar na África 

 

No continente africano, segundo (FRAGA; SANTOS, 2004, p. 10), 

 

[…] está comprovado à existência de tabuleiros MANCALA, na época do Novo 

Império (1580–1085 a.C.). Também são observados tabuleiros de pedra esculpidos 

nas lajes de cobertura do templo de Kurna (323–30 a.C.), à entrada do templo de 

Carnaque, e no topo das paredes deste templo e do de Lúxor (1557–1304 a.C.), para 

a construção dos quais contribuíram Tutemés III (1490–1457 a.C.), Tutemés IV e  

Amenófis III (1410–1362 a.C.). 

                                                           
22

 Figura 7. Disponível em: <http://luirig.altervista.org/naturaitaliana/viewpics.php?title=Caesalpinia+caudata>. 

Acesso em: 22 de Out. 2011. 
23

 Figura 8. Disponível em: <http://www.hear.org/pier/imagepages/singles/ecoport_47346.htm>.  Acesso em: 22 

de Out. 2011. 

http://luirig.altervista.org/naturaitaliana/viewpics.php?title=Caesalpinia+caudata
http://www.hear.org/pier/imagepages/singles/ecoport_47346.htm
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 Powell e Temple (2002, p. 93), confirmam também que “tabuleiros esculpidos em 

pedra têm sido encontrados em muitas partes da África, alguns datados de 1580 a.C‖. No 

trabalho de Binsbergen (1997, p. 29) encontramos uma placa vertical de Mancala na Etiópia, 

que pode ser dos tempos neolíticos. Encontramos ainda no trabalho de Bisbergem (2010, p. 

23), uma placa de Mancala no Zimbábue datada de (1700 a.C). Baseado nestas evidências 

arqueológicas é que compreendemos ser o jogo Mancala milenar na África.  

 

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                         

                 

 

       Fig. 9 – Mancala vertical na Etiópia possivelmente         Fig. 10 – Placa de Mancala de quatro fileiras no                                                                 

         da estação Neolítica.  (after Zavslavsky, 1990:26,                           Zimbábue (1700 a.C).   

               as based on Jensen 1936).                                                  (after Robinson 1959: plate xxvii)
24

 

 

 Em várias partes da África é comum encontrarmos pessoas praticando o jogo Mancala 

nos espaços culturais e nas praças. Em algumas regiões africanas, o jogo ainda é praticado em 

tabuleiros esculpidos no chão, mantendo assim a tradição dessa forma peculiar de praticar o 

jogo Mancala. 

 

                                                                                                       

 

 

 

         

           

                                                                     

       Fig. 11 – Tabuleiro de Mancala IV 
25

 numa praça.    Fig. 12 – Tabuleiro de Mancala IV 
26

 esculpido no chão. 

                                                           
24

 Figuras 6, 9 e 10. Disponível em: 

<http://www.shikanda.net/ancient_models/gen3/starmaps_3_2000/cupmarks_5.html#_ftn7>.  Acesso em: 10 de 

Mai. 2009. 
25

 Fig. 11. Disponível em: <http://hiphopknit.com/archives/category/save-our-youth>. Acesso em: 26 de Mar. 

2011. 

http://hiphopknit.com/archives/category/save-our-youth
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3.4 O Jogo Africano Awalé, uma Variação do Mancala 

 

 Existem três importantes jogos de reflexão no mundo, ―o xadrez no ocidente, o Go na 

Ásia e o Awalé na África. Eles são frutos de ideias, formas de raciocinar e, também, da 

memória coletiva dos povos que os criaram‖ (LIMA; GNEKA; LEMOS, 2005, p. 54). O 

Awalé é uma das variações dos jogos de Mancala que é jogado no Brasil e em outros 

continentes. De acordo com os autores, o Awalé pela África recebe vários nomes, Awele, 

Lela, Chosolo, Kalak e outros. Segundo os autores as regras também variam de acordo com as 

regiões em que se joga o Awalé.   

 

3.5 Regras do Jogo Awalé da Família do Mancala 

 

 O Awalé é um jogo de Mancala II praticado por dois jogadores. O tabuleiro é 

composto por 14 buracos com duas linhas de seis buracos em cada e dois buracos maiores 

designados para armazenar as peças capturadas ao longo do jogo que chamaremos de 

armazém. As peças para o jogo são sementes, pequenas conchas ou pequenas pedras. No 

início do jogo são colocados 4 sementes em cada um dos 12 buracos num total de 48 

sementes. O objetivo do jogo é capturar peças, vence a partida quem capturar no mínimo 25 

sementes. Cada jogador escolhe seu lado do tabuleiro, um enfrente ao outro e o armazém que 

lhe pertence é o que está a sua direita. Para iniciar a partida, um jogador esconde uma semente 

numa das mãos e pede para o adversário adivinhar, caso adivinhe, inicia a partida. Podemos 

usar a caixa de uma dúzia de ovos como tabuleiro, tabuleiros com buracos escavados no chão 

ou tabuleiros esculpidos na madeira ou na pedra. 

 

                                                     

 

 

 

 

Fig. 13 – Tabuleiro 1 

 

 

                                                                                                                                                                                     
26

 Fig. 12. Disponível em: <http://www.maasaicamp.com/Album.html>. Acesso em: 26 de Mar. 2011.                 

http://www.maasaicamp.com/Album.html
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Movimentos: Os movimentos do jogo são circulares no sentido anti-horário. Para efetuar um 

movimento, o jogador escolhe aleatoriamente um dos seus buracos que contenha sementes e 

distribui uma a uma nos buracos subsequentes. Esta regra se mantém para todos os 

movimentos. Em nosso exemplo, o jogador W iniciou a partida escolhendo aleatoriamente o 

buraco 4 do seu lado do tabuleiro. Este jogador recolheu todas as 4 sementes e distribuiu uma 

a uma nos buracos subsequentes.  

                                 
 

                                      Y 

                                     12   11    10     9     8     7 

 

 

           
                                        1      2      3      4      5     6 

                                                    W 

Fig. 14 – Tabuleiro 2 

 

Caso o jogador escolha um buraco que contenha 12 ou mais sementes, pela regra, deverá 

recolher todas as sementes desse buraco, nesse exemplo são 12 no buraco 3, distribuir uma a 

uma nos buracos subsequentes e saltar o buraco de onde partiu. 

                                                                               

                                                                                                   

          
                                                                                         

 

 

                  

                                                 
 

Fig. 15 – Tabuleiro 3 

 

Captura: A captura ocorre somente quando a última semente distribuída cai no buraco do 

lado do adversário cuja soma seja 2 ou 3 sementes contanto com a semente que foi 

depositada, desde que o adversário não fique sem sementes para jogar. Na fig. 16, o jogador 

W escolheu o buraco 4, recolheu todas as 6 sementes e distribui uma a uma nos buracos 

subsequentes. A última semente foi depositada no buraco 10 do lado do adversário somando 2 

sementes, neste caso, ocorreu à captura do buraco 10. Se o buraco anterior à última semente 
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depositada contiver 2 ou 3 sementes, ocorre uma captura dupla. Neste exemplo ocorreu uma 

captura dupla, buracos 9 e 10, pois o buraco 9 também atende a condição de captura. Caso o 

segundo buraco anterior atenda a esta condição, ocorre a captura tripla. No entanto, o limite 

máximo de capturas múltiplas possíveis é cinco, pois não há possibilidade de capturar todos 

os buracos do adversário de uma vez, pois o mesmo ficaria sem sementes para jogar, o que 

contraria a condição de captura. Na figura abaixo não ocorreu à captura tripla, porque o 

buraco 8 com 4 sementes não atende a condição de captura e o mesmo descredencia o buraco 

7 com 3 sementes por não está em sequência. Para ocorrer à captura tripla é necessário que os 

três buracos estejam em sequência atendendo as condições de captura. 

 

                    

 

 

 

 

Fig. 16 – Tabuleiro 4 

 

Observações: Quando um jogador efetua um movimento e fica sem sementes para jogar, 

conforme mostra o exemplo da figura abaixo no buraco 12, o adversário é obrigado a efetuar 

um movimento que distribua sementes para o outro lado do tabuleiro para ele continuar no 

jogo. No exemplo da figura abaixo, o jogador W pela regra do jogo foi obrigado a efetuar 

movimento no buraco 3 com 6 sementes, pois todos os outros não possibilitam distribuir 

sementes para o outro lado do tabuleiro, para o adversário continuar no jogo. 

 

                

 

 

 

 

Fig. 17 – Tabuleiro 5 

 



72 
 

 Porém, se não houver possibilidade de distribuir as sementes para o adversário, o 

jogador recolhe todas as sementes que sobraram no seu lado do tabuleiro para o armazém e a 

partida finaliza, como mostra o exemplo da figura 18 abaixo.  

 

 

                                                       

 

 

 

 

Fig. 18 – Tabuleiro 6 

 

Se acontecer uma situação no jogo em que os movimentos são efetuados alternadamente 

inúmeras vezes sem que haja a possibilidade de captura, cada jogador recolherá todas as 

sementes de seu lado do tabuleiro para o armazém e a partida finaliza. Ver fig. 19 abaixo. 

 

                                

                                         

                                                             

                                  

Fig. 19 – Tabuleiro 7 

 

3.6 Potencialidades Culturais do Jogo Awalé da Famíla do Mancala 

 

 Tendo em vista a inviabilidade imposta pelo tempo de pesquisa e as diversas variações 

de jogos da família do Mancala, limitamos a estudar neste trabalho uma de suas variações 

chamada Awalé. Tomamos como ponto de partida um conjunto de práticas pedagógicas com 

o jogo em sala de aula onde identificamos no jogo uma série de potencialidades culturais, 

pautada numa abordagem qualitativa.  

 O jogo awalé que é similar ao jogo Oware, ambos da família do Mancala, é ―um jogo 

de tabuleiro africano com uma variada prática cultural‖. (POWELL; TEMPLE, 2002, P. 92).  
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Concordamos com o autor no que se refere à prática cultural, pois é perceptível no jogo 

Awalé aspectos da cultura africana e afro-brasileira como a circularidade, ancestralidade, 

oralidade, tradição, cosmovisão africana e filosofia de matriz africana. No entanto, pode haver 

outros aspectos que não foram aqui citados. Os movimentos circulares do jogo retratam a 

circularidade que está presente na cosmovisão africana e nas manifestações culturais afro-

brasileiras como roda de samba, roda de capoeira, artes afro-brasileiras e religião de matriz 

africana. A circularidade também está presente no pensamento africano e afrodescendente, 

conforme ressalta Cunha Jr. (2007)
27

. De acordo com o autor, o pensamento africano leva-nos 

a entender que na ideia do africano e do afrodescendente existe uma coisa fundamental que é 

a ancestralidade. A ancestralidade nos leva ao pensamento circular repetitivo que nunca passa 

exatamente pelo mesmo lugar, ou seja, a herança cultural é recebida, reelaborada e expandida 

continuadamente. 

 A circularidade também está presente na arquitetura de muitas aldeias africanas, em 

grande quantidade no reino de Lesoto e na disposição das casas dos Masai, um grupo étnico 

africano de seminômades entre o Kênia e norte da Tanzânia. As casas dos Masai são 

construídas em um círculo, e às noites, as vacas são conduzidas ao centro para serem 

protegidas de animais selvagens. Neste contexto, a disposição circular das casas representa o 

bem está dos Masai, a coletividade e o caráter comunitário que é comum nas sociedades 

africanas. O Lesoto é um pequeno país da África Astral, montanhoso encravado na África do 

Sul. Sua arquitetura é predominada pelo formato circular das casas, principalmente no interior 

do país, tendo em vista a pouca influência ocidental.  

 

           

       

 

 

 

 

 

         

                             Fig. 20
28

 - Casa Masai                                                 Fig. 21
29

 - Casa em Lesoto  

                                                           
27

 Entrevista cedida para o programa ―Salto para o Futuro‖, cujo assunto intitulou-se ―Matemática e culturas 

africanas e afro-brasileira‖. (Valores Afro-Brasileiros na educação; parte 3) 
28

 Figura 20 – Disponível em: <http://iseu-tribos.blogspot.com/2011/05/aldeia-masai.html>. Acesso em: 06 de 

Nov. 2011. 
29

 Figura 21 – Disponível em: <http://pt.fotolia.com/id/20852724>. Acesso em: 06 de Nov. 2011. 
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 O Awalé é um jogo de semeadura e colheita, uma prática ancestral africana, tendo em 

vista que, ―semear para colher é o princípio fundamental, que não varia. Este é o segredo e a 

fonte, na prática ancestral africana, da troca‖ (LIMA; GNEKA; LEMOS, 2005, p. 54). Neste 

sentido, a ancestralidade presente na prática do jogo representa uma herança cultural das 

sociedades africanas. A ancestralidade também está presente na religião de matriz africana.  

No candomblé, o culto aos Egungun representa o culto aos ancestrais. As culturas africanas e 

afro-brasileiras cultuam seus ancestrais, como forma de lembrá-los e agradecê-los pelo 

presente, transmissão de cultura e existência de sua geração. Neste sentido, 

 

A ancestralidade é a maior e mais importante referência destas sociedades. Ela é o 

coração vigoroso da cosmovisão africana. Ela é a lógica que engendra e organiza os 

outros elementos do pensamento africano recriado em nossas terras. É o epicentro 

do regime semiótico afrodescendente que engendrou, concretamente, as formas 

culturais africanas e sua dinâmica civilizatória. (OLIVEIRA, D. E., 2003, p. 173) 

 

 

 Neste contexto, a ancestralidade é a principal referência das sociedades africanas e o 

ato de praticar o jogo reproduz práticas ancestrais africanas. Outra importante referência das 

sociedades africanas é a oralidade que também está presente no jogo Awalé. Para Oliveira 

Diniz (2003), a cultura africana expressa a sua maneira de ver o mundo em sua oralidade, nas 

relações instituídas com os seres da natureza.  De acordo com o autor, as sociedades africanas 

tem como valor social a oralidade. Na prática do jogo, como veremos mais adiante, 

encontramos uma série de conceitos matemáticos ali implícitos que são desenvolvidos por 

intermédio do cálculo mental. Neste contexto fazemos estimativas e executamos cálculos 

matemáticos de forma oral onde ocorre o processo de construção de conhecimentos 

matemáticos. Este processo perpassa gerações pela tradição oral africana da prática do jogo.  

 A tradição também é uma referência das sociedades africanas, e ela está presente na 

forma de praticar o jogo, nas histórias, lendas e mitologias sobre o jogo. O Awalé é um jogo 

tradicional africano e na África, segundo Lima; Geneka e Lemos (2005) ele também é 

praticado com sementes do baobá. A relação das sementes do baobá com o jogo permite 

contar histórias e lendas sobre a árvore associados com sua relevância para a cultura africana. 

A tradição da prática do jogo também está relacionada a momentos importantes das 

sociedades africanas. Para algumas regiões africanas, a prática do jogo, de acordo Bikić e 

Vuković (2010), acontece durante o dia, porque a noite está reservada para atividades dos 

espíritos ancestrais e as divindades. Segundo o autor, o jogo é geralmente ligado a diferentes 

festividades, cerimônias e rituais, como por exemplo, ―o futuro chefe de uma tribo é muitas 

vezes escolhido por intermédio de uma partida de Mancala. Assim, na tribo de Ganda, nas 
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costas norte e oeste do Lago Victória, a escolha do kabake, ou seja, o rei foi realizado por uma 

partida de Mancala‖ (BIKIĆ; VUKOVIĆ, 2010, p. 196, tradução nossa).
30

 De acordo com o 

autor, os funerais e os casamentos oferecem grandes oportunidades para se jogar o Mancala. 

Também é jogado para invocar chuva ou estimular o crescimento das plantações.  

 Segundo Bikić e Vuković (2010), o Mancala não é um jogo que é jogado em um 

espaço fechado, é jogado em um lugar público, na aldeia, na casa de um homem, ou nos 

campos e prados. No entanto, de acordo com o autor, se o jogo é conectado a cerimónias e 

rituais, como a escolha de um chefe, ou durante o isolamento coletivo de meninos e meninas 

no momento da iniciação, então ele é jogado em um espaço confinado. A tradição também 

está presente no caráter simbólico do jogo, tendo em vista que, 

 

A proximidade dos jogos da família Mancala com as cerimônias e rituais 

relacionados com a invocar a chuva, celebrar uma colheita, costumes funerários, 

bem quanto à marcação dos momentos importantes na vida de meninas e meninos 

durante o período de sua iniciação, quando eles estão se preparando para entrar na 

idade adulta no sentido de ter um papel ativo na vida da comunidade e sua 

reprodução, sem dúvida, mostra o forte caráter simbólico deste jogo. (BIKIĆ; 

VUKOVIĆ, 2010, p. 197, tradução nossa)
31

 

 

 A tradição cultural do jogo Mancala com a mitologia africana está presente no ―Mito 

da criação de BuShongo‖ (BROWN, 1998, P. 11, Tradução nossa).
32

 De acordo com a autora, 

Mafia Shamba Bolongongo foi o sucessor de BuShongo no reino dos Bakubas, região do 

Congo. Shamba Bolongongo era um viajante inovador e pacificador. Sábio e tolerante, 

Shamba Bolongongo acabou com as guerras em seu reino e declarou que todos são filhos de 

Deus e tem o direito de viver. Em seu reino, destacava-se a produção de artesanato, a 

tecelagem e o bordado. Dentre as expressões culturais deste reino, a prática do jogo Mancala 

era um hábito social. A fig. 22 mostra a ―estátua-retrato do rei Shamba Bolongongo, dos 

Bakubas, que teria reinado entre 1600 e 1620 d.C., representando-o sentado e tendo à sua 

frente um tabuleiro de Mancala,‖, (FRAGA; SANTOS, 2004, p.4). De acordo com as autoras, 

é possível que essa seja a escultura de madeira mais antiga da África negra que se conhece, e 

a mesma pode ser apreciada no British Museum em Londres. 

 

 

 

                                                           
30

 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
31

 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
32

 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
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Fig. 22 – Escultura da estátua-retrato do rei Shamba Bolongongo
33

 

 

 A mitologia sobre o jogo é preservada pela tradição cultural africana, pois no 

―passado, os jogos Mancala tiveram prerrogativas de carácter mitológico, sagrado, hierárquico 

e divinatório, que condicionavam a sua prática‖ (FRAGA; SANTOS, 2004, p.4). As 

importantes referências das sociedades africanas que estão presentes no jogo Awalé, como a 

circularidade, ancestralidade, oralidade e a tradição, constituem para o africano sua percepção 

de mundo, ou seja, são elementos da cosmovisão africana. 

 

Da cosmovisão da matriz africana nasce a filosofia de matiz africana. Pensamento 

que se re-pensa, é certo, mas também vai além de seus domínios. Transborda as 

fronteiras do Si-Mesmo para encontrar a Alteridade. Reconhece que a filosofia é 

antes de tudo uma atitude. Uma Ética. Uma atitude ética baseada na sabedoria dos 

ancestrais. Por isso mescla racionalidade com encantamento; logos com mito; magia 

com ciência. A filosofia de matrizes africanas é driativa e dinâmica. Cria seus 

próprios princípios e dinamiza sua experiência civilizatória para além do eterno 

retorno da tradição, para manter, atualizar e re-inventar sua forma cultural, para 

implementar seus projetos políticos. (OLIVEIRA, D. E., 2003, p. 158) 

 

 Segundo o autor, a cosmovisão africana está num modo de organização social pautado 

em práticas culturais que promovem a alteridade voltada para o bem está social e para o 

respeito às diferenças. Neste sentido, encontramos na prática do jogo valores sociais que são 

significativos para as sociedades africanas presentes na cosmovisão africana como o 

compartilhar e a generosidade. Na regra do jogo Awalé, quando um jogador fica sem 

sementes para jogar, o adversário é obrigado a compartilhar as suas sementes para que ele 

continue no jogo. De acordo com Lima;Gneka e Lemos (2005) é um jogo baseado na 

generosidade, para ganhar o jogador tem que saber doar ao seu adversário.  Neste sentido, o 

                                                           
33

Fig. 22 Disponível em: 

<http://egyptsearchreloaded.proboards.com/index.cgi?board=hist&action=display&thread=87>.  Acesso em: 16 

de Mai. 2011. 

http://egyptsearchreloaded.proboards.com/index.cgi?board=hist&action=display&thread=87
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compartilhamento e a generosidade que estão presentes no jogo Awalé reproduzem valores 

filosóficos de matriz africana. Neste contexto,  

 

Considerando-se o modus vivendi africano, não há dúvida de que há uma visão de 

mundo que poderia se configurar como ―Filosofia‖. A valorização, tanto da cultura 

material como da riqueza espiritual e princípios éticos dos diversos grupos que 

compõem o mosaico cultural africano, evidencia o legado de gerações passadas às 

novas gerações. Mesmo não havendo uma sistematização do conhecimento, haveria, 

pois, uma filosofia de vida em que a herança cultural recebida é continuamente 

reelaborada e confrontada com a dinamicidade da realidade circundante, que se 

mostra em contínuo vir-a-ser. (OLIVEIRA, V. G. A. D., 2003, p. 368) 

 

A filosofia africana tem como valor social a oralidade em suas práticas, tudo ligado à 

ancestralidade. No jogo, a circularidade, o cultivo do solo e a distribuição contínua das 

sementes reproduzem práticas e conhecimentos ancestrais africanos. Os costumes e 

conhecimentos perpassam gerações, pois são mantidos pela tradição da prática do jogo. No 

jogo encontramos também ideias filosóficas africanas que fazem parte de seu cotidiano, tais 

como: ―a cooperação, a competição, o respeito ao próximo, o autocontrole, o compartilhar, o 

trabalho em equipe e o planejamento” (POWELL; TEMPLE, 2002, p. 94). Neste contexto, 

por intermédio da prática do jogo podemos incluir em nossa prática de sala de aula valores 

filosóficos e culturais de base africana tendo em vista que os jogos refletem o modo de vida e 

a cultura dos povos que o inventaram e quando jogamos interagimos com essa cultura, 

conforme enfatiza (POWELL; TEMPLE, 2002, p. 98). 

 

Jogos revelam pensamentos e vidas daqueles que os inventaram. A estrutura física e 

o material assim como as regras de um jogo refletem a cultura onde ele foi criado. 

Consequentemente, quando alguém joga um jogo como oware, está interagindo com 

aspectos da cultura onde este jogo originou-se. Mas, nem todos os jogos envolvem 

adversários, noções de ataque e defesa, ou regras para capturar. Da mesma forma 

que não se pode jogar todos os jogos com sementes secas e em buracos cavados no 

chão ou em tabuleiros esculpidos. Estas realidades refletem a cultura africana.  

 

 Os movimentos repetitivos e circulares do jogo e a continuidade pela distribuição 

contínua das sementes são práticas ligadas à ancestralidade africana. Essas, e a oralidade na 

construção de conhecimento matemático por intermédio da matemática implícita do jogo, 

constituem elementos da cosmovisão africana. Os elementos da cosmovisão africana 

presentes nos jogos de Mancala mostram que ele é um jogo com uma variada prática cultural 

africana. Diante deste exposto, podemos trabalhar a base filosófica e cultural africana por 

intermédio do jogo Awalé de forma prática, refletindo sobre o modo de vida africano que se 
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manifesta em nossa cultura afro-brasileira. No entanto, o conjunto de elaborações possíveis 

depende do trabalho com o jogo e com os conhecimentos sobre as culturas de base africana. 

 

3.7 Potencialidades Matemáticas do Jogo Awalé da Famíla do Mancala 

 

 Tomamos como ponto de partida um conjunto de práticas pedagógicas com o jogo 

Awalé em sala de aula onde identificamos no jogo uma série de potencialidades matemáticas, 

pautado numa abordagem qualitativa. A começar pelas regras do jogo, identificamos ali um 

conjunto de conceitos matemáticos. O tabuleiro é composto por doze buracos e no início do 

jogo são colocadas quatro sementes em cada buraco. Neste contexto podemos provocar os 

alunos com a seguinte pergunta: Quantas sementes existem no tabuleiro? A resposta pode 

surgir de vários raciocínios. O aluno pode usar o conceito da multiplicação e fazer a operação 

aritmética 48412   para encontrar a totalidade das sementes. Pode-se pensar na progressão 

aritmética (PA) ,...12,8,4( 321  aaa , )12a em que o décimo segundo termo representa a 

totalidade das sementes. Neste caso, efetuamos as seguintes operações: cálculo da razão e do 

enésimo termo da PA em que este último representa a totalidade das sementes.  

Cálculo da razão. 

 

41 a , 82 a , para 1n  temos: 

448121   aaaar nn  

Cálculo do enésimo termo. 

rnaan  )1(1 , para 12n , temos: 

4844441144)112(412 a  

 

Pode-se pensar também numa PA em que todos os termos são iguais a 

quatro )4,...,4,4,4( 12321  aaaa . Neste caso, para encontrar a totalidade das sementes 

do tabuleiro basta utilizar a expressão que determina a soma dos n primeiros termos de uma 

PA.  

 

2

)( 1 naa
S n

n


 , para 12n , temos: 
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48
2

96

2

128

2

12)44(
12 





S  

 

Pode-se ainda potencializar esta situação inicial do jogo para a construção do conceito de 

múltiplo. Tendo em vista a disposição inicial das peças do jogo, escrevemos os múltiplos de 

quatro. ,...20,16,12,8,4,0)4( M   

 

No exemplo da PA, os resultados foram obtidos por mera utilização de fórmula, no entanto, o 

processo de construção de conhecimentos pode ocorrer de forma interessante dependendo da 

orientação do professor. Podemos aproveitar a pergunta inicial para deduzir junto com os 

alunos as fórmulas utilizadas. Neste sentido, podemos considerar a PA ),...,16,12,8,4( 12a em 

que o décimo segundo termo representa a totalidade das sementes do tabuleiro.  

 

Observe que 41 a , 82 a , 123 a  e 164 a . 

44812  aa  

481223  aa        A diferença entre um termo e o seu antecessor é constante. 

4121634  aa
 

 

Essa constante chamada de razão geralmente é representada pela letra r . 

Observe também que: 

84412  raa  

12842123  raraa  

1612432 1234  rararaa  

20164415  raa  

             

4844411112  raa  

 

Por observação, percebemos que um termo é igual ao primeiro somado com o produto da 

posição de seu antecessor pela razão. Generalizando, obtemos a fórmula do termo geral de um 

PA.  

rnaan  )1(1  
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Utilizando agora mais rigor na demonstração. 

Considere a PA ),...,16,12,8,4( 12a  que pode ser generalizada por ),...,,,( 321 naaaa . 

Observe que 4342312  raaaaaa , onde r é uma constante chamada de razão da 

PA, que é generalizada por 1 nn aar . 

 

Observe também que o segundo termo é igual à soma do primeiro termo mais a razão, o 

terceiro termo é igual à soma do segundo termo mais a razão e assim ocorre sucessivamente 

com os demais termos. 

raa  12   

raa  23  

raa  34  

          

raa nn  1  

 

Somando ambos os membros das )1( n  igualdades acima, obtemos: 

rnaaaaaaaaa nnn   )1(...... 13211432  

Simplificando a expressão acima obtemos a fórmula do termo geral de uma PA. 

rnaan  )1(1   

Para a PA ),...,16,12,8,4( 12a , temos o décimo segundo termo 4812 a . 

 

Deduziremos agora a soma dos n primeiros termos de uma PA. 

Consideremos a PA )48,...,16,12,8,4( com doze termos. 

Observe a soma do primeiro termo com o último termo desta PA. Observe também a soma do 

segundo com o penúltimo termo, a soma do terceiro com o antepenúltimo termo e assim 

sucessivamente. 

 

      (4,        8,       12,        16,        20,      24,         28,       32,        36,       40,       44,       48) 

                                                                                                       Soma = 52 

                                                                                                       Soma = 52 

                                                                                                       Soma = 52 

                                                                                                       Soma = 52 

                                                                                                       Soma = 52 

                                                                                                       Soma = 52 
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Obtemos a soma 52 exatamente seis vezes, ou seja, é uma constante. Neste caso, ao invés de 

somar termo a termo, poderemos somar seis vezes o 52 que o resultado será o mesmo, ou seja, 

312526  . Como esta PA possui 12 termos e a soma de 2 a 2 termos equidistantes é igual a 

52, obtemos seis vezes esta soma, onde o número seis representa a metade dos termos da PA. 

Neste caso, poderíamos apenas somar o primeiro com o último termo e multiplicar o resultado 

pela metade do número de termos desta PA. Se tivéssemos uma PA com 50 termos, 

poderíamos apenas somar o primeiro com o último termo e multiplicar o resultado pela 

metade do número de termos desta PA. Generalizando para uma PA ),...,,,( 321 naaaa com n 

termos obtemos: 

2
)( 1

n
aaS nn  , que é a expressão para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA. 

 

Usando agora um pouco mais de rigor na demonstração. 

Considere uma PA com n termos ),...,,,( 321 naaaa . 

Propriedade: A soma de quaisquer dois termos equidistantes é constante. 

 

Demonstração:  

Seja ),,,( 4321 aaaa uma PA qualquer. 

Considere raraaraaraaaa 3232 111213141   (1) 

Considere também; rararararaaa 322 1112132  (2) 

Comparando (1) e (2), temos: 3241 aaaa  , generalizando para uma PA com n termos, 

obtemos, ...121  nn aaaa  

Usando essa propriedade, poderemos encontrar a expressão que determina a soma dos n 

primeiros termos de uma PA.  

 

Seja nS  a soma dos n primeiros termos de uma PA. Logo, 

nnnn aaaaaaS   12321 ...  (I)  ou, 12321 ... aaaaaaS nnnn   (II) 

As equações (I) e (II) são equivalentes. 

A soma (I)+(II) resulta: 

)()()(...)()()(2 1213223121 aaaaaaaaaaaaS nnnnnnn    
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Cada parêntese representa a soma dos termos equidistantes de uma PA. Nesta equação temos 

a soma de n termos equidistantes. Apropriando da propriedade anterior podemos simplificar o 

segundo membro dessa equação por:  

naaS nn  )(2 1  , daí resulta na expressão: 

2

)( 1 naa
S n

n


  

 

 Agora que já descobrimos que o número total de sementes do tabuleiro é 48, podemos 

provocar os alunos com outra pergunta. Vence a partida quem capturar o maior número de 

sementes. Neste caso, para que um jogador vença a partida é necessário capturar no mínimo 

quantas sementes? A resposta segue do seguinte raciocínio. Para ganhar eu preciso pelo 

menos da metade das sementes mais uma, ou seja, no mínimo vinte e cinco sementes. 

Observe que agora, usamos dois conceitos matemáticos, a divisão, representado pela metade e 

a adição, representado pelo mais uma. Neste contexto, já utilizamos adição, multiplicação, 

divisão, progressão aritmética e ainda nem começamos a jogar.  

 No jogo Awalé, a aritmética é uma operação relevante. As operações de adição e 

subtração são aplicadas a todo o momento. Em cada movimento da partida o aluno é levado a 

verificar a quantidade de sementes em cada buraco do tabuleiro para decidir a melhor 

estratégia de jogo. Neste caso usa-se a contagem para se descobrir a quantidade. No entanto, 

para capturar é necessário que a última semente distribuída caia no buraco do lado do 

adversário, e que a soma contando com a semente que o jogador depositou, seja dois ou três. 

Nesse caso trabalha-se a adição.  

 Também usamos a subtração, pois é necessário fazer o levantamento das sementes 

capturadas ao longo do jogo para saber quantas ainda faltam para vencer a partida, afinal o 

jogo termina quando um jogador captura 25 ou mais sementes. Assim, um jogador que possui 

15 sementes capturadas, por exemplo, pode fazer a operação aritmética 25 – 15 para saber que 

faltam 10 sementes para ganhar a partida. 

          Estimular o aluno a fazer estimativas e realizar cálculo mental é um dos desafios da 

prática de sala de aula de um professor de matemática. O Awalé tem um papel importante 

neste contexto. Quando se joga, procura-se analisar os buracos do tabuleiro para verificar se 

há possibilidade de captura ou defesa das sementes, neste caso trabalha-se a estimativa. 

Quando se usa a aritmética para simular um movimento, trabalha-se o cálculo mental. No 

Awalé, o cálculo mental e a estimativa são requisitos fundamentais, pois são aplicados em 
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cada movimento da partida. A aritmética, bem como o desenvolvimento do cálculo mental e 

da estimativa são ferramentas fundamentais na resolução de problemas. 

          A resolução de problemas é um dos desafios encontrados pelos alunos em sala de aula. 

A dificuldade na leitura e interpretação é notória, temos percepção disso quando nos 

deparamos com situações de alunos questionando-nos se o problema é de ―mais‖ ou de 

―menos‖, é de ―vezes‖ ou de ―dividir‖. Outro caso é de alguns alunos, que desestimulados 

nem fazem a leitura do enunciado, e desistem antes mesmo de tentar. Neste contexto, o jogo 

pode contribuir para a resolução de problemas, tendo em vista que, numa partida de Awalé, 

um jogador antes de efetuar qualquer movimento, faz uma leitura interpretativa dos possíveis 

movimentos que pode realizar e os que o adversário poderá realizar posteriormente ao seu 

movimento, levando em consideração as prováveis mudanças das peças que podem ocorrer no 

tabuleiro. Em seguida, usa-se o raciocínio, a lógica, conceitos e pensamentos matemáticos 

para fazer estimativas de capturas e defesas das peças do jogo. Neste processo, o jogador 

desenvolve habilidades e competências de leitura, interpretação, raciocínio, lógica, aritmética 

e estimativa, que são fundamentais na resolução de problemas.  

 O Awalé, da família do Mancala é ―um jogo abstrato e matemático‖ (SANTOS, 2008, 

p. 19). Concordamos com o autor, pois as diversas possibilidades de movimento associadas ao 

raciocínio lógico, ao cálculo matemático e a estratégia, evidenciam a matemática nele 

implícita bem como os pensamentos abstratos desenvolvidos nas estratégias de jogo. Nesta 

perspectiva, o desenvolvimento do pensamento matemático abstrato do aluno por intermédio 

do jogo ―Mancala torna-o adequado para o uso em um trabalho psicopedagógico com crianças 

em dificuldades de matemática‖ (DIAS; BRENELLI, 2009b, P. 276). 

 De acordo com as autoras, o uso dos jogos de Mancala na escola contribui para o 

desenvolvimento dos aspectos cognitivos dos alunos em dificuldade de aprendizagem 

matemática. No entanto, o desenvolvimento do pensamento matemático ocorre em todos os 

níveis de cognição. O uso do pensamento matemático na prática do jogo promove também a 

autoestima do aluno em relação à matemática e, ―enquanto jogam, crianças constroem 

estruturas intelectuais que possibilitam que mais tarde sejam construídas e compreendidas 

complexas ideias matemáticas, estratégias e teorias‖ (POWELL; TEMPLE, 2002, p.92). De 

acordo com os autores, o ato de praticar o jogo em si só contribui para o desenvolvimento 

cognitivo e abstrato da criança e contribui também para desenvolver futuramente a capacidade 

para compreender complexas teorias matemáticas. 

 No campo psicológico, ―O jogo se insere na área da Psicologia Educacional como um 

instrumento técnico, que permite investigar, diagnosticar e remediar as dificuldades, seja de 
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ordem afetiva, cognitiva ou psicomotora‖ (DIAS; BRENELLI, 2009a, P. 273). De acordo 

com as autoras, o jogo além de contribuir no campo da matemática para o desenvolvimento 

do pensamento lógico matemático, promove também o instinto investigativo que proporciona 

ao aluno a capacidade para buscar soluções de problemas em situações reais do quotidiano.  
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CAPÍTULO 4 

 

4.0 Procedimentos Pedagógicos 

 

 Este capítulo apresenta uma série de procedimentos pedagógicos com o jogo Awalé, 

incluindo metodologia, recursos didáticos e a dinâmica da intervenção pedagógica com o jogo 

em sala de aula. Veremos a seguir as estratégias e os procedimentos metodológicos para a 

prática do jogo em 2007, 2008, 2009 e 2010. 

 

4.1 A Prática do Jogo Awalé em 2007 

 

 A intervenção pedagógica com o jogo africano Awalé se deu inicialmente na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Heloísa Abreu Júdice de Matos da prefeitura municipal de 

Vitória, ES e se estendeu para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Mello 

Sobrinho da prefeitura municipal de Cariacica ES. O período de trabalho e pesquisa com o 

jogo se deu a partir do primeiro semestre de 2007 estendendo-se até julho de 2010, nas duas 

escolas. No início do trabalho com o jogo, não tínhamos noção alguma de seu potencial 

metodológico de ensino e aprendizagem matemática associado ao ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira. Inicialmente a intenção era apenas fazer uma oficina de jogos 

Mancala para participar da mostra cultural que tratava da implantação da Lei 10.639/03 na 

Escola Heloísa Abreu Júdice de Matos. Na minha concepção inicial, até mesmo por minha 

ignorância referente à cultura africana e afro-brasileira, pensava que por se tratar de um jogo 

africano, a sua prática em sala de aula já era o suficiente para mostrar que eu estava 

trabalhando a Lei. Neste sentido, ainda encontramos educadores que pensam que fazer o 

mínimo é suficiente para tratar da Lei. 

 De certa forma, por estar convencido que estava trabalhando a Lei simplesmente por 

jogar um jogo africano, continuei praticando o jogo com os alunos, e foi a partir da prática do 

jogo na sala é que comecei a observar seu potencial pedagógico. Primeiro o potencial 

matemático, tendo em vista a minha formação, e posteriormente o potencial cultural que 

veremos mais adiante.  

 A prática do jogo na sala de aula aconteceu de forma interessante e é importante 

relatar, pois não depende de grandes investimentos, aliás, o maior investimento está na 

disposição do professor. Um tabuleiro do jogo Awalé, é composto por doze buracos e neles 

usamos sementes, pequenas pedras ou conchas como peças para jogar. Para a dinâmica de 
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sala de aula, improvisei um tabuleiro a partir de caixa de ovos e sementes de feijão, aprendi a 

jogar, organizei as regras e planejei com a pedagoga Ana Marieta a prática do jogo. Em sala 

de aula, solicitei aos alunos que formassem duplas na qual, um estava responsável para trazer 

50 sementes de milho ou feijão, e o outro responsável para trazer uma caixa de ovos vazia. No 

dia seguinte, separamos o material, as duplas, escrevi as regras no quadro, desenhei um 

tabuleiro e a partir dele simulei uma partida para ensinar as regras do jogo para os alunos.  

 Começamos a jogar, e os alunos se envolveram com a atividade, alguns aprenderam 

logo, outros demonstraram algumas dúvidas, no entanto, no final da aula, todos aprenderam a 

jogar. Eu fiquei animado com o resultado, principalmente pela interação dos alunos com a 

atividade, nunca os tinha visto com tanto entusiasmo, com a participação plena. Fiquei tão 

empolgado que disse para mim mesmo ―se fosse sempre desse jeito em todas as aulas, seria 

fácil ensinar matemática‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Fig. 23 – Tabuleiro improvisado em caixa de ovos com sementes de feijão. 

 

 Mas nem tudo é perfeito, imprevistos sempre acontecem e aconteceu comigo. A 

dinâmica com o jogo aconteceu no início do período das aulas, porém no horário do recreio eu 

ouvi uma professora perguntar quem tinha dado aula no 6º ano, da EMEF Heloísa Abreu 

Júdice de Matos, no primeiro período. Respondi, ―foi aula de matemática‖. Fiquei na 

expectativa para ver o que ela iria dizer, imaginei que fosse dizer que os alunos tinham 

gostado do jogo ou que os alunos estavam empolgados, porém não aconteceu nada do que eu 

imaginei. Respondeu então a professora, ―queria saber o que aconteceu na aula anterior, pois 

quando cheguei à sala, os alunos estavam fazendo guerra de sementes de feijão e havia 

sementes espalhadas para todos os lados‖.  

 Eu fiquei chateado com o que aconteceu e com vergonha da professora, porém foi um 

aprendizado, e a partir do ocorrido é que eu adotei estratégias para que não se ocorra outros 
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imprevistos. Planejei novamente a atividade com o 6º ano, só que desta vez prevendo o que 

poderia acontecer. Neste sentido, controlei o tempo da atividade e ao faltar dez minutos para 

encerrar a aula, recolhi as sementes, os tabuleiros e os levei para meu armário. Esta prática se 

deu até a conscientização dos alunos sobre o tabuleiro e as peças. No entanto, esse fato não 

desestimulou o professor em nenhum momento, e a prática do jogo com sementes 

improvisadas em caixa de ovos acontecia regularmente na semana. O tempo de jogo era 

planejado com a pedagoga sem perda para os conteúdos obrigatórios. Em 2007 a prática do 

jogo se deu com os alunos do 6º, 7º e 9º ano do ensino fundamental da EMEF Heloísa Abreu 

Júdice de Matos, 120 alunos do turno vespertino desta escola e para os alunos do 6º, 7º, 8º e 9º 

ano da EMEF Manoel Mello Sobrinho, 150 alunos do turno matutino desta escola. A 

intervenção com o jogo se deu apenas com os alunos em que eu atuo como professor de 

matemática. No entanto, na EMEF Heloísa Abreu Júdice de Matos, ocorreu também a prática 

do jogo no turno matutino com outro professor da escola. Porém, a dinâmica de trabalho e 

intervenção ocorreu de forma independente, cada professor com sua metodologia. 

 Após algumas intervenções com o jogo em sala de aula, ainda em 2007, planejei a 

apresentação do jogo para a mostra cultural em forma de oficina. Obtive apoio da escola e dos 

colegas de trabalho, em especial a professora de Artes Marilza, que providenciou junto à 

direção da escola a confecção de tabuleiros de Mancala em madeira. A Marilza procurou a 

imagem de um tabuleiro, imprimiu e a levou para um marceneiro, pai de uma aluna da escola, 

que confeccionou os tabuleiros. Eu só soube dos tabuleiros no dia em que ela me entregou, e 

disse que era para usar na mostra cultural. Para mim foi uma grata surpresa. É digno de nota o 

apoio da escola e dos colegas de trabalho. O tabuleiro de madeira promoveu uma maior 

dinâmica na prática do jogo e aumentou a motivação dos alunos pelo jogo. Lembro-me de um 

grupo de alunos do 9º ano que todos os dias pediam emprestado os tabuleiros para jogar no 

horário do recreio. Era um grupo de alunos agitados, indisciplinados na hora do recreio e em 

sala de aula, que se tornaram mais calmos. A prática do jogo me aproximou dos alunos e 

contribuiu para motivar aqueles alunos que estavam desanimados e os que não simpatizavam 

com a matemática.  

 Para dinamizar ainda mais as aulas com o jogo, procurei suporte nas Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) onde encontrei um site que disponibiliza a 

prática do jogo Ouri
34

 na internet. O Ouri é uma variação do Mancala que é muito praticado 

em Portugal. As regras deste jogo são semelhantes às regras do jogo Awalé. Encontrei 

                                                           
34

 O jogo Ouri online está disponível em: <http://ouri.ccems.pt/jogo/Ouri.htm>.  Acesso em: 10 de Jul. 2007. 

http://ouri.ccems.pt/jogo/Ouri.htm
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também um software chamado ―Awale‖ que permite a interação do aluno com o jogo. O 

software disponibiliza a prática do jogo de duas formas: aluno contra o computador ou aluno 

contra aluno, este último se tornou mais interessante. O uso das TDIC contribuiu para motivar 

a prática do jogo e para a interação dos alunos nas aulas de matemática. 

 A prática do jogo e as TDIC contribuíram também para a mudança de postura do 

professor de matemática em sala de aula. Por intermédio destes recursos, as aulas ficaram 

diversificadas, hora expositivas, hora na informática e hora na sala de aula praticando o jogo 

no tabuleiro. Os alunos perceberam a mudança e o relacionamento com o professor melhorava 

a cada dia. É claro que as aulas não se resumiram a jogos e informática, no entanto, essas 

práticas contribuíam para a aproximação dos alunos com o professor e esta relação 

possibilitou estabelecer limites e responsabilidades em todas as atividades. O professor 

estabeleceu um contrato com os alunos onde o tempo das aulas foi dividido numa mescla de 

conteúdos e atividades diversificadas. O resultado deste processo foi um maior envolvimento 

dos alunos em todas as atividades, incluindo os conteúdos obrigatórios de matemática. O 

contrato com os alunos se deu numa relação mútua de troca. Neste contexto, os alunos 

adiantavam as atividades dos conteúdos obrigatórios para sobrar mais tempo para as outras 

atividades.  

 O envolvimento dos alunos com o jogo e com as atividades de sala de aula contribuiu 

para melhorar consideravelmente os resultados nos testes de proficiência escolar. A prática do 

jogo na informática também contribuiu para a interação dos alunos com a matemática e o 

resultado foi à melhora no rendimento. A relação do jogo com a cultura africana e afro-

brasileira se deu inicialmente pela árvore baobá. Em um planejamento, um colega me disse 

que ouviu dizer que o jogo Mancala era jogado na África com sementes de baobá. A partir 

desse momento, comecei a pesquisar todas as informações possíveis sobre a árvore. 

Inicialmente fiquei impressionado com sua forma e beleza, no entanto, descobri várias 

informações sobre a árvore, sua importância para o africano e sua relação com o jogo. Um 

colega chamado Sérgio, professor de história, quando soube que eu pesquisava sobre o baobá, 

me indicou o livro da Heloísa Pires, ―A semente que veio da África‖. A leitura desse livro foi 

fundamental para se iniciar a construção de conhecimentos sobre história e cultura afro-

brasileira nas minhas aulas. As informações adquiridas sobre o baobá possibilitaram a 

construção de uma dinâmica de apresentação na aula usando um programa de criação/edição e 

exibição de apresentações gráficas.  

 Esta dinâmica foi fundamental para a construção de conhecimentos sobre a árvore e 

contribuiu para diversificar ainda mais as aulas de matemática. Investigamos também a 
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origem, história do jogo e a sua importância para as sociedades africanas e a partir dos 

resultados obtidos, elaboramos outra apresentação, desta vez para mostrar a importância do 

jogo para a cultura africana. A interação entre alunos e professor aumentava a cada descoberta 

sobre o jogo e sobre o baobá e a construção de conhecimentos acontecia de forma 

compartilhada onde professor e aluno aprendiam juntos. A prática do jogo acontecia nas duas 

escolas simultaneamente. 

 Aproveitamos o acumulo de informações sobre o jogo e sobre a árvore para 

elaborarmos um painel na sala do laboratório de informática onde realizamos uma oficina de 

jogos de Mancala na Mostra Cultural. As oficinas aconteceram em ambas às escolas e foi uma 

grata surpresa ver na escola um aluno praticando o jogo com o seu pai. A mostra cultural 

contava com a visitação dos pais e da comunidade, e em algumas atividades desenvolvidas na 

mostra, os pais também interagiam. Assim aconteceu na oficina de jogo Mancala, houve 

interação dos pais e dos outros alunos que ainda não conheciam o jogo. Nesse sentido, foi 

gratificante saber que o jogo ultrapassou os limites da escola, além do pai e aluno jogando, 

tivemos também casos de alunos terem ensinado o jogo para seus irmãos. Outros relataram 

que tinham se cadastrado num site para jogar online com outras pessoas. As imagens abaixo 

mostram a sala preparada com o painel, alguns tabuleiros de Awalé e o software ―Awale‖. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                                         

                 

               Fig. 24 – Tabuleiros de Mancala                                            Fig. 25 – Software Awale 
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Fig. 26 – Painel realizado na escola Heloísa Abreu Júdice de Matos. 

 

 Neste contexto, se deu o desenvolvimento da prática do jogo em 2007 nas duas escolas 

em que eu atuo como professor de matemática. No entanto, o envolvimento do jogo com a 

cultura africana não se resume ao baobá, porém foi a partir dele que comecei a aprender mais 

sobre a cultura africana e afro-brasileira. A árvore baobá representa um legado africano no 

Brasil, pois a presença dela em nosso país se deu por intermédio dos africanos que chegaram 

aqui no período do Brasil colônia. Na cultura afro-brasileira, como veremos mais adiante, a 

árvore é importante para a religião de matriz africana e em torno da semana do dia 20 de 

novembro acontecem várias manifestações culturais em torno dessa árvore, principalmente 

nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. As lendas em torno do baobá permitem contar 

histórias e mostrar a sua relevância para nossos ancestrais africanos. Existe uma lenda sobre o 

baobá que se desenvolveu em nossa cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro que contribui 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira.  

 A seguir apresentaremos as informações adquiridas sobre o baobá que foram 

trabalhadas em sala de aula com os alunos, por intermédio do programa de criação/edição e 

exibição de apresentações gráficas e que posteriormente se transformou em um documentário.  
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4.2 A Árvore Baobá 

 

 Os baobás (baobad), também conhecidos por embondeiros, imbondeiros ou 

calabaceiras, de acordo com Waldman (2011), são um gênero de árvores nativas do continente 

africano e Austrália. De acordo com o autor, existem oito espécies de baobás, sendo sete no 

continente africano, o maior centro de diversidades e uma na Austrália. Essas árvores 

pertencem à família das bombacáceas. Das sete espécies do continente africano, seis estão 

localizados na Ilha de Madagascar e apenas uma no continente. Os baobás podem alcançar 

alturas de até 30 metros e seu tronco mais de 10 metros de circunferência. Segundo 

Vainsencher (2003), os baobás se destacam pela capacidade de armazenamento de água em 

seu tronco, que pode alcançar até cento e vinte mil litros, razão pelo qual é conhecida como 

árvore garrafa. Em algumas regiões africanas, o tronco desta árvore é escavado por 

carpinteiros especializados para servir de cisterna comunitária. 

 O baobá é uma árvore de folha caduca, ou seja, as suas folhas caem durante a estação 

seca, porém em condições favoráveis de umidade as folhas continuam na árvore durante todo 

o ano. De acordo com International Centre for Underutilized Crops (2002)
35

, os baobás 

podem viver mais de mil anos. Os baobás desenvolvem-se em áreas áridas, porém existem 

exemplares dessa árvore na Arábia Saudita, na índia, no Caribe e na América.  

 

                                                                                           

  

             

 

 

 

 

               Fig. 27
36

 – Baobá em forma de garrafa,                        Fig. 28
37

 – Baobá na Ilha de Madagascar, 

                         Ilha de Madagascar, África.                                                               África.  

  

                                                           
35

 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
36

 Figura 27. Disponível em: <http://bafanaciencia.blog.br/artigos/arvores-magnificas>. Acesso em: 08 de Jul. 

2011. 
37

 Figura 28. Disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/edicao-126/fotos/ilha-

madagascar-africa-590980.shtml>. Acesso em: 08 de Jul. 2011. 

http://bafanaciencia.blog.br/artigos/arvores-magnificas
http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/edicao-126/fotos/ilha-madagascar-africa-590980.shtml
http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/edicao-126/fotos/ilha-madagascar-africa-590980.shtml
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O dicionário eletrônico Houaiss (2002), assim define o baobá. 

 

Árvore de até 20 m (Adansonia digitata) da fam. das bombacáceas, com tronco 

gigantesco, ereto, madeira branca, mole e porosa, casca medicinal e de que se extrai 

fibra têxtil, grandes folhas digitatas, flores brancas, às vezes com tons de lilás, e 

cápsulas grandes, oblongas e pubescentes; adansônia, árvore-de-pão-de-macaco, 

cabaceira/kabasera (CAB G-BS), calabaceira/kalabasera (CAB), embondeiro, fruta-

pão-de-macaco, imputeiro (MOÇ), licondo (ANG), melambeira, micondó (STP), 

molambeira (MOÇ), mulamba (MOÇ), nebondo (ANG) [Nativa de regiões tropicais 

da África, pode viver mais de dois mil anos e seu tronco alcançar mais de 10 m de 

diâmetro; as folhas, flores, frutos e sementes são comestíveis e têm inúmeros usos 

medicinais].  

 

 Toda árvore catalogada possui um nome científico, e o nome científico do baobá é 

Adansonia. 

 

4.2.1 Nome Científico 

 

 O nome Adansonia foi dado por Bernard de Jussieu em homenagem a Michel 

Adanson (1727-1806), botânico e explorador francês, quem primeiro descreveu o baobá no 

Senegal
38

. 

Lá pelos anos de 1750, Michel Adanson, um naturalista francês, andava pela África 

e fez um relatório sobre a árvore e o enviou para cientistas europeus. Em sua 

homenagem, deram-lhe o nome de Adansonia. É lógico que os africanos já a 

conheciam e a chamavam por outros nomes, pois baobá, embondeiro e adansonia 

são a mesma árvore. (LIMA; GNEKA; LEMOS, 2005, p. 38) 

 

 Os baobás estão classificados em oito espécies descritas a seguir. 

 

4.2.2 Espécies 

 

 De acordo com Vainsencher (2003), as oito espécies de baobá são: Adansonia 

digitata - (na África Central & no Sul da África); Adansonia grandidieri - (em Madagascar); 

Adansonia gregorii (ou Adansonia gibbosa) (no Nordeste da Austrália); Adansonia 

madagascariensis - (em Madagascar); Adansonia perrieri - (em Madagascar); Adansonia 

rubrostipa (ou Adansonia fony) - (em Madagascar); Adansonia suarezensis - (em Madagascar) 

e Adansonia za - (em Madagascar).  

 Os baobás também estão classificados em reino, divisão, classe, ordem, família e 

gênero.  
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4.2.3 Classificação Científica do Baobá 

 

 Reino: Plantae; Divisão: Magnoliophyta; Classe: Magnoliopsida; Ordem: Malvales; 

Família: Malvaceae e Gênero: Adansonia.  

 

4.2.4 Flor do Baobá 

 

 O baobá floresce apenas uma vez por ano. Suas flores ficam de cabeça para baixo 

antes de secarem e caírem no chão. A flor do baobá, de acordo com Madhavan e Arunkumar 

(2010)
39

, é pendular branco, às vezes com um leve tom de lilás, grande e solitário. Quando 

abre à noite, as flores do baobá exalam um cheiro que atrai os morcegos para a polinização. O 

cheiro azedo também atrai certas moscas e mariposas noturnas que também fazem a 

polinização. O pólem também tem sido usado para fazer cola. Existe uma lenda sobre a flor 

do baobá que diz
40

: 

 

Dar uma flor de baobá à pessoa amada pode simbolizar que ela é única e que 

demorou muito para encontrá-la. Isso, se a flor do Baobá não tivesse um forte odor 

de carniça. Isso serve para provar que as aparências enganam. As pessoas que se 

deixam levar pela beleza da flor do Baobá, podem ter uma surpresa ao sentir seu 

aroma não muito agradável; da mesma forma como as pessoas que com  tanto  

preconceito  com o cheiro  da flor, se inibem em conhecê-la, e contemplar sua 

beleza. 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

                        Fig. 29
41

 - Flor do baobá,                                                   Fig. 30
42

 - Flor do baobá, 

                             pendular branco.                                                      pendular com um leve tom de lilás. 
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 Os baobás são árvores muito importantes para o povo africano, as suas folhas, frutos e 

sementes são comestíveis contendo vitaminas e minerais.  

            

4.2.5 Folhas 

 

 De acordo com Madhavan e Arunkumar (2010)
43

, as folhas verdes escuras se parecem 

com os dedos da mão humana, com cinco (raramente sete) lâminas oblongas, daí o nome 

específico digitata. De acordo com SCUC (2006)
44

, as folhas frescas do baobá podem ser 

cortadas em pequenos pedaços e cozida em molhos. As folhas secas podem ser moídas e o pó 

pode ser usado em sopas ou molhos. Também pode ser usado como forrageira e ainda tem uso 

medicinal para o tratamento de doenças como diarreia, doenças urinárias e para combater a 

febre. Suas folhas também podem ser usadas como um antídoto para o veneno de 

Strophanthus (uma liana tropical). As flechas são envenenadas por Strophanthus para as 

caçadas, e antes de se comer a carne de um animal caçado por flechas envenenadas, usa-se o 

sumo das folhas ou da poupa do baobá para neutralizar o veneno.  

 De acordo com Gebauer; Ebert e El-Siddig (2002)
45

, as folhas novas e frescas do 

baobá possuem um teor de 4% de proteínas e são ricas em vitaminas A e C. Em termos de 

minerais, as folhas são uma excelente fonte de cálcio, ferro, potássio, magnésio, manganês, 

molibdênio, fósforo e zinco. Com as folhas do baobá podemos também preparar o delicioso 

pão de vegetais africano, conforme receita a seguir. 

 

4.2.6 Receita do Pão de Vegetais Africano (Porção para seis pessoas)
46

 

 

Ingredientes 

 

100 g de folhas de baobá; 100 g de cenoura; 200 g de cebola; uma colher de sopa de fécula de 

mandioca ou batata; 200 g de carne picada (carne, frango, peixe, carne de carneiro ou carne de 

porco), meia colher de chá de pimenta preta; cinco dentes de alho; uma colher de sopa de óleo 

de salada e meia colher de chá de sal. 
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Preparação 

 

Lave e seque as folhas de Baobá, cenoura, cebola e alho. Corte as folhas de Baobá e a cebola 

em pedaços de um centímetro, a cenoura em segmentos finos e o alho em pedaços finos. Em 

uma tigela grande, combinar os legumes cortados com a carne picada, o amido de mandioca, 

pimenta e sal. Misture bem. Adicione óleo de salada para uma frigideira em fogo médio. 

Adicione a mistura vegetal e refogue ou frite suavemente até cozinhar. O tempo de preparação 

é 40 minutos e o tempo de cozimento 30 minutos. 

 

                                                                                   

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                 Fig. 31
47

 – Pão de vegetais africano.                                      Fig. 32
48

 – Folhas de baobá.   

 

                                                                   

4.2.7 Mukua 

 

 O fruto do baobá chamado de mukua é rico em vitaminas e minerais. Possui um miolo 

seco comestível que se desfaz facilmente na boca. É adocicado com uma ligeira acidez. De 

acordo com Gebauer; Ebert e El-Siddig (2002)
49

, a polpa do fruto do baobá contém um teor 

de vitamina C quase dez vezes maior do que a da laranja. Contém açúcares e é rico em 

pectinas. A polpa do fruto é usada para a preparação de bebidas frias e quentes. Segundo 

Baobab Fruit Company Senegal (2008)
50

, a polpa também é utilizada como substituto do 

creme de tártaro (bitartarato de potássio) para a preparação da massa de pão, devido ao seu 

alto teor de ácido tartárico e potássio bitartrate. A polpa seca é raspada do fruto e 

transformada numa solução em que se prepara o leite de baobá, comumente utilizada em 
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algumas zonas rurais. Da polpa preparam-se doces e segundo Lima; Gneka e Lemas (2005) se 

fazem queijo e vários remédios. O uso medicinal dos remédios oriundos da polpa, de acordo 

com SCUC (2006)
51

, sevem para o tratamento de disenteria, sarampo e varíola. O fruto do 

baobá é uma espécie de cabaça que serve como utensílio doméstico ou pode ser decorado e 

vendido como um objeto artístico. Cascas do fruto podem ser utilizadas como combustível. O 

consumo da polpa do fruto do baobá também regulariza a flora intestinal.  

 

                                                                                                                              

                                                                                            

 

 

 

 

                      Fig. 33
52

 – Fruto do baobá,                                                 Fig. 34
53

 – Fruto do baobá, 

                         milo seco comestível.                                                          uma espécie de cabaça. 

 

4.2.8 Sementes 

 

 As sementes do baobá ―podem ser comidas cruas, como castanhas, torradas, como 

amendoim, ou misturadas com milho, para fazer um mingau. Se muito torradas podem ser 

usadas para se fazer uma bebida como o café‖ (LIMA; GNEKA; LEMOS, 2005, p. 38). De 

acordo com SCUC (2006)
54

, as sementes do baobá podem ser usadas como um aroma na 

cozinha, torradas e moídas para usar em sopas. O óleo extraído das sementes pode ser usado 

para cozinhar e para cosméticos. O óleo também é utilizado para tratar gengivas inflamadas e 

dentes doentes. É usado como um substituto para sementes de Parkia biglobosa em soumbala, 

um prato tradicional africano amplamente comercializado nos mercados urbanos. Após extrair 

óleo das sementes, o que sobra, é utilizado para se preparar um bolo de sementes para animais 
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como um excelente alimento com alto teor de proteínas. As sementes do baobá contêm 

vitamina B1, cálcio, ferro e proteínas. 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

                    Fig. 35
55

 – Sementes de baobá.                                   Fig. 36
56

 – Óleo das sementes do baobá. 

 

4.2.9 Raiz, Casca e Madeira da Árvore Baobá  

 

 Segundo SCUC (2006)
57

, a casca da raiz é usada na medicina tradicional africana para 

o tratamento de febre. A fibra da casca da raiz pode ser usada para fazer cordas.  A raiz 

também é utilizada para produzir um corante vermelho solúvel. As fibras do interior da casca 

da árvore baobá são amplamente utilizadas para fazer fios, cordas, correias para sela de 

animais, cordas para instrumentos musicais, cestas, redes, armadilhas, linhas de pesca e pano. 

A casca verde pode ser usada para produzir corante. A casca também tem usos medicinais, é 

amplamente usada para o tratamento de doenças como febre e disenteria.  

 Ainda de acordo com SCUC (2006), a madeira da árvore baobá é usada na construção 

de canoas e carros alegóricos de pesca. A polpa de madeira pode ser transformada em polpa 

para a fabricação de papel. O tronco de uma árvore oca é comumente usado para 

armazenamento de água e em algumas regiões africanas como um túmulo. O tronco oco 

também é utilizado como banheiro em algumas regiões africanas. A goma é utilizada como 

um analgésico e como desinfetante de lesões.  
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              Fig. 37
58

 – Cordas de fibras de baobá.                    Fig. 38
59

 – Banheiro no tronco do baobá, Tanzânia. 

                                                                                                                              

 

4.2.10 Baobá no Brasil 

 

 O Baobá chegou ao Brasil no início da colonização. De acordo com Vainsencher 

(2003), existem três hipóteses que explicam à presença de alguns exemplares de Baobá no 

Brasil. A primeira afirma que o Baobá chegou ao Brasil por intermédio das tropas invasoras 

do holandês Mauricio de Nassau em Pernambuco. A segunda afirma que o Baobá chegou ao 

Brasil através de sementes transportadas por aves migratórias. A terceira, a mais provável, 

afirma que o Baobá chegou ao Brasil através das sementes transportadas pelos sacerdotes 

africanos nos navios negreiros, pois essa árvore é muito importante para o povo africano, 

considerada sagrada para a religião africana. 

 No Brasil, podemos encontrar o Baobá nos seguintes estados
60

: Alagoas, Ceará, Goiás, 

Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Estima-se a presença de 16 

árvores catalogadas em Pernambuco, o estado com a maior quantidade de baobás. Existe um 

na Faculdade de Direito do Recife, um na Cidade Universitária, um na Praça da República e 

outros nas cidades de Ponte d‘Uchoa, Poço da Panela e na Praça de Dois Irmãos. Existem 

exemplares de Baobá na Estância Rica Flora em Aldeia Camaragibe. No Sítio de Pai Adão há 

um Baobá com mais de 100 anos com uma circunferência de aproximadamente 10 metros. No 

Engenho Poço Comprido, Vivência há dois espécimes. Existe um exemplar em Araripina com 

aproximadamente 30 anos. Estima-se que o Baobá em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca possui 

mais de 350 anos com um tronco de 15 metros de circunferência. 
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            Fig. 39
61

 – Baobá na Praça da República,                   Fig. 40
62

 – Baobá em Nossa Senhora do Ó, 

                              Recife, Pernambuco.                                                        Ipojuca, Pernambuco. 

 

 

 No Rio Grande do Norte existem exemplares de Baobá em Natal, Macaíba, Nísia 

Floresta e nas ruínas de Pedro Velho. Em Assú está concentrada a maior quantidade de 

Baobás do Rio Grande do Norte.  

 

                                                       

                                                                                                    

 

 

 

 

            Fig. 41
63

 – Baobá em Nísia Floresta RN.                               Fig. 42
64

 – Baobá em Assú RN. 

 

                                       

 No estado do Rio de Janeiro existem cinco baobás. Um no Passeio Público, um no 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, um no pátio do 

museu histórico de Quissamã, antiga fazenda Quissamã e um na Ilha de Paquetá.   
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          Fig. 43
65

 – Baobá no Jardim Botânico, RJ.                           Fig. 44
66

 – Baobá em Quissamã, RJ. 

 

 No estado de Goiás, existem três baobás. Todos estão em propriedades particulares de 

Goiânia, sendo um na propriedade do Sr. Jorge Rassi e dois no condomínio particular Aldeia 

do Vale. No estado do Mato Grosso, existe um Baobá nas proximidades de Cuiabá na fazenda 

do Doutor Édio Lotufo. No estado de Alagoas, existe um Baobá na Praça do Skate em 

Maceió. No estado do Ceará, existem vários baobás, sendo um na Praça do Passeio Público 

em Fortaleza onde foram fuzilados alguns revolucionários da Confederação do Equador, um 

no campus da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), um no SESI da Barra do Ceará
67

, e 

outros espalhados pelo Estado.  

              

                                                                                                                 

                     

 

 

 

 

             

                Fig. 45
68

 – Baobá na Praça do Skate,                        Fig. 46
69

 – Baobá na Praça do Passeio Público,  

                         em Maceió, Alagoas.                                                                em Fortaleza, Ceará.      

                                                           
65
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 4.2.11 “Baobar” um Bar Dentro da Árvore  

                                                                     

 Na fazenda Sunland, província de Limpopo, norte da África do sul, existe um bar dentro 

de uma árvore de baobá. O tronco dessa árvore é oco, porém as suas paredes possuem uma 

espessura suficiente para suportar o tamanho da árvore. De acordo com Madravan e 

Arunkumar (2010)
70

, o teste do carbono determinou que a idade dessa árvore e de mais de seis 

mil anos de antiguidade. Os baobás depois de algumas centenas de anos começam a criar ocos 

sozinhos. O bar no interior da árvore possui 4,1 metros de comprimento por 4,5 metros de 

largura, 4,5 metros de altura e acentos para 15 pessoas. Essa árvore, segundo Lindsay e Wolf 

(2006)
71

, têm 22 metros de altura e seu tronco é tão grande que seriam necessárias várias 

pessoas para abraçar seus 46,8 metros de circunferência. Ainda de acordo com os autores, 

essa árvore ficou famosa internacionalmente por ser o maior de sua espécie no mundo, foi 

capa do Wall Street Journal. Em média, 5.000 visitantes por ano de todas as partes do mundo 

visitam o bar no baobá da fazenda Sunland. 

 

                                                                                        

 

 

 

           

             Fig. 47
72

 – Parte interna do bar no baobá.                  Fig. 48
73

–  Parte interna e externa do bar no baobá. 

 

4.2.12 Baobá e a Religião Africana 

 

 O baobá chegou ao Brasil como uma carga preciosa trazida pelos sacerdotes africanos 

―para reproduzir em terras tupiniquins o culto as divindades africanas‖ (CARVALHO, 2011, 

p. 12). As lendas e os mitos sobre baobá e religião africana evidenciam a importância dessa 

árvore para a cultura africana e afro-brasileira. 
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Na cultura Ioruba na África, o baobá é comparado a imagem do que se propõe ao 

feminino. Nesta lógica simboliza uma mulher de sorriso e dentes largos, sacerdotisa 

e conhecedora de segredos ancestrais. O culto para eles consiste em convocar a força 

da Deusa adormecida em cada um deles e com esta lógica de duas almas – árvore e 

sacerdócio – obter a sabedoria. No culto da nação Nagô, há uma referência ao baobá 

como a árvore que traz ―o ouro de cor antiga‖, cuja beleza invoca uma coragem 

diferente, real, numa condição e sedução que pode encantar e fazer lenda. O parque 

nacional próximo a Nairóbi possui um baobá frondoso ―a árvore do tempo‖. Junto a 

ele, a princesa Elizabeth II, da Inglaterra, soube da morte de seu pai, o Rei Jorge VI, 

e que a partir de então se tornara rainha dos ingleses. Interessante é que a árvore 

também é celebrada como da premunição e dos avisos importantes, envolta em 

mistérios e espiritualidade. No culto dos Egungun (espíritos ancestrais de pessoas 

importantes) o baobá é referenciado como a árvore em cujos pés os orixás, 

especialmente Omolu, durante as peregrinações paravam com seus seguidores para 

descansar das caminhadas, alimentar-se e ainda curar determinadas doenças. 

(CARVALHO, 2011, p. 12). 

 

 Na cultura afro-brasileira, encontramos a louvação a baobá que acontece sempre no 

dia 20 de novembro em Mossoró, Rio Grande do Norte. É uma mobilização realizada pelos 

ativistas negros e pela umbanda de Mossoró. O objetivo da louvação ―é fortalecer os laços 

simbólicos com o continente africano e dar maior visibilidade a umbanda na cidade de 

Mossoró‖ (LUCENA, 2009, p. 1). De acordo com o autor, a louvação a baobá iniciou em 

2000 com os militantes do Raízes que aos poucos foram integrando os terreiros de umbanda.  

Segundo o autor, uma das participantes do Raízes destaca numa entrevista que:  

 
(...) o Raízes decidiu fazer a Louvação a Baobá porque esta árvore significava a 

resistência dos escravos e a ligação dos negros com o continente africano. Ela 

enfatiza também que existe na Louvação a Baobá um sentido de reencontro com as 

raízes culturais africanas.  (LUCENA, 2009, p. 6) 

 

 A presença da imprensa na louvação a baobá, de acordo com o autor, tem promovido 

maior visibilidade para os terreiros de umbanda de Mossoró. A louvação a baobá atualmente, 

está se apresentando ―como um espaço no qual os umbandistas podem usar para demarcar 

publicamente a sua presença em Mossoró‖ (LUCENA, 2009, p. 8).  

 Existem em outras regiões brasileiras manifestações culturais em torno do baobá como 

a louvação a baobá em Mossoró. No estado do Ceará, o Núcleo das Africanidades Cearenses 

(NACE) realiza durante a semana de 20 de novembro uma programação em torno do baobá da 

Praça do Passeio Público em Fortaleza. A programação inclui palestras, oficinas, ritual de 

abertura, danças de oferendas, vivência, abraço em torno da árvore para troca de energia, 

reflexão, e outros. 

 Assim como em Mossoró, no Ceará, as programações em torno do baobá promovem o 

reencontro com nossas raízes culturais africanas. Neste sentido, percebemos que as 
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manifestações culturais afro-brasileira do dia 20 de novembro em torno do baobá evidenciam 

a sua importância para a cultura e religião de matriz africana. 

 

4.2.13 História do Baobá 

 

 Os primeiros registros sobre o baobá data dos tempos da exploração marítima 

portuguesa. Navegantes portugueses chegaram à ilha de Goreé no Senegal. Lá ficaram 

impressionados com o baobá e assim o descreveram: 

 

Em 1452 e 1453 é publicado em Portugal ―as Crônicas dos Feitos da Guiné‖, do 

cronista Gomes Eanes de Zurara, onde descrevia os feitos do Infante D. Henrique, a 

primeira citação histórica dos baobás. Na obra, o cronista descreve a árvore como 

muito grande e de aparência estranha, ele afirma que entre elas ―algumas tinham 

desenvolvido um cinturão de 108 palmos a seu pé, (cerca de 25 metros). E ainda 

descreve que o tronco rende uma fibra forte que pode ser usada para cordas e pano, 

―que queima da mesma maneira como linho‖. Gomes ainda descreve com 

curiosidade o mukua, chegando a dizer que ele se parecia como uma abóbora, ―cuja 

as sementes são do tamanho de avelãs‖. (CARVALHO, 2011, p. 12). 

 

4.2.14 Lendas sobre o Baobá 

 

 O baobá da Praça da República em Recife, Pernambuco, é a possível fonte de 

inspiração de Antoine de Saint-Exupéry, quando por ali passou, ao escrever O Pequeno 

Príncipe. Na trama, o menino descreve que o solo de seu pequeno asteróide era infestado de 

sementes de baobá. O menino, preocupado com os possíveis danos que os baobás poderiam 

causar ao seu pequeno asteróide quando adultas dedicava-se, todas as manhãs a arrancar os 

pequenos brotos das sementes. 

 De acordo com Lindsay e Wolf (2006)
74

, o baobá é referenciado na cultura africana 

por várias razões. Em tempos antigos, reis, anciões e líderes realizavam reuniões em enormes 

baobás para discutir questões de grande importância. Além de fornecer abrigo, acredita-se que 

o espírito do baobá sempre ajuda a tomar decisões sábias. Reza uma lenda africana que diz: 

beba a água em que as sementes do baobá foram embebecidas que você estará seguro de um 

ataque de crocodilo. Existe uma lenda africana que diz que o criador arrancou o baobá do 

chão e o plantou novamente de cabeça para baixo, uma história contada na Costa do Marfim. 

 

 

 

 

                                                           
74

 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
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4.2.15 A Árvore de Cabeça Para Baixo (Uma história da Costa do Marfim) 

 
 

Nos primórdios da vida, o Criador fez surgir tudo no mundo. Ele criou primeiro o 

baobá, e só depois continuou a fazer tudo a existir. Mas ao lado do baobá havia um 

charco. O criador havia plantado o primogênito bem perto de uma região alagadiça. 

Sem vento, a superfície daquelas águas ficava lisa como um espelho. O baobá se 

olhava, então, naquele espelho d‘água. Ele se olhava, se olhava e dizia insatisfeito: 

Por que não sou como aquela outra árvore? Ora achava que poderia ter os cabelos 

mais floridos, as folhas, talvez, um pouco maiores. O baobá resolveu, então, se 

queixar ao Criador, que escutou por uma, duas horas as suas reclamações. Entre uma 

queixa e outra, o Criador comentava: Você é uma árvore bonita. Eu gosto muito de 

você. Me deixe ir, pois preciso continuar o meu trabalho. Mas o baobá mostrava 

outra planta e perguntava: Por que suas flores não eram assim tão cheirosas? E sua 

casca? Parecia mais a pele enrugada de uma tartaruga. E o criador insistia: Me deixe 

ir, você para mim é perfeito. Foi o primeiro a ser criado e, por isso, tem o que há de 

melhor em toda a criação. Mas o baobá implorava: Me melhore aqui, e um pouco 

mais ali... O Criador que precisava fazer os homens e os outros seres da África, saía 

andando. E o baobá o seguia onde quer que ele fosse. Andava pra lá e pra cá. (E é 

por isso que essa árvore existe por toda a África.). O baobá não deixava o Criador 

dormir. Continuava e continuava, e continuava sempre a implorar melhorias. Justo a 

árvore que o Criador achava maravilhosa, pois não era parecida com nenhuma outra, 

nunca ficava satisfeita! Até que um dia, o Criador foi ficando irritado, irritado, mas 

muito irritado, pois não tinha mais tempo pra nada. Ficou irado mesmo. E aí então se 

virou para o baobá e disse: Não me amole mais! Não encha mais a minha paciência. 

Pare de dizer que na sua vida falta isso e aquilo. E cala-se agora. Foi então que o 

Criador agarrou o baobá, arrancou-o do chão e o plantou novamente. Só que..., dessa 

vez, foi de ponta-cabeça, para que ele ficasse de boca calada. Isso explica a 

aparência estranha; é como se as raízes ficassem em cima, na copa. Parece uma 

árvore virada de ponta-cabeça! Até hoje dizem que os galhos do baobá, voltados 

para o alto, parecem braços, que continuam a se queixar e a implorar melhorias para 

o Criador. E o Criador, ao olhar para o baobá, enxerga a África. (LIMA; GNEKA; 

LEMOS, 2005, p. 14) 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 49
75

 – Baobá perto de uma região.                        Fig. 50
76

– Baobá que parece uma árvore  

                                      alagadiça.                                                                         de ponta cabeça. 
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 Figura 49. Disponível em: <http://cantinhodogalo.blogspot.com/2009/11/arvore-baoba-baoba-comuns-na-

africa.html>. Acesso em: 13 de Jul. 2011.  
76

 Figura 50. Disponível em: <http://paginanua.wordpress.com/>. Acesso em: 13 de Jul. 2011. 

http://paginanua.wordpress.com/
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4.2.16 A Lenda da Maria Gorda
77

 

 

 O baobá da Ilha de Paquetá, Praia dos Tamoios, Rio de Janeiro, foi tombado em 1967 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). Esta árvore é chamada 

carinhosamente por Maria Gorda. Existe uma lenda dessa árvore que foi desenvolvida por 

nossa cultura afro-brasileira, a lenda da Maria Gorda.  

 

Maria Gorda é como os escravos chamavam Maria Apolinária da Nação Cabinda - 

uma mucama simpática e de sorriso largo, que trabalhava na casa de um rico 

comerciante português que morava na Ilha e que tinha muitos escravos. Maria 

Apolinária não se conformava com a escravidão e principalmente com o que 

chamava de ingratidão dos seus senhores brancos que moravam nas casas 

construídas pelos negros, andavam pelas ruas abertas pelos negros, comiam a 

comida plantada e preparada pelos negros, usufruíam do trabalho escravo realizado 

pelos negros mas não mostravam sequer um ato de gratidão que marcasse a 

lembrança do trabalho africano por aqui. E Maria Apolinária sempre dizia que 

marcaria essa história. Que quando morresse pediria aos seus orixás para que 

providenciassem uma forma qualquer de deixar enraizado em nossa Ilha essa 

lembrança da África negra, que se não era reconhecida no nome das ruas, das praças, 

e dos monumentos, de alguma forma o seria pela própria Natureza de Paquetá. E 

assim realmente aconteceu: numa manhã de primavera, a rede de Maria Apolinária 

na senzala da casa do seu dono português amanheceu vazia e ninguém nunca mais 

viu Maria - a "Gorda", mas alguém notou que nesse mesmo dia, em frente à casa 

onde morava Maria, apareceu um arbusto que nunca existira em Paquetá e, ainda 

mais, que ao contrário do que sempre ocorre, este era um exemplar solitário, 

diferente do que costuma acontecer no seu local de origem: as savanas da África. E 

dizem que no mesmo dia em que Maria Apolinária morreu a Maria Gorda nasceu 

fincando assim raízes profundas da África em Paquetá. E foi assim então que se 

desenvolveu a lenda da Maria Gorda em Paquetá. 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

           Fig. 51
78

 – Baobá Maria Gorda – Paquetá, RJ.               Fig. 52
79

– Baobá Maria Gorda – Paquetá, RJ.  
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 A lenda da Maria Gorda está disponível em: 

<http://www.portalpaqueta.com.br/lendas/alendadamariagorda.asp>. Acesso em: 13 de Jul. 2011. 
78

 Figura 51. Disponível em: <http://apocalipsedesangue.blogspot.com/2010/10/criaturas-brasileiras-part-

6.html>. Acesso em: 13 de Jul. 2011. 
79

 Figura 52. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/06/09/baoba-em-paqueta-tombado-pelo-

patrimonio-historico-ameacado-por-vazamento-de-esgoto-916829964.asp>. Acesso em: 13 de Jul. 2011. 

http://www.portalpaqueta.com.br/lendas/alendadamariagorda.asp
http://apocalipsedesangue.blogspot.com/2010/10/criaturas-brasileiras-part-6.html
http://apocalipsedesangue.blogspot.com/2010/10/criaturas-brasileiras-part-6.html
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/06/09/baoba-em-paqueta-tombado-pelo-patrimonio-historico-ameacado-por-vazamento-de-esgoto-916829964.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/06/09/baoba-em-paqueta-tombado-pelo-patrimonio-historico-ameacado-por-vazamento-de-esgoto-916829964.asp
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4.2.17 Curiosidades Sobre o Baobá 

 

          Uma curiosidade sobre o baobá é um refrigerante lançado em 2010 pela Pepsi japonês 

com sabor do fruto do baobá.  A bebida de cor dourada possui cálcio, vitamina C e um sabor 

ligeiramente ácido. Outra curiosidade sobre o baobá é o cultivo da árvore em forma de 

miniatura, ou seja, podemos criar bonsai de baobá. O bonsai, de acordo com a definição do 

dicionário eletrônico Houaiss (2002), é uma ―técnica ou arte, originárias do Japão, de 

miniaturizar plantas (ger. árvores ou arbustos), através de métodos específicos que visam 

manter suas características normais de proporção e morfologia‖. 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

           Fig. 53
80

 – Refrigerante do fruto do baobá.                                   Fig. 54
81

– Bonsai de baobá.  

 

 Da árvore baobá tudo se aproveita, as folhas, as flores, a casca, o tronco, as raízes, o 

fruto, as sementes, além disso, ―Em grande parte da África, especialmente na região da costa 

do Marfim, diz-se que é a partir do baobá que a vida pode ser recriada: ele dá água, comida, 

moradia e remédios‖, (LIMA; GNEKA; LEMOS, 2005, p. 42). Também é com as suas 

sementes que podemos jogar um dos jogos de tabuleiro mais antigo do mundo, o Mancala.  

  

4.3 A Prática do Jogo Awalé em 2008 

 

 A dinâmica de apresentação do baobá nas aulas em 2007 usando o programa de 

criação/edição e exibição de apresentações gráficas também teve pontos negativos. O 

programa não dava conta de texto e imagens simultaneamente, e nas apresentações, os alunos 
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 Figura 53. Disponível em: <http://designinnova.blogspot.com/2010/10/as-versoes-exoticas-da-pepsi-no-

japao.html>. Acesso em: 13 de Jul. 2011. 
81

 Figura 54. Disponível em: <http://thelifescience.wordpress.com/2010/06/21/baobas-as-arvores-de-cabeca-

para-baixo/>. Acesso em: 13 de Jul. 2011. 

http://designinnova.blogspot.com/2010/10/as-versoes-exoticas-da-pepsi-no-japao.html
http://designinnova.blogspot.com/2010/10/as-versoes-exoticas-da-pepsi-no-japao.html
http://thelifescience.wordpress.com/2010/06/21/baobas-as-arvores-de-cabeca-para-baixo/
http://thelifescience.wordpress.com/2010/06/21/baobas-as-arvores-de-cabeca-para-baixo/
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se concentravam mais nas imagens do que na fala do professor. Foram muitas informações 

sobre o baobá e não dava para escrever um texto e colocar os alunos para fazer a leitura, tendo 

em vista que essa prática não oferece motivação para a leitura. Neste sentido, fiquei 

imaginando uma forma de resolver essa questão. As informações sobre o baobá e as imagens 

são fundamentais para o trabalho com o ensino de história e cultura afro-brasileira no jogo. 

Neste contexto, idealizei um vídeo documentário, pois este recurso recupera as imagens sobre 

o baobá e ainda permite contar histórias e lendas sobre a árvore por intermédio da narrativa.  

 A construção do documentário se deu incialmente pela elaboração do roteiro. Nesta 

fase, separei todas as informações adquiridas sobre a árvore e elaborei o roteiro. De posse do 

roteiro, contratei um locutor de rádio, e ele fez a locução num estúdio semiprofissional que 

pertence a meu irmão Bruno. De posse da locução, a próxima fase foi escolher as imagens do 

baobá de acordo com a narrativa. A última etapa se deu pela edição do documentário com a 

narrativa de todas as informações sobre o baobá. É digno de nota que a produção do 

documentário foi idealizada e realizada pelo professor com recursos próprios. A elaboração e 

edição aconteceram em horário de folga e o custo foi mantido pelo professor.  Segue abaixo a 

sinopse do documentário. 

 

4.3.1 Sinopse do Vídeo Documentário
82
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 Vídeo de autoria de Rinaldo Pevidor Pereira, locução do radialista Paulo Sérgio e edição no programa 

Windows Movie Maker. Uma parte do vídeo está disponível em: <http://matematicaafricana.blogspot.com/>. 

Sinopse do documentário: 

              Esse vídeo trata sobre a árvore Baobá, suas espécies, classificação científica, flores, 

fruto, sementes, histórias e lendas. Trata também da presença de alguns poucos baobás no 

Brasil e a importância dessa árvore para a religião africana. 

 No desenrolar do documentário são citadas algumas curiosidades sobre o baobá, tais 

como: um ―baobar‖, o único bar no mundo dentro de uma árvore, os bonsais, e um banheiro 

dentro do baobá. 

             Alguns estudiosos consideram que em grande parte da África, especialmente na região 

da Costa do Marfim, ―que é a partir do baobá que a vida pode ser recriada‖, pois dele se obtém 

água, comida, moradia e remédios. Também é com as suas sementes que podemos jogar um 

dos jogos de tabuleiro mais antigo do mundo, o Mancala.     

         A partir daí o documentário faz um passeio pela origem do Mancala e sua importância 

nas sociedades africanas. Ainda cita as variações da família de jogos Mancala. E finaliza 

enfatizando e ensinando a uma de suas variações do jogo Mancala, utilizada no Brasil, que é o 

jogo Awalé. 

            Assim, o documentário é uma das formas de levar os alunos à reflexão sobre nossa 

identidade africana e raízes culturais. 

 

 

 

 

http://matematicaafricana.blogspot.com/
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 Esse documentário fez parte do projeto que se iniciou a partir de 2008. O projeto foi 

elaborado a partir das reflexões sobre a dinâmica da prática do jogo em 2007. Nossa intenção 

foi melhorar a forma de execução do jogo em sala de aula, para explorar de maneira mais 

ampla suas potencialidades no campo da matemática, história e cultura afro-brasileira. Para 

tanto, elaboramos estratégias para a intervenção que contribuíram para a participação efetiva 

dos alunos em todo o processo de construção.  Quando iniciamos a prática do jogo em 2007 

ainda não sabíamos de todo seu potencial nem a melhor forma de utilizá-lo em sala de aula. 

No entanto, em 2008, a prática do jogo na EMEF Heloísa Abreu Júdice de Matos se deu de 

forma mais dinâmica, em turmas que ainda não conheciam o jogo Awalé, aproximadamente 

100 alunos. Na EMEF Manoel Mello Sobrinho, apenas uma turma de 35 alunos não conhecia 

o jogo Awalé, porém para as turmas que já conheciam o jogo utilizei novas estratégias que 

permitiu o aprofundamento dos conhecimentos já adquiridos. A nova dinâmica proporcionou 

maior interação com o jogo. Inicialmente, elaborei um questionário para verificar a concepção 

dos alunos sobre sua etnia, sobre a inteligência dos negros e sobre a matemática. De posse dos 

dados a estratégia de trabalho se deu primeiramente com uma investigação sobre o jogo 

Mancala. A pesquisa ocorreu no laboratório de informática onde os alunos buscaram na 

internet informações sobre a história do jogo, origem, regras e ainda lendas africanas sobre a 

prática do jogo na África. As informações adquiridas foram registradas e posteriormente 

discutidas em sala de aula.  

 Fizemos um círculo de discussões para debater sobre as informações adquiridas. Este 

processo ocorreu em todas as turmas, no entanto o relato a seguir diz respeito a uma turma 

específica do 7º ano da EMEF Heloísa Abreu Júdice de Matos em que a maioria ainda não 

conhecia o jogo. Comecei a discussão provocando os alunos sobre o jogo. Perguntei, 

―Gostaram do jogo?‖ As respostas foram bem similares, um aluno disse que gostou, mas não 

entendeu as regras do jogo, outro disse que já sabia jogar, pois aprendeu com seu irmão e 

dessa forma as respostas se alternavam. Provoquei novamente com outra pergunta. ―Da onde 

vem esse jogo?‖ A resposta foi unânime, da África.  Neste momento, os alunos se soltaram e 

começaram a falar algumas lendas sobre o jogo na África. Teve um aluno que disse que a 

escolha de um rei na África é feita por intermédio de uma partida de Mancala. Outro disse que 

na África o jogo é jogado com sementes de baobá. Provoquei novamente. ―É um jogo fácil de 

jogar?‖ Novamente as respostas foram bem similares, alguns disseram que era fácil jogar, 

porém a maioria afirmou ser difícil, pois tinha muito cálculo. Provoquei novamente. ―Já que a 

maioria acha que o jogo Mancala é difícil, tem muita matemática, me responda uma coisa, os 

africanos são inteligentes?‖ 
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 A resposta foi quase que unânime, ―os africanos não são inteligentes‖. Neste momento 

eu fiquei intrigado com a concepção tão errada sobre os africanos, ainda mais por se tratar de 

uma comunidade escolar de maioria afrodescendente. Observe que eles nem pararam para 

refletir sobre a pergunta, o que mostra como o preconceito está incutido na cabeça dos alunos 

e da sociedade, pois a criança não nasce preconceituosa, o preconceito é concebido pelo meio 

em que está inserido. No entanto, foi também uma oportunidade para fazer uma intervenção 

socioeducativa. Perguntei novamente. ―Por que os negros não são inteligentes?‖ Um grupo 

justificou a resposta pelo fato de terem sidos escravizados, outro grupo justificou 

simplesmente porque são negros e ainda outros justificaram por serem africanos. As 

justificativas confirmaram o preconceito incutido na cabeça dos alunos. Finalizando o debate, 

perguntei ainda. ―Como pode um povo que não é inteligente criar um jogo com tanta 

matemática, difícil de jogar como esse?‖ Os alunos olharam um para o outro e responderam: 

Não fui eu quem disse que os negros não são inteligentes, foi ele. Neste momento, fizemos 

uma reflexão sobre a resposta, sobre preconceito e atitudes pejorativas contra o negro e sua 

cultura como uma medida socioeducativa para conscientizá-los sobre a diversidade cultural 

brasileira. Para tanto, tomamos como ponto de partida para mudanças de atitudes e reflexões o 

jogo africano Awalé da família do Mancala. Um jogo que permite abordar vários aspectos, 

entre eles a inteligência africana.  

 Para tanto, começamos a intervenção com a prática do jogo. Para a dinâmica das 

regras, utilizamos o auditório da escola, o software ―Awale‖ e o projetor de vídeo. Neste 

contexto, o ensino do jogo foi favorecido pela dinâmica de apresentação das TDIC, tendo em 

vista que no ano anterior as regras e a simulação do jogo aconteciam no quadro da sala de 

aula. A próxima etapa do projeto foi à prática do jogo em sala de aula, desta vez em tabuleiros 

de madeira. Durante a prática, os alunos não demostraram muitas dúvidas sobre o jogo, tendo 

em vista a contribuição da simulação de uma partida feita com o software ―Awale‖. 

Praticamos também o jogo no laboratório de informática de duas formas: online com o jogo 

Ouri, similar ao Awlalé, neste caso o aluno interagiu com o computador, e com o uso do 

software ―Awale. A dinâmica da prática do jogo com o software foi mais interessante, tendo 

em vista que ele permite a prática do jogo de aluno contra aluno, o que promove a interação 

entre os alunos. 

 Planejamos outra pesquisa com os alunos no laboratório de informática. O trabalho foi 

dividido em grupos de cinco alunos e o tema de estudo foi o baobá. Cada grupo pesquisou 

sobre a origem da árvore, lendas, utilização da árvore, baobá no Brasil e sua relação com o 

jogo. Os alunos registraram todas as informações adquiridas e o entregaram para ser avaliado. 
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O professou recolheu os trabalhos e planejou a sua entrega para o dia da exposição do 

documentário. Usamos novamente o auditório da escola e o projetor de vídeo, desta vez para 

explorar o documentário sobre o baobá. A dinâmica do vídeo foi fundamental para construir 

conhecimentos sobre a cultura africana e afro-brasileira. As imagens e a narrativa 

contribuíram para a interação dos alunos no processo de construção de conhecimentos. A 

interação também foi favorecida pelos conhecimentos prévios construídos a partir do trabalho 

sobre o baobá. Durante a apresentação do documentário, algumas interrupções foram 

realizadas para permitir a interação dos alunos com a dinâmica do vídeo e para fazer alguns 

esclarecimentos que se fizeram necessários. Interessante neste processo foi à contraposição do 

vídeo documentário com a pesquisa dos alunos. Dessa forma, o documentário e a pesquisa 

realizada pelos alunos foram formas de interação entre o contexto cultural africano e afro-

brasileiro com as aulas de matemática.  

 Neste sentido, tivemos avanço nas questões sociais na escola, tendo em vista que os 

alunos passaram a se identificar em muitos aspectos da cultura afro-brasileira. Neste contexto, 

o vídeo foi um instrumento importante de apoio para a construção e valorização de 

conhecimentos sobre cultura africana e afro-brasileira. Neste ano, a participação dos alunos na 

mostra cultural ocorreu de forma mais efetiva. Eles organizaram e coordenaram as oficinas 

sobre a orientação do professor e se revezaram na exposição das regras do jogo. A prática do 

jogo contribuiu também para a construção de conhecimentos matemáticos neste ano, tendo em 

vista, a utilização do cálculo mental, do raciocínio lógico matemático, da estimativa e das 

operações aritméticas presente em todos os movimentos do jogo. No entanto, as 

potencialidades matemáticas foram exploradas de forma mais efetiva, como veremos a seguir, 

em 2009.  

 

4.4 A Prática do Jogo Awalé em 2009 

 

 As experiências acumuladas sobre a prática do jogo em 2007 e 2008 contribuíram para 

se pensar numa forma de explorar conceitos de matemática por intermédio do jogo de uma 

forma mais efetiva. Neste sentido, planejei a construção de alguns conceitos matemáticos a 

partir de situações de jogo como veremos a seguir. A construção de conceitos acontece logo 

na exploração das regras, antes mesmos de começar a jogar. Como já vimos anteriormente no 

capítulo 3, para explorar as regras, trabalhamos os conceitos de adição, multiplicação, divisão 

e subtração. No entanto, podemos construir outros conceitos a partir de situações reais de 
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jogo. Neste contexto veremos a seguir como ocorreu à construção de estratégias, estimativas, 

raciocínio lógico e o cálculo mental numa situação real de uma partida de Awalé. 

 

4.4.1 Trabalhando a Estratégia, Estimativa, Cálculo Mental, Raciocínio e Lógica no 

Jogo Awalé 

 

Em sala de aula, usamos o programa de criação/edição e exibição de apresentações gráficas e 

o projetor de vídeo para simular uma situação de jogo em que se trabalha a estratégia, 

estimativa, cálculo mental e raciocínio lógico matemático. Neste contexto, a figura abaixo 

mostra uma situação de jogo numa partida de Awalé. 
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         A 

 

Fig. 55 – Tabuleiro 8 

 

A partir desta figura, fizemos a seguinte pergunta. ―Nesta situação de jogo, a melhor 

estratégia para o jogador (A) é a captura ou defesa das sementes do tabuleiro?‖ 

 

A resposta se dá pela análise dos movimentos possíveis. Para o jogador (A) realizar um 

movimento, é necessário fazer a leitura das peças do tabuleiro, para então montar uma 

estratégia de jogo. Intuitivamente faz-se uma estimativa de captura e defesa dos buracos do 

tabuleiro. Assim, por exemplo, se o jogador (A) optar pelo buraco 6 para efetuar o 

movimento, a última semente cairá no buraco 11 do adversário somando 2 sementes podendo 

capturá-las. Ver fig. 56. 
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Fig. 56 – Tabuleiro 9 

 

 

 Porém, esse movimento deixará o jogador (B) livre para realizar o movimento do 

buraco 12, onde a última semente cairá no buraco 2 do jogador (A) somando três sementes 

podendo capturá-las. O jogador (B) com esse movimento captura as sementes dos buracos 1 e 

2 (conforme regra do Awalé) num total de 5 sementes, ou seja, 3 sementes a mais que o 

jogador (A). Ver fig. 57. 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57 – Tabuleiro 10 

 

 Se o jogador (A) optar pelo buraco 2 para efetuar o movimento, não vai realizar 

captura. Porém, com esse movimento, estará defendendo-se do ataque posterior do adversário 

no buraco 2. Neste acaso, é melhor não captura nada do que capturar 2 sementes e depois 

perder 5 sementes, ou seja, a defesa é a melhor estratégia. Ver fig. 58.  
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Fig. 58 – Tabuleiro 11 

                                                   

 Nesta situação de jogo percebemos as seguintes operações: Estimativa, se capturo 2 

sementes perco 5 sementes. Estratégia, que nesse caso a melhor é a defesa das sementes do 

tabuleiro. Cálculo Mental nas operações de aritmética e Raciocínio Lógico. Estas operações 

estão presentes em todos os movimentos do jogo. 

 

4.4.2 Trabalhando o Conceito de Probabilidade e Porcentagem por Intermédio do Jogo 

Awalé 

 

Usamos o programa de criação/edição e exibição de apresentações gráficas e o projetor de 

vídeo para simular uma situação de jogo para construir os conceitos de probabilidade e 

porcentagem. Iniciamos a aula considerando a situação de uma partida de Awalé em que todas 

as casas do tabuleiro possuem sementes e estão numeradas de 1 a 6 para o jogador (A), de 7 a 

12 para o jogador (B), como mostra a figura 59 abaixo. 
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Fig. 59 – Tabuleiro 12 
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Propomos o seguinte problema: 

 

O jogador (A) escolhe aleatoriamente um de seus buracos e efetua um movimento. Qual a 

probabilidade de haver uma captura de sementes com esse movimento?  

 

Os alunos ainda não conhecem o conceito de probabilidade, neste caso adaptamos a pergunta 

para:  

Quantas possibilidades de movimento possui o jogador (A)?  

 

I. Observe que todos os buracos do lado do tabuleiro do jogador (A) possuem sementes. Ver 

fig. 12. Neste caso, ele pode escolher qualquer um dos seis buracos do seu lado do tabuleiro 

para efetuar um movimento. Logo, o jogador (A) possui 6 possibilidades para realizar um 

movimento.  

 

Pode ocorrer captura das sementes em qualquer movimento do jogador (A)?  

 

II. Não. As possibilidades de captura estão representadas pelos buracos 3, 5 e 6, (conforme 

regra do jogo Awalé). Se escolher o buraco 3 para efetuar o movimento, a última semente 

cairá no buraco 10 do adversário somando três sementes, podendo capturá-las. Ver fig. 60.  

                                                                                                                         

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fig. 60 – Tabuleiro 13 

 

 

III. Se escolher o buraco 5 para efetuar o movimento, a última semente cairá no buraco 8 do 

adversário somando 2 sementes, podendo capturá-las. Ver fig. 61.  
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Fig. 61 – Tabuleiro 14 

 

IV. Por último, se escolher o buraco 6 para efetuar o movimento, a última semente cairá no 

buraco 12 do adversário somando 2 sementes, podendo capturá-las. Ver fig. 62.  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

         

                                                                        

 
Fig. 62 – Tabuleiro 15 

 

Se escolher os demais buracos, não acontecerá captura, conforme a regra do jogo Awalé.  

 

V. Temos três possibilidades de captura. Neste contexto, o quociente entre o número de 

possibilidades de captura e o número total de possibilidades de movimentos possíveis é 

chamado de probabilidade. Neste caso, podemos escrever a expressão que representa a 

probabilidade do jogador (A) fazer uma captura escolhendo aleatoriamente um de seus 

buracos por: 

 

NTPM

NPC
P      
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NPC  Número de possibilidades de captura. 

NTPM  Número total de possibilidades de movimento. 

 

6

3
P  

2

1
P  

 

 Esta situação de jogo que foi trabalhada em sala de aula representa uma forma de 

significar o conceito de probabilidade contextualizando-o em nossa prática de sala de aula. 

Apropriando-nos ainda desse exemplo, abordamos também o conceito de porcentagem. Neste 

contexto, lançamos a seguinte pergunta.  

 

Quanto por cento de chances de captura possui o jogador (A) escolhendo aleatoriamente um 

de seus seis buracos?  

 

Os alunos ainda não conhecem o conceito de porcentagem. No entanto, nos apropriamos da 

probabilidade encontrada anteriormente para definir o conceito de porcentagem. 

 

A partir do cálculo da probabilidade, enunciamos a seguinte pergunta. Qual é a fração 

equivalente a 
2

1
 cujo denominador é igual a 100?  

Observe que, multiplicando numerador e denominador por 50 obtemos: 

100

50

50

50

2

1
 , cuja leitura é representada como cinquenta por 100. Equivale a dizer cinquenta 

por cento, em termos percentuais escrevemos como %50 .  

 

Podemos interpretar também que temos três possibilidades de captura num total de 6 

possibilidades de movimento, ou seja, metade de chances de efetuar captura. Neste contexto, 

se fosse possível capturar sementes em qualquer movimento dessa situação de jogo, 

representaria 100% de chances de captura. Como temos a metade de chances para capturar 

sementes, significa 50%. 

 Este contexto foi usado para dar significado aos conceitos de probabilidade e 

porcentagem a partir de uma situação do jogo Awalé. No entanto, em sala de aula, nos 

apropriamos de outras situações em outros contextos para consolidar a construção desses 
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conceitos. Importa-nos a considerar aqui a construção de conceitos matemáticos a partir da 

prática do jogo Awalé. 

 

4.4.3 Trabalhando Análise Combinatória com o Jogo Awalé 

 

 Usamos o programa de criação/edição e exibição de apresentações gráficas e o 

projetor de vídeo para simular uma situação de jogo que recai num problema de análise 

combinatória. É digno de nota que não avançamos no contexto de análise combinatória tendo 

em vista que esse conteúdo diz respeito ao nível médio de ensino e os alunos desta pesquisa 

são de nível fundamental de ensino. No entanto, foi possível trabalhar com uma situação do 

jogo que recai num problema de análise combinatória como veremos a seguir.  

 Em uma partida de Awalé, os movimentos partindo de um mesmo buraco diferenciam-

se pela quantidade de sementes nele contidas. Então, por exemplo, se num buraco tivermos 4 

sementes, temos um movimento possível. Se nesse mesmo buraco tivermos 5 sementes, então 

teremos outro movimento diferente possível. A partir dessas informações, propomos o 

seguinte problema como forma de dar significado a introdução do conceito de Análise 

Combinatória. 

 No início de uma partida de Awalé, têm-se 4 sementes em cada buraco do tabuleiro. 

Supomos que o jogador (A) escolha aleatoriamente um dos buracos de seu lado do tabuleiro 

para iniciar a partida. Após o movimento do jogador (A), determine a quantidade de 

diferentes movimentos possíveis que o jogador (B) pode efetuar. Determine também após a 

primeira rodada do jogo, o total de diferentes movimentos possíveis levando em consideração 

os movimentos de cada participante. 

 

I. Enumeramos os buracos do tabuleiro de 1 a 12. Ver fig. 63. 
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Fig. 63 – Tabuleiro 16                                   
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 O jogador (A), que inicia a partida tem no máximo 6 diferentes possibilidades para 

realizar um movimento, ou seja, possui no máximo 6 diferentes movimentos possíveis. A 

quantidade de movimentos diferentes possíveis que o jogador (B) pode realizar está 

condicionada ao movimento anterior do jogador (A). 

 Inicialmente, têm-se 4 sementes em cada buraco do tabuleiro. A quantidade de 

sementes dos buracos do jogador (B) varia de acordo com o movimento do jogador (A). 

Assim, por exemplo, se o jogador (A) escolher o buraco 1 ou o buraco 2 para efetuar um 

movimento, a quantidade de sementes dos buracos do jogador (B) não varia. Se o jogador (A) 

optar pelo buraco 3, 4, 5 ou 6 para efetuar o movimento, a quantidade de sementes dos 

buracos do jogador (B) varia. Neste caso, pelo menos uma das sementes do movimento do 

jogador (A) cairá num dos buracos do jogador (B). Assim, os diferentes movimentos 

possíveis do jogador (B) variam de acordo com o movimento do jogador (A). 

 Logo, os diferentes movimentos possíveis do jogador (B) dependem dos diferentes 

movimentos possíveis que o jogador (A) pode realizar. Analisaremos agora os diferentes 

movimentos possíveis que o jogador (B) pode realizar. 

 

II. Se o jogador (A) escolher o buraco 1 para efetuar um de seus 6 movimentos diferentes 

possíveis, a quantidade de sementes dos buracos do jogador (B) não varia, ou seja, continuam 

com as mesmas 4 sementes em cada buraco. Neste caso, o jogador (B) terá 6 diferentes 

movimentos possíveis para fazer seu movimento. Ver figura 64 abaixo. 

 

                         

                                                          

 

                                                      
 

 

 

 

                         
 

Fig. 64 – Tabuleiro 17 

 

III. Se o jogador (A) escolher o buraco 2 para efetuar um de seus 6 movimentos diferente 

possível, a quantidade de sementes dos buracos do jogador (B) não varia, ou seja, continuam 
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com as mesmas 4 sementes em cada buraco. Neste caso, o jogador (B) terá 6 diferentes 

movimentos possíveis para fazer seu movimento, que são os mesmos já considerados 

anteriormente. Neste caso, não temos movimentos diferente possível, pois já foram 

considerados anteriormente.  Ver figura 65 abaixo. 

 

                                 

 

                                       

                                     

 

 

 

 

 

Fig. 65 – Tabuleiro 18 

 

IV. Se o jogador (A) escolher o buraco 3 para efetuar um de seus 6 movimentos diferente 

possível, somente a quantidade de sementes do buraco 7 do jogador (B) sofrerá alteração, ou 

seja, passará a ter 5 sementes. Nesse caso, teremos apenas um diferente movimento possível 

para o jogador (B) no buraco 7, pois os demais buracos continuarão com as mesmas 4 

sementes que já foram consideradas em movimento anterior do jogador (A). Ver fig. 66. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                  
 
 

 

 

Fig. 66 – Tabuleiro 19 
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V. Se o jogador (A) escolher o buraco 4 para efetuar um de seus 6 movimentos diferente 

possível, a quantidade de sementes dos buracos 7 e 8 do jogador (B) sofrerá alteração, ou seja, 

passará a ter 5 sementes cada uma. Nesse caso teremos apenas 1 diferente movimento 

possível para o jogador (B), no buraco 8, pois o buraco 7 com 5 sementes já foi considerado 

anteriormente. Os demais buracos, 9, 10,11 e 12 continuam com as mesmas 4 sementes que já 

foram consideradas em movimento anterior do jogador (A). Ver fig. 67. 

 

                                             

                                                                                                                                       

             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 67 – Tabuleiro 20 

 

 

VI. Se o jogador (A) escolher o buraco 5 para efetuar um de seus 6 movimentos diferente 

possível, a quantidade de sementes dos buracos 7, 8 e 9 do jogador (B) sofrerá alteração, ou 

seja, passará a ter 5 sementes cada um. Nesse caso teremos apenas 1 diferente movimento 

possível para o jogador (B), no buraco 9, pois os buracos 7 e 8 com 5 sementes já foram 

considerados anteriormente. Os demais buracos, 10, 11 e 12 continuam com as mesmas 4 

sementes que já foram considerados em movimento anterior do jogador (A). Se o jogador (A) 

escolher o buraco 6 para efetuar um de seus 6 movimentos diferente possível, a quantidade de 

sementes dos buracos 7, 8, 9 e 10 do jogador (B) sofrerá alteração, ou seja, passará a ter 5 

sementes cada um. Nesse caso teremos apenas 1 diferente movimento possível para o jogador 

(B), no buraco 10, pois os buracos 7, 8 e 9 com 5 sementes já foram considerados 

anteriormente. Os demais buracos, 11 e 12 continuam com as mesmas 4 sementes que já 

foram considerados em movimento anterior do jogador (A). Ver fig. 68. 

 

                                            

 

 



121 
 

                                        

                              

                    

 

                                                                                                

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68 – Tabuleiro 21 

 

VII. Neste caso teremos os seguintes diferentes movimentos possíveis para o jogador (B):  

 

O jogador (B) terá 6 diferentes movimentos possíveis se o jogador (A) escolher o buraco 1 

para efetuar seu movimento. Não terá diferentes movimentos possíveis se o jogador (A) 

escolher o buraco 2 para efetuar seu movimento, pois neste caso, os movimentos diferentes 

possíveis de (B) são os mesmos que já foram considerados caso aconteça à escolha do buraco 

1 pelo jogador (A). Terá 1 diferente movimento possível para cada escolha do jogador (A) nos 

buracos, 3, 4, 5 e 6. Logo, a quantidade de diferentes movimentos possíveis do jogador (B), é 

dada pela expressão: 6 + 1 + 1 + 1 + 1 =  10.  

 

VIII ) O total de diferentes movimentos possíveis levando em consideração a primeira rodada 

do jogo onde cada participante efetuou seu movimento é dada da seguinte forma: número total 

de diferentes movimentos possíveis do jogador (A) mais o número total de diferentes 

movimentos possíveis do jogador (B). Assim, temos a expressão: 6 + 10  =  16, ou seja, 16 

diferentes movimentos possíveis. 
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Apropriamos desse exemplo para mostrar que todas as combinações de diferentes 

movimentos possíveis do jogador (B), é uma questão de Análise combinatória. Percebemos 

também que essas combinações são calculadas mentalmente pelos jogadores o que favorece o 

desenvolvimento do cálculo mental. Usando a lógica matemática, o aluno pode realizar um 

movimento que doe sementes ao adversário para capturar posteriormente um número maior 

do que as que foram doadas. Isso quer dizer, os movimentos não são aleatórios, são 

minuciosamente interpretados e calculados. No jogo, podemos contextualizar a matemática 

implícita nele para dar significado aos conceitos numa perspectiva de uma aprendizagem 

significativa. Neste contexto, se deu o desenvolvimento da prática do jogo Awalé em 2009 

com uma ênfase maior na construção de conhecimentos matemáticos. No entanto, no aspecto 

cultural do jogo, continuamos trabalhando o ensino de história e cultura afro-brasileira por 

intermédio do documentário sobre o baobá. No entanto, começamos a ensaiar neste ano outros 

aspectos da cultura africana e afro-brasileira, que estão presentes nos movimentos do jogo, 

como a circularidade, a ancestralidade, a cosmovisão africana, e outros que apresentaremos 

com mais detalhes na prática do jogo em 2010. 

 

4.5 A Prática do Jogo Awalé em 2010 

 

 As experiências acumuladas com a prática do jogo nos anos anteriores contribuíram 

para se pensar numa forma de potencializar de forma mais efetiva e significativa o ensino de 

história e cultura afro-brasileira por intermédio do jogo Awalé. Vários aspectos da cultura 

africana e afro-brasileira presentes nos movimentos do jogo só foram percebidos a partir do 

momento em que o professor investiu em sua formação referente à cultura africana e afro-

brasileira. Neste contexto, investi em leituras de forma autodidata, motivado pelo sentimento 

de pertencimento, onde fui influenciado por Kabengele Munanga (USP); Henrique Cunha Jr 

(UFC); Eduardo de Oliveira (UFBA); Sandra Petit (UFC); Petronilha Beatriz Gonçalves e 

Silva (UFSCar); Vanda Machado; Narcimara Luz (UNEB); Marco Aurélio Luz, Muniz Sodré, 

Heloísa Pires, entre tantos outros, que contribuíram para se tornar possível à identificação dos 

aspectos relevantes da cultura africana e afro-brasileira no jogo Awalé. Neste sentido, a 

identificação das potencialidades culturais do jogo Awalé depende dos conhecimentos que o 

professor possui sobre a cultura africana e afro-brasileira. 

 Neste contexto, a minha atuação com o jogo em 2010 esteve mais centrada nos 

aspectos culturais presentes no jogo Awalé. No entanto, a preocupação inicial estava na forma 

de como se daria os estudos sobre os aspectos culturais de base africana com os alunos. A 
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abordagem não poderia ser de forma superficial voltado para aspectos mínimos da cultura 

africana. Teria que ser significativa para os alunos de maneira que criasse um real 

conhecimento sobre as sociedades africanas.  

 Para tanto, escolhi duas turmas do 9º ano com 75 alunos da EMEF Manoel Mello 

Sobrinho para introduzir a nova abordagem com o jogo. A escolha se deu pela afinidade, 

tendo em vista que eu tinha uma grande identificação com eles, e já praticavam o jogo desde o 

início. Estas turmas tinham também muitas habilidades no campo das TDIC o que poderia 

favorecer as pesquisas. A nova abordagem nas outras turmas se daria posteriormente 

favorecido pelas experiências adquiridas com estas duas turmas. No entanto, a prática do jogo 

continuava nas duas escolas com todas as turmas em que eu atuava. Na abordagem cultural, já 

começava a refletir sobre circularidade, oralidade, tradição, no intuito de se fazer um 

aprofundamento neste contexto posteriormente. Na parte matemática, a evolução na 

construção dos conceitos matemáticos abordados pelo jogo aumentava gradativamente.  

 A estratégia para a intervenção com as duas turmas do 9º ano se deu incialmente pela 

divisão dos alunos em grupos de pesquisa. Realizamos uma reflexão em sala de aula com os 

alunos sobre aspectos da cultura africana e afro-brasileira presentes no jogo Awalé em que 

abordamos a oralidade, circularidade, tradição, cosmovisão africana e filosofia de matriz 

africana como temas para estudo. A partir da reflexão, dividimos os temas para os grupos de 

estudo onde cada um ficou responsável para investigar, registrar e apresentar o trabalho em 

sala de aula usando os recursos das TDIC. Disponibilizei textos sobre os temas para os grupos 

de pesquisa. Apesar das sugestões bibliográficas, os alunos tiveram autonomia para investigar 

em outras fontes, livros, revistas, jornais, internet e outros. Sugerimos o programa de 

criação/edição e exibição de apresentações gráficas e o projetor de vídeo para as 

apresentações dos trabalhos e a escola disponibilizou um espaço com todos os recursos 

midiáticos necessários. 

 Tivemos grupos que prepararam pequenos vídeos elaborados e editados por eles 

mesmos para as apresentações dos trabalhos. Tivemos também grupos que prepararam as 

apresentações utilizando o programa de criação/edição e exibição de apresentações gráficas. 

A avaliação dos trabalhos se deu pelas apresentações e pela interação participativa dos demais 

alunos. Durante as apresentações os alunos tinham autonomia para interagir com o grupo 

apresentador com comentários, com perguntas e sugestões. Durante as apresentações, o 

professor fazia a mediação pedagógica, complementando quando necessário ou esclarecendo 

dúvidas que o grupo não conseguia esclarecer. 
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 As apresentações me impressionaram pelo domínio, clareza, execução e envolvimento 

dos alunos. Confesso que não esperava tanta desenvoltura. O grupo responsável pelo tema 

Cosmovisão Africana, apresentou um reflexão interessante sobre religião de matriz africana. 

Apareceu na apresentação uma imagem de uma mãe de santo e um círculo em sua volta. Eu 

provoquei o aluno perguntando o que representa aquele círculo. Ele respondeu. ―Professor é 

que a religião de matriz africana tem um caráter comunitário, o círculo representa a 

comunidade. Está no círculo significa pertencer à comunidade. A religião de matriz africana 

age em favor da comunidade‖. Teve um aluno que disse ―é macumba, credo‖, o que mostra o 

preconceito contra a religião de matriz africana. Aproveitei a oportunidade para fazer uma 

reflexão em sala de aula. Falei então para os alunos. Os dedos da mão são todos iguais? Todas 

as pessoas possuem a mesma religião? Todas as pessoas torcem pelo mesmo time? Então me 

respondam, por que as pessoas não podem ter crenças diferentes? No final concluímos que é 

necessário aprender a respeitar as diferenças, seja na religião, na opção sexual, ou em 

qualquer outra forma.  

 O grupo responsável pela ancestralidade foi muito interessante também. Os alunos 

falaram da importância dos ancestrais para a cultura africana, falaram no culto aos ancestrais e 

concluíram dizendo que sem ancestralidade não sabemos de onde viemos e nem para onde 

iremos. O grupo responsável pela oralidade também fez uma boa apresentação, e refletiu 

sobre a importância da palavra para o africano. Neste contexto refletimos sobre a tradição oral 

para mostrar que a oralidade do africano não significa falta de escrita, representa uma tradição 

cultural, pois a palavra para o africano tem valor. Refletimos também sobre a circularidade 

presente no jogo Awalé e nas manifestações culturais afro-brasileiras como na roda de samba, 

roda de capoeira e na religião. Para a cultura africana os conhecimentos são transmitidos pelos 

ancestrais para serem reelaborados e transmitidos para as gerações futuras, num processo que 

se expande num sentido circular.  

 Concluímos as apresentações dos trabalhos e começamos uma nova etapa da pesquisa 

que foi o debate em sala de aula sobre cada tema. Neste momento, percebi que havia uma 

grande motivação dos alunos, e as discussões em sala de aula me impressionaram pelo 

domínio na aprendizagem sobre as temáticas. Neste contexto, usamos novamente o programa 

de criação/edição e exibição de apresentações gráficas para refletirmos sobre a presença da 

cultura africana nos movimentos do jogo. Os movimentos circulares do jogo representavam a 

circularidade, a semeadura e colheita é uma prática ancestral africana, o cálculo mental 

simbolizando a oralidade, a tradição estava presente na forma milenar de praticar o jogo, a 

cosmovisão africana representada pelo conjunto de práticas africanas, a filosofia africana 
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representada por práticas filosóficas como o compartilhar e a generosidade. Neste contexto se 

deu o envolvimento dos alunos de forma efetiva e significativa no primeiro semestre de 2010 

na construção de conhecimentos sobre história e cultura afro-brasileira por intermédio do jogo 

Mancala. A construção de conhecimentos matemáticos continuou trilhando o mesmo caminho 

das experiências realizadas nos anos anteriores. 

 No entanto, a abordagem cultural e matemática realizada nesta pesquisa não são as 

únicas formas de interação com o jogo. É necessário continuar a investigação sobre o jogo 

para encontrar novas possibilidades de interação com a matemática e com a cultura africana e 

afro-brasileira.  
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CAPÍTULO 5 

 

5.0 Reflexões Sobre a Prática do Jogo 

 

 No capítulo anterior apresentamos os procedimentos pedagógicos e a dinâmica da 

prática do jogo em sala de aula. Apresentamos também as reflexões realizadas pelo professor 

sobre o envolvimento dos alunos nesta etapa da pesquisa. No entanto, neste capítulo 

apresentaremos a seguir uma entrevista com a pedagoga Ana Marieta da EMEF Heloísa 

Abreu Júdice de Mattos que acompanhou todo o processo da pesquisa, inclusive com 

sugestões e apoio pedagógico. Apresentaremos suas considerações sobre a atuação do 

professor e a sua concepção sobre a prática do jogo Awalé em sala de aula. Apresentaremos 

também uma entrevista semiestruturada com dois alunos que participaram da pesquisa. 

Mostraremos ainda que a prática do jogo ultrapassou os limites da escola onde 

compartilhamos o trabalho com outras instituições de ensino. 

 

5.1 Entrevista com a Pedagoga Ana Marieta
83

 

 

Primeira Parte. 

 

Rinaldo. Antes de ser contratado para atuar nesta escola, qual era a relação dos alunos com a 

matemática e como se dava a atuação do professor que me antecedeu? 

 

Ana. Não era uma relação muito boa não! Era uma relação que quase ninguém sabe 

matemática. Que matemática é difícil! Que vocês não querem...! Era uma relação muito 

difícil. Agente percebeu que a relação não era muito boa não apenas com a matemática, mas 

com a postura prática do professor que te antecedeu. Neste contexto pensava-se e praticava-se 

a ideia que a matemática é dada para quem sabe e não para quem não sabe. Era a postura do 

professor sentado a mesa dele, pondo alunos individualmente com algumas exceções depois 

da nossa atuação, por que quando você chegou também era um momento novo da minha 

atuação como Pedagoga. 

 Eu comecei a desmontar tudo isso, mas o professor não entendia muito bem, e esse 

professor ainda aqui se encontra e continua com essa mesma prática em outros horários. A 
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postura tradicional, a exposição, a matemática é só para alguns mesmo, outros não tem 

condições de aprender e não aprende. Ele normalmente dá aula para aqueles alguns e, isso só 

reforça a baixa autoestima nos outros, que com uma lógica diferente, um jeito diferente que 

muitas vezes eles são até mais criativos, dos que aos que respondem a um simples modelo. 

Porém os professores em sua maioria, até por comodidade, tem um modelo e uma lógica que 

acha mais fácil de corrigir. Se você vai olhar cada lógica, requer um tempo diferente, um 

diagnóstico diferente que principalmente requer que o professor tenha humildade de achar 

muitas vezes, que o aluno tenha uma lógica melhor do que a dele. 

 

Rinaldo. Quando assumi a cadeira de professor de matemática nesta escola encontrei a 

maioria dos alunos desmotivados para a aprendizagem matemática. A falta de motivação 

demonstrada por eles teve influencia da atuação dos professores que me antecederam. Neste 

sentido tenho convicção também que a minha atuação inicial na escola não contribuía para 

mudar este quadro. Porém, eu tentei fazer alguma coisa diferente para interagir com os alunos, 

como por exemplo, atividades na informática, a introdução do jogo Mancala, porém a relação 

estava difícil. No entanto, em que momento da minha atuação você percebeu que houve 

mudança na postura e na relação do professor com os alunos nas aulas de matemática? 

 

Ana. Já fez a diferença você se aproximar do aluno e não ser tão estático, moralista tão 

agressivo. Você passava e estimulava com a sua própria história e experiência. Quando você 

abriu a sua autobiografia
84

, fez com que os alunos vissem em você um aluno normal. Fez com 

que eles começassem a se aproximar. O seu próprio texto fez com que eu te visse também de 

maneira diferente. Procurei explorar em você esse lado, essa humildade que você tinha de 

achar que a matemática era para todo mundo, foi ai que a sua didática e sua maneira 

começaram a fazer diferença. A sua forma de vida já demonstrava que você não era um aluno 

excepcional, você enxergou a matemática como qualquer um pode enxergar, pelo prazer, pela 

vontade e principalmente pela superação da sua própria limitação. 

 

Rinaldo. A minha atuação inicial na escola era de cunho tradicional de ensino. Neste sentido 

você acreditava que eu poderia estabelecer com você uma relação de diálogo que fosse 

contribuir para a mudança de postura em relação a reaprender e aprender a ensinar 

matemática? 
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Ana. Você vai se lembrar de uma coisa, não é toda pedagoga que tem experiência em sala de 

aula, que tem prazer enorme em ensinar matemática e acha que é prazeroso também, que de 

certa forma, fez com você o que é preciso fazer com seus alunos, acreditou que você era 

capaz.  Entendeu? Eu acho que é só isso, é acreditar juntos, que pode ser diferente que todo 

mundo pode mudar, esse é o princípio fundamental da educação, a troca. Não tem nada de 

especial à única coisa diferente com a postura é essa que a pedagoga se coloca junto, que 

entende de sala de aula, que também valoriza isso e que acha que matemática é para todo 

mundo inclusive o professor.  

Rinaldo. Eu trabalhei o jogo Mancala na escola em 2007, 2008, 2009 e 2010. Durante este 

tempo foi possível fazer algumas observações em relação à autoestima do aluno para a 

matemática e em relação ao rendimento escolar nesta disciplina. Neste contexto, qual foi à 

relevância do jogo para o ensino e aprendizagem de matemática? 

Ana. Eu acho que o resultado com relação à matemática aparece agora na relação que eles têm 

com o professor atual. Você saiu em 2010 e em 2011 os alunos ficaram sem professor até 

mais ou menos o mês de setembro. Agora com o atual professor eles estão bem e reagem bem. 

O professor atual tem certa dificuldade, pois não é brasileiro. No entanto os alunos continuam 

com a mesma postura em relação a se achar capazes de aprender. O professor está satisfeito 

com o trabalho. Ele pegou uma turma de 8ª série, no segundo semestre, final de agosto para 

dar conta e ele está se saindo bem. Os alunos estão gostando, com bom rendimento e isso 

reforça a autoestima da forma como eles passaram a ver a matemática, sem medo, sem pavor, 

sem achar que não são capazes. 

Rinaldo.  Eu tenho um carinho especial por esses alunos, pois trabalhei com eles desde a 5ª 

série.  

Ana. Eu acho que o resultado é esse e isso reforça o que você quer provar. Eles continuam 

com a mesma postura com relação à matemática, tanto é que eles já deram conta como se 

fosse um semestre, claro que o professor sintetizou junto comigo, e estão à vontade, gostando 

das aulas, participando e se esforçando sem nenhum problema. 

Rinaldo. O jogo em si, teve contribuição para a autoestima deles em relação às Africanidades?  

Ana. Claro que sim, ainda mais pela matemática, se eles entendem que a África também tem 

uma parte importante neste conhecimento científico é claro que isso alterou e muito em 

termos dos outros trabalhos sim, eles têm mantido esse orgulho e este valor.   
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Rinaldo.  O jogo contribuiu para mostrar que todos podem aprender matemática? 

Ana. Eu acho que o trabalho com o jogo fez com que desmistificasse tudo e em todo mundo. 

Principalmente em relação ao reforço da autoestima. O fato de que todos tinham acesso ao 

jogo e podiam se sobressair nele mostra que a matemática é acessível a todos. 

Rinaldo. No ensino fundamental I, alguns colegas me convidaram para apresentar o jogo em 

suas turmas. Qual foi a sua visão em relação ao interesse de outros professores pelo jogo? 

Ana. A visão que tive foi sobre a importância do projeto, de compartilhar o aprendizado, 

compartilhar cultura, de compartilhar a valorização do que nós somos. O projeto é para a 

escola inteira e ai ganham-se todos, pois se estou bem com o professor de quinta a oitava 

série, se ele dá aula e eu sinto-me bem, tem reforço de autoestima com os pequenos também. 

Nessa visão a gente sempre tenta trabalhar dessa forma neste e em outros projetos que entenda 

que é conhecimento. É para a escola toda e não apenas para o professor ou para uma turma. O 

conhecimento é geral, que inclusive até os pequenos lembram-se do jogo. 

Rinaldo. A escola trabalhou com o jogo nos dois turnos. Como você percebeu a prática do 

jogo na escola, tendo em vista que você trabalha nos dois turnos? O envolvimento dos alunos 

com o jogo ocorreu da mesma forma na escola como um todo? 

Ana. Não, pela diferença de valorização que o professor fez do trabalho e como ele interagiu 

com toda a cultura que o jogo envolvia. Você não trabalhou só o jogo, você trabalhou história, 

você trabalhou geografia, você utilizou outras dinâmicas, outros conhecimentos além do jogo. 

Você não usou o jogo pelo jogo entendeu? Sua dinâmica não foi apenas trabalhar o jogo, foi 

trabalhar conhecimento. É diferente, então faz uma diferença, não foi apenas um jogo, foi 

trabalhar a cultura do conceito matemático através de um jogo que é importante como cultura 

como nossa formação. Então, essa postura do professor faz diferença, se não todos os jogos 

teriam a mesma importância. 

 

5.2 Entrevista com a Pedagoga Ana Marieta
85

 

 

Segunda Parte 
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[...] A lei enfim determina 

que seja a África estudada. 

É justa, é necessária 

e também muito acertada. 

A visão colonialista 

tão injusta e elitista 

tem que ser desmascarada. 

[...] 

 

 

[...] 

Foi o negro quem construiu 

nossa estrutura econômica. 

Suportando a opressão 

de uma classe hegemônica 

que nunca o reconheceu 

como sendo povo seu 

numa relação harmônica. 

[..] 

 

Nezite Alencar 

 

 

Rinaldo. Ana, como se dava o estudo das Africanidades na escola Heloísa Abreu antes do 

projeto institucional? 

 

 Ana. Na cidade de Vitória, ES, na EMEF ―Heloísa Abreu Júdice de Mattos‖, com algumas 

atuações pontuais e individualizadas esse estudo já acontecia antes da obrigatoriedade da Lei 

10.639/03. O lema dessa instituição é ―EDUCAÇÃO COMO PROMOÇÃO DA 

CIDADANIA‖; temática que serve de base para os projetos institucionais desenvolvidos 

anualmente. Nos anos de 2007 e 2008 a promoção da cidadania materializou-se 

institucionalmente através da valorização da afrodescendência brasileira com o seguinte 

título: (RE)CONHECENDO E VALORIZANDO A INFULÊNCIA AFRICANA NA 

SOCIEDADE. O estudo deixou de ser pontual e passou a ser institucional. 

 

Rinaldo. Ana, como foi o envolvimento dos profissionais da escola no projeto institucional? 

 

Ana. Eu atuo como professora das séries iniciais no turno matutino e como pedagoga das 

séries finais no turno vespertino. Como professora, não foi nada difícil me engajar na 

proposta, afinal eu era umas dos/as profissionais que já desenvolvia ações de valorização das 

Africanidades na comunidade escolar. Como pedagoga não foi tão fácil assim, principalmente 
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com os professores de Matemática... Afinal, é tradição que a Matemática pouco se relacione 

com as demais disciplinas e ainda mais quando os colegas são reconhecidamente oriundos da 

classe hegemônica e que ainda não se percebem como parte das Africanidades brasileiras! 

 

Rinaldo. Nas disciplinas tidas como universais, como é o caso da matemática, houve 

envolvimento com o projeto? 

 

 Ana. O professor Rinaldo Pevidor, ilustre representante desse segmento, inicialmente 

colocou-se como alguém que precisava, junto comigo, rever conceitos pessoais e 

profissionais. Resolvemos que esse caminho de estudos seria possível pela matemática dos 

jogos africanos. Ele encantou-se pelo estudo do jogo mais comumente chamado por Mancala. 

Junto com um professor do turno matutino, fabricou material e desenvolveu muitas oficinas 

desse jogo com a comunidade escolar. Durante esse processo o professor Rinaldo foi 

transformando-se em defensor das raízes afrodescendentes! No segundo ano desse projeto 

institucional, não era mais a pedagoga que estimulava o professor e sim o oposto: o professor 

Rinaldo já havia ultrapassado os portões da escola e agora fornecia subsídios teóricos à 

pedagoga e aos outros colegas em relação à percepção da África como o berço da Matemática 

através dos jogos populares.  

 

Rinaldo. Houve interação entre alunos e professor nas atividades com o jogo? O jogo 

contribuiu para o processo de construção de conhecimentos matemáticos e culturais? 

 

Ana. Com esse processo o professor e alunos foram se descobrindo com maior autoestima, o 

professor ganhava nova postura e estofo profissional; já não era um mero repetidor de 

modelos e fórmulas, outras leituras dos conceitos matemáticos já faziam sentido para ele e os 

alunos. No segundo ano de projeto institucional, além de oficinas de jogos, houve 

apresentação de painéis estéticos e artísticos sob a coordenação do professor de Matemática! 

Quanta evolução! Alunos e professor estudando matemática com muito prazer! Além disso, 

com percepção da importância de sentirem-se descendentes africanos, independente da cor da 

pele que ostentam. Nesse ponto, ficou comum ouvir cotidianamente dos alunos o quanto 

passaram a ser orgulhar da herança cultural africana. Objetivo importante a ser alcançado 

numa comunidade escolar em que a quase totalidade possui Africanidades estampada na 

aparência física! Atualmente, um pouco distante deste momento histórico e matemático, 

atenta a outra vertente institucional do lema ―EDUCAÇÃO COMO PROMOÇÃO DE 
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CIDADANIA‖, reflito que talvez seja necessário instituir a valorização das Africanidades 

como obrigação para as novas turmas que se inserem anualmente na escola. Também, por 

conta da inserção de novos profissionais, entendo ser necessário que esse tema tenha que ser 

recorrente e obrigatório nos encontros de formação para professores. Só a promulgação da lei 

não garante a sensibilização. Mas, é inegável que essa obrigação legal, torna a todos mais 

atentos e sensíveis à percepção das ―Africanidades brasileira‖. 

 

Ana Marieta Viana Cardoso 

Pedagoga da EMEF “Heloísa Abreu Júdice de Mattos” 

 

5.3 Entrevista Com o Aluno Gustavo
86

 

 

Rinaldo. Gustavo, você gostava de matemática antes da prática do jogo Awalé? O jogo 

contribuiu para você aprender matemática? 

 

Gustavo. Eu sempre gostei de matemática, porém passei a gostar mais ainda depois do jogo. 

Eu gosto do jogo porque agente faz muitos cálculos para jogar e eu gosto de fazer cálculo 

mental. Acho que isso me ajuda a aprender matemática. 

 

Rinaldo. Gustavo, você sabia que os africanos eram tão inteligentes a ponto de inventar um 

jogo com tanta matemática como esse?  

 

Gustavo. Não professor, eu sempre ouvia dizer que os negros não são inteligentes para a 

matemática, no entanto, esse jogo mostra que isso não é verdade. 

 

Rinaldo. Gustavo, em certa ocasião, fui surpreendido por você ao entrar na sala quando me 

perguntou na frente de todos os alunos se eu sabia ―porque que no kinderovo o chocolate 

preto fica por fora e o chocolate branco por dentro‖, lembra? Disse que não sabia e você me 

respondeu que ―se o chocolate preto estivesse por dentro iria roubar o brinquedo‖. O que você 

pretendia naquele momento? Apenas contar essa piada? 
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Gustavo. Não queria contar piada professor, eu ouvi isso num programa de rádio e achei que 

era um preconceito contra o negro. Eu queria apenas lhe dizer que tinha ouvido uma piada 

racista. 

 

Rinaldo. Esta declaração mostra o quanto foi significativo trabalhar com o ensino de história e 

cultura afro-brasileira por intermédio do jogo. O aluno demonstrou ser consciente e reflexivo 

capaz de identificar o preconceito incutido na sociedade brasileira, tendo em vista que o fato 

ocorreu num programa humorístico fora do contexto escolar. É importante destacar aqui a 

atitude do professor diante desta situação. Por alguns segundos eu fiquei atônico em silêncio 

sem saber o que responder. Suspeitei de que se tratava de uma piada preconceituosa e racista. 

A sala de aula estava cheia, e os alunos estavam todos em silêncio na expectativa para ver 

qual seria a minha reação. Eu poderia ter interrompido o diálogo e repreendido o aluno, 

poderia ter mudado de assunto ou simplesmente poderia me omitir nesta situação. Para minha 

felicidade, resolvi prosseguir para saber até onde ele queria chegar com isso. Respondi então 

para o aluno. Eu não sei responder a pergunta. Aluno. ―Professor, se o chocolate preto 

estivesse por dentro iria roubar o brinquedo.‖ Professor. (Kinderovo é um ovo de chocolate 

preto por fora e branco por dentro com um brinquedo). Confesso que esse momento para mim 

foi como se o mundo tivesse desabado em minha cabeça. Fiquei muito frustrado e refleti por 

alguns segundos. ―Depois de três anos de intervenção, debates, oficinas, eu ainda ouço uma 

coisa dessas, será que não aprenderam nada?‖ Eu olhei para a turma e todos estavam em 

silêncio, sérios, nenhuma risada, nenhuma manifestação favorável à piada. Olhei bem para o 

aluno e antes de eu falar alguma coisa ele disse. ―Tá vendo só professor, que preconceito!‖ 

Neste momento eu fiquei aliviado, pois a intenção do aluno foi chamar a atenção para o 

preconceito da piada. No entanto, esta situação proporcionou a oportunidade para fazer uma 

intervenção socioeducativa com os alunos. Neste sentido, fizemos uma reflexão sobre o 

preconceito e atitudes pejorativas contra o negro e sua cultura na escola e na sociedade 

brasileira.  

 

5.4 Entrevista Com a Aluna Alana
87

 

 

Rinaldo. Alana, você gostava de matemática antes da prática do jogo Awalé? O jogo 

contribuiu para você aprender matemática? 
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Alana. Professo eu sempre gostei de matemática, agora mais ainda depois do jogo. Eu gosto 

de jogar esse jogo, pois ele faz agente pensar e na matemática o pensamento é muito 

importante para aprender. Por isso acho que ele ajuda agente aprender matemática. 

 

Rinaldo. Alana, você sabia que os africanos eram tão inteligentes a ponto de inventar um jogo 

com tanta matemática como esse? 

 

Alana. Professor, eu não sei dizer sobre isso, acho que todo mundo é inteligente. Acho que os 

africanos são tão inteligentes quanto às outras pessoas. 

 

Rinaldo. Alana, em certa ocasião eu estava dando aula na sua turma, na verdade eram duas 

aulas após o recreio, e você me pediu para agente jogar o jogo Awalé. Você pediu para jogar 

porque estava cansada da aula? 

 

Alana. Não professor, eu gosto das suas aulas, gosto de matemática. Naquele dia agente já 

tinha feito vários exercícios no livro. Eu estava um pouco cansada mesmo, mas não foi por 

isso que eu pedi para jogar. Tinha mais de uma semana que agente não jogava, eu estava 

querendo jogar naquele dia. Ainda bem que o Senhor atendeu o meu pedido, é por isso que 

agente se dá bem nas suas aulas.  

 

Rinaldo. Claro Alana, eu tinha planejado duas aulas com exercícios no livro. No entanto, 

podemos mudar o planejamento conforme as situações de sala de aula. Naquele dia que você 

pediu para jogar eu achei justo, já que você e os outros colegas sempre cumprem com as 

atividades propostas. É uma relação de troca, você sempre atendeu o meu pedido, eu também 

tinha que atender o seu. 

 

Neste contexto, a prática do jogo contribuía para estabelecer uma relação de cumplicidade 

entre professor e aluno. Esta relação contribuía também para estabelecer limites e 

responsabilidades o que favorecia os estudos dos conteúdos obrigatórios. Uma relação aberta 

ao diálogo, sem perder de vista o foco dos conteúdos obrigatórios, no entanto sempre que 

evoluíam nos estudos mais tempo ganhavam para outras atividades na aula de matemática. 

Esta dinâmica que passou a ser estabelecida nas aulas de matemática contribuiu para o 

aumento da autoestima dos alunos em relação à matemática. No campo das relações étnico-

raciais, os conflitos sociais diminuíram consideravelmente, e houve uma evolução 



135 
 

considerável sobre a conscientização dos direitos, deveres e respeito à diversidade, 

principalmente em relação ao negro e sua cultura. Não se tolerava mais as piadas racistas ou 

qualquer outro tipo de atitude pejorativa contra o negro e sua cultura. Neste sentido, o jogo foi 

relevante para o ensino de matemática e para a conscientização dos alunos sobre a diversidade 

cultural brasileira. 

 

5.5 Intercâmbio Escolar 

 

 O trabalho com o jogo ultrapassou os limites das escolas onde eu trabalho. No final de 

2007, recebi um convite para apresentar o jogo em outra escola da rede Municipal de Vitória. 

A pedagoga Rosemary do Ensino Fundamental I da EMEF Heloísa Abreu Júdice de Matos 

falou para uma colega de outra escola sobre o meu trabalhado com o jogo e a relação dele 

com o baobá. Como a professora já havia trabalhado o baobá com seus alunos, ela achou 

interessante apresentar um jogo que se joga com as sementes dessa árvore, e neste contexto se 

deu o convite. Aceitei compartilhar o trabalho e para tanto preparei uma apresentação usando 

o programa de criação/edição e exibição de apresentações gráficas. Preparei também o uso do 

software ―Awale‖ para dinamizar as regras do jogo. Esta escola também estava empenhada 

em atividades que contribuíam para o ensino da cultura africana onde ocorreria a culminância 

dos trabalhos na semana do dia 20 de novembro. Neste sentido, o jogo iria contribuir para a 

prática da professora. Na escola, apresentei o trabalho para uma turma do 5º ano onde a 

professora já tinha conversado com os alunos sobre o jogo e eles já conheciam o baobá.  No 

entanto, a dinâmica de apresentação se tornou interessante para os alunos, pois trouxe novos 

conhecimentos e neste contexto houve uma interação significativa com as histórias e lendas 

do baobá. Os alunos tinham providenciado o material para o jogo, trouxeram sementes de 

milho e caixas de ovos vazia que se tornaram peças e tabuleiro para a prática do jogo. 

Terminamos a exposição das regras e os alunos passaram a praticar o jogo. A simulação feita 

pelo software de uma partida facilitou a aprendizagem do jogo, e neste contexto, os alunos 

aprenderam a jogar com facilidade. Passado algumas semanas, a pedagoga Rosemary me 

relatou que a professora e os alunos gostaram muito do jogo e passaram a praticar 

regularmente na semana. 

 Em 2008 essa professora falou do jogo matemático para sua irmã também professora, 

porém de uma escola estadual de ensino médio na Grande Vitória ES. A escola estadual 

estava envolvida num projeto de implantação da Lei 10.639/03 e na área de matemática os 

professores desta disciplina ainda não tinham encontrado nenhuma atividade para interagir 



136 
 

com a dinâmica da escola. Neste contexto, se deu o convite para apresentar o jogo na escola 

estadual. Aceitei a proposta para levar o jogo e preparei o material. Nesta época eu já tinha 

preparado o documentário sobre o baobá e este juntamente com o software contribuíram para 

a exposição do jogo.  Na escola, apresentei o documentário, porém não houve um 

envolvimento satisfatório dos alunos do ensino médio com o vídeo mesmo com as 

intervenções durante a apresentação. Parece-me que a falta de planejamento do professor 

desta turma para esta atividade também contribuiu para o desinteresse pelo vídeo. Apresentei 

as regras do jogo e a simulação de uma partida usando o software ―Awale‖ para dinamizar o 

ensino do jogo. Disponibilizei para a escola o material da apresentação e o software para a 

prática do jogo. No entanto, a prática do jogo nesta escola não teve sequência, tendo em vista 

a falta de envolvimento e comprometimento do professor desta turma.  

 Em 2008 participei de um encontro de professores de matemática no Instituto Federal 

do Espírito Santo (IFES) onde conheci a Leandra, uma professora negra de matemática que 

estava apresentando trabalho. Aproximei-me da professora e começamos a conversar sobre o 

ensino de matemática. Neste contexto, falei sobre o meu projeto de ensino de matemática, 

história e cultura afro-brasileira por intermédio do jogo Mancala. Estava com o documentário 

e o apresentei para a colega. Trocamos e-mail e nos despedimos. No outro dia, ela me mandou 

um e-mail e me fez um convite para apresentar o jogo para seus alunos numa escola 

municipal da prefeitura de Cariacica, ES. Aceitei o convite, preparei o material e fui 

apresentar o jogo. 

 Chegando a escola, a professora Leandra me apresentou a Dr. Vânia que foi conhecer 

o meu trabalho. A Dr. Vânia trabalha na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e foi 

orientadora do mestrado da professora Leandra. Na escola, apresentei o documentário, na qual 

houve um envolvimento dos alunos, tendo em vista a preparação dos alunos feita pela 

Leandra. Apresentei o jogo Awalé, e novamente o uso do software contribuiu para dinamizar 

o ensino do jogo. Os alunos já tinham preparado os tabuleiros de caixa de ovos e sementes de 

feijão, alguns tinham decorado o tabuleiro, o que mostra o envolvimento da professora 

Leandra com a atividade. Ao término da apresentação, conversamos sobre o jogo e a 

professora Dr. Vânia fez alguns comentários sobre o vídeo e algumas sugestões que 

contribuíram para a dinâmica de apresentação do documentário. No entanto, disse-me também 

para registrar o projeto, pois algum colega poderia roubar a minha ideia. Disse-me também 

que conhecia uma pessoa que poderia me ajudar a desenvolver as pesquisas nesta temática e 

que não roubaria a minha ideia. Sugeriu-me o professor Henrique Cunha. Me passou seu e-

mail e disse para entrar em contato com ele.  
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 No entanto, eu não entrei em contato com o professor Cunha, pois eu não o conhecia e 

não sabia o que poderia dizer para ele sobre o jogo. Passado mais alguns dias, a professora 

Leandra me convidou novamente para apresentar o jogo em outra escola em que ela atua 

como professora de matemática na prefeitura municipal de Vitória. Por coincidência, a escola 

em que ela atua na prefeitura de Vitória é muito próxima da escola em que eu trabalho, na 

mesma prefeitura. No entanto, a escola em que eu atuo possui mais suporte e neste caso o 

intercâmbio aconteceu na minha escola. Marcamos a apresentação em um dia de meu 

planejamento e a Leandra levou seus alunos para o auditório da escola. Tudo foi planejado 

com pedagogos e direção das duas escolas. A professora Leandra escreveu o projeto e 

solicitou o intercâmbio que foi aceito.  

 Era uma escola como a que eu atuava, de maioria afrodescendente, no mesmo bairro. 

A dinâmica de apresentação continuou a mesma, primeiro apresentei o documentário sobre o 

baobá, desta vez fazendo algumas interrupções para comentários, conforme sugestão da 

professora Dr. Vânia. Posteriormente com o auxílio do software, apresentei as regras e 

simulei uma partida do jogo para facilitar a aprendizagem. Os alunos desta escola se 

envolveram na apresentação do baobá, fizeram perguntas, alguns disseram já ter visto a árvore 

em algum lugar e outros gostaram das histórias e lendas sobre o baobá. Os alunos praticaram 

o jogo e não demonstraram dúvidas em relação às regras. Posteriormente a professora 

Leandra passou a utilizar o jogo em sua prática e este contribuiu para a construção de 

conhecimentos no campo da matemática, história e cultura afro-brasileira. 

 Depois destes intercâmbios, eu e Leandra passamos a nos comunicar e a trocar 

informações com mais frequência. Criamos um laço de amizade e cumplicidade nos trabalhos. 

No final deste ano, algo em torno de 28 de dezembro a Leandra me ligou e disse que estava na 

UFES e que era para encontra-la no centro pedagógico. Pediu para levar o vídeo, pois tinha 

uma pessoa que queria me conhecer. Preparei o material e nos encontramos. Neste momento 

ela me apresentou o professor Henrique Cunha Junior da Universidade Federal do Ceará. A 

Leandra pediu para mostrar para o professor o vídeo e os trabalhos sobre o baobá e a 

cosmovisão africana com geometria que eu estava desenvolvendo na escola. Mostrei o vídeo e 

a dinâmica com o software. Mostrei também as fotos sobre o trabalho com geometria e 

cosmovisão africana. No entanto, naquele momento ele não falou nada. Ao sairmos da sala o 

professor Cunha me disse para fazer dois favores para ele. Disse então o professor, ―gostaria 

que você escrevesse dois artigos para mim, um sobre o jogo Mancala e outro sobre a 

cosmovisão africana e a geometria. Em maio do ano que vem estarei realizando o I Seminário 
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Nacional de Africanidades e Afrodescendência na Universidade Federal do Ceará e você e a 

Leandra estão convidados para apresentar trabalho‖. 

 Neste momento, eu fiquei surpreso, feliz é claro, porém surpreso, tendo em vista que 

eu era apenas um professor em nível de graduação, e geralmente as pessoas que participam 

com trabalhos em um evento deste porte tem no mínimo um título de Mestre. No entanto, 

estava confiante no meu trabalho e fui para Fortaleza onde participei deste seminário. Em 

2010 participei do Encontro Nacional de Educadores em Matemática na Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES) onde ministrei um minicurso de jogos de Mancala. Ainda em 2010, 

participei também do II Seminário Nacional de Africanidades e Afrodescendência na UFES 

onde apresentei as potencialidades matemáticas e culturais do jogo Awalé da família do 

Mancala. Em maio de 2010, realizei o exame para ingressar no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Ceará onde fui aprovado. A escolha pela 

Universidade Federal do Ceará se deu pela possibilidade de ser orientado por pessoas que já 

tinham trabalhos avançados no campo das relações étnico-raciais, como a Sandra Petit, 

Henrique Cunha, Joselina da Silva e Zelma Madeira. Outro fator que contribuiu para a 

escolha da UFC foram os trabalhos no campo da matemática, minha área de atuação, 

desenvolvidos pelo professor Henrique Cunha. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 O baixo desempenho em matemática apresentado nos exames de proficiência Prova 

Brasil/SAEB em 2007/2009 e as novas demandas sociais que tem surgido nos últimos tempos, 

mostram a necessidade de reflexões dos educadores matemáticos sobre os métodos de ensino 

e aprendizagem dessa disciplina. Neste sentido, o baixo desempenho dos alunos em 

matemática é promovido por fatores como o pré-construído de que a matemática é difícil, 

traumas de experiências anteriores mal sucedidas, falta de motivação e principalmente pela 

atuação ineficiente do professor. No campo social, o pré-construído preconceito sobre a 

incapacidade intelectual do negro para a matemática interfere na autoestima e na 

aprendizagem do alunado negro. 

 Neste contexto, encontramos nos dias atuais um grande número de alunos 

desmotivados e com baixa autoestima para o ensino de matemática. Neste sentido, motivar e 

elevar a autoestima dos alunos torna-se, um dos maiores desafios para os educadores 

matemáticos. No entanto pode-se, por intermédio da participação em formação continuada 

para professores de matemática aprender novas metodologias e novas dinâmicas de ensino, 
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que contribuem para elevar a autoestima dos alunos para o ensino e aprendizagem dessa 

disciplina. Na formação continuada encontramos um espaço para discussões e reflexões sobre 

as tendências educacionais de um mundo globalizado em constantes transformações e a 

inclusão de estudos culturais faz parte destes processos.  

  Nesta perspectiva, insere-se a necessidade de formação continuada em Africanidades 

matemáticas, tendo em vista a obrigatoriedade da Lei 10.639/03 que se deu pela necessidade 

da desconstrução social do preconceito e da discriminação do negro e sua cultura. No entanto, 

para a formação continuada de professores de matemática, ainda encontramos muitas 

dificuldades para a inclusão da Lei nesse campo do conhecimento, devido à escassez de 

material didático referente às Africanidades matemáticas e à concepção universalista da 

linguagem matemática, que sendo assim, estaria de fora do escopo do ensino de história e 

cultura afro-brasileira. Porém, a etnomatemática rompe com essa ideia universalista da 

matemática, pois considera relevante compreender as diversas formas de desenvolvimento 

matemático em diferentes culturas.  

 Neste sentido, com o suporte da etnomatemática, o jogo matemático africano Awalé 

da família do Mancala pode ser usado como ponto de partida para mudanças de posturas e 

reflexões de professores de matemática no sentido de cumprir a determinação da Lei para esse 

campo de conhecimento. É um jogo matemático que pode ser usado também como recuso 

didático para o ensino e aprendizagem dessa disciplina. No entanto, a metodologia e a 

estratégia de ensino do jogo devem ser adaptadas à realidade e ao contexto social do aluno. O 

jogo Awalé possui um amplo espectro de possibilidades de se relacionar com a matemática e 

com o ensino de história e cultura afro-brasileira, no entanto, a articulação do jogo com o 

ensino depende da orientação do professor e dos conhecimentos sobre as culturas africanas. 

Neste contexto se deu o desenvolvimento desta pesquisa, onde estudamos a possibilidade de 

utilizar o jogo Awalé como recurso metodológico para o ensino de matemática, história e 

cultura afro-brasileira. Para tanto, utilizamos um conjunto de práticas pedagógicas com o jogo 

em sala de aula, onde concluímos que o jogo Awalé contribuiu para a mudança de postura do 

professor de matemática em relação a reaprender e aprender a ensinar matemática. Neste 

contexto o jogo foi significativo para o professor, pois contribuiu também para a dinâmica das 

aulas de matemática no quotidiano escolar e proporcionou a interação entre alunos e 

professor. O jogo também reforçou a autoestima dos alunos para o ensino de matemática 

tendo em vista o envolvimento dos alunos nas atividades matemáticas desenvolvidas na sala 

de aula. Após um conjunto de práticas pedagógicas com o jogo em sala de aula, elaboramos 
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um questionário idêntico ao que foi aplicado no início da pesquisa, para contrapormos os 

dados. Neste contexto obtemos os seguintes resultados. 

 

1) Você se considera negro ou afrodescendente, pardo, indígena ou branco? 

2) Em sua opinião os negros são inteligentes? 

3) Você gosta de matemática? 

 

 As respostas diferenciaram-se das anteriores. Em relação à primeira pergunta 90% 

consideraram-se negros ou afrodescendentes, anteriormente 70%; 5% consideraram-se 

brancos, anteriormente 15% e 5% consideraram-se pardos, anteriormente 10%. Com relação à 

segunda pergunta 95% responderam que os negros são inteligentes, anteriormente 35%. Na 

última pergunta, a maioria respondeu que agora passou a gostar de matemática, ou seja, 80%.  

 Os dados quantitativos aqui apresentados reforçam os dados qualitativos apresentados 

no quotidiano escolar. Neste contexto, houve um aumento considerável na concepção dos 

alunos sobre a inteligência dos negros. Houve também um aumento na auto identificação 

afrodescendente e na autoestima do aluno em relação à matemática. Neste contexto, 

concluímos na pesquisa que o jogo Awalé contribuiu para uma aprendizagem significativa de 

matemática tendo em vista a sua contribuição para a construção de conceitos matemáticos por 

intermédio da prática do jogo. Percebemos na prática do jogo o uso sistemático da lógica, do 

raciocínio sobre as diversas possibilidades de movimento, do cálculo mental e da estimativa e 

estes contribuem para a aprendizagem matemática. As diversas situações reais de jogo em que 

foi possível identificar e construir conceitos de matemática de forma prática e contextualizada 

também contribuiu para a construção de conhecimentos. Neste sentido, o jogo Awalé foi 

significativo para o aluno, pois promoveu a interação dele com a matemática e fortaleceu sua 

autoestima em relação a esta disciplina. O aumento do rendimento escolar nos testes de 

proficiência escolar também reforçam os dados quantitativos apresentados no questionário em 

relação à aprendizagem matemática.  

 Neste contexto, o jogo tornou-se relevante para o processo de construção de 

conhecimentos matemáticos e reforço da autoestima do aluno. Através dele, trabalhamos 

também a inteligência africana para desmistificar a concepção preconceituosa de que negro 

não dá para matemática. O resultado deste processo está nos resultados quantitativos 

apontados pelo questionário que reforça os dados qualitativos do quotidiano. Percebemos 

nesse contexto que houve aumento na concepção dos alunos sobre a inteligência africana. 

Neste sentido, o jogo contribuiu para valorizar nossas raízes afrodescendentes. A interação do 
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jogo com as TDIC contribui para dinamizar a prática do jogo e para motivar os alunos para a 

aprendizagem matemática. As TDIC também contribuíram para a construção de 

conhecimentos culturais tendo em vista as pesquisas realizadas no laboratório de informática 

sobre o baobá e o jogo Mancala. As histórias e lendas sobre o baobá e o jogo foram 

potencializadas na escola com o auxílio das TDIC. Neste contexto, o uso das TDIC contribuiu 

para a construção de conhecimentos sobre história e cultura afro-brasileira.  

 Os aspectos culturais presentes nos movimentos do jogo também contribuíram para a 

inclusão da Lei 10.639/03 nas aulas de matemática. Na pesquisa, identificamos a cultura 

africana e afro-brasileira na forma de praticar o jogo, tendo em vista a relação dele com as 

sementes do baobá, nos movimentos e nas regras. Por intermédio do baobá contamos histórias 

e lendas sobre a árvore bem como sua importância para a cultura africana e afro-brasileira. Na 

África, o baobá possui inúmeras utilidades, é usado na alimentação, na medicina tradicional 

africana e na confecção de objetos. Está presente também na mitologia africana. No Brasil, a 

árvore representa para o afrodescendente um legado africano em nossas terras e na semana do 

dia 20 de novembro acontece uma série de manifestações culturais afro-brasileiras em torno 

do baobá nos Estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Nos movimentos do jogo 

identificamos a presença da cultura africana e afro-brasileira na circularidade dos movimentos 

do jogo, na oralidade do cálculo mental, na tradição milenar do jogo na África, na 

ancestralidade milenar da troca tendo em vista que é um jogo de semeadura e colheita uma 

prática ancestral africana e na cosmovisão africana. Nas regras identificamos a filosofia de 

matriz africana presente no compartilhar, na generosidade e no trabalho em equipe. Estes 

representam o caráter comunitário do bem está social e respeito à diversidade que é comum 

nas sociedades africanas.   

 Neste contexto, por intermédio da prática do jogo, construímos conhecimentos sobre a 

ancestralidade africana, oralidade africana, tradição, cosmovisão africana, circularidade e 

filosofia africana. A construção de conhecimentos culturais se deu numa perspectiva de uma 

aprendizagem significativa, tendo em vista que os alunos participaram do processo de 

investigação. Através de pesquisas na internet, artigos e livros os alunos construíram 

conhecimentos sobre história e cultura afro-brasileira e o conhecimento foi compartilhado 

pela dinâmica de apresentação do trabalho. Foi significativo pela interação dos alunos com a 

pesquisa, ou seja, os alunos estavam motivados para a descoberta. A mediação do professor 

no processo de apresentação contribuiu para efetivar os conhecimentos construídos.  

 A construção de conhecimentos sobre história e cultura afro-brasileira contribuiu para 

reforçar a autoestima do aluno em relação ao negro, ao ser negro e a cultura brasileira. Neste 
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sentido, o diálogo a seguir com um aluno que participou da pesquisa reforça essa ideia de 

aumento da autoestima do aluno em relação à sua identidade afrodescendente. Numa aula de 

matemática, me deparei com um aluno na porta da sala que impedia a minha passagem. O 

aluno se colocou nessa posição propositalmente para ser percebido. Era um aluno muito 

simpático, e logo que me aproximei ele me cumprimentou, ―boa tarde professor‖. Eu o 

cumprimentei e perguntei se estava tudo bem, no entanto ele respondeu. ―Professor, hoje eu 

peguei a minha carteirinha, olha só!‖ Respondi então para ele, ficou muito boa, agora com a 

carteirinha você pode pagar apenas a metade do valor da entrada no cinema, que legal! O 

aluno retrucou. ―Pena que a foto não ficou muito boa, estou muito pálido, nem se parece 

comigo. Você sabe né professor, eu sou negro!‖.  

 Neste contexto, a expressão ―eu sou negro‖, expressou um sentimento de 

pertencimento, autoafirmação e identidade afrodescendente. Esta expressão saiu da boca deste 

aluno com naturalidade, com orgulho, o que reforça os resultados quantitativos apresentados 

no questionário. Mostra também que houve aumento da autoestima do aluno em relação ao 

negro ao ser negro e a cultura afro-brasileira. Neste sentido, concluímos também nesta 

pesquisa que houve reforço da autoestima do aluno em relação à nossa cultura afro-brasileira. 

Concluímos na pesquisa que a prática do jogo contribuiu para a construção de conhecimentos 

sobre história e cultura afro-brasileira numa perspectiva de uma aprendizagem significativa. 

 Consideramos ainda que o jogo Awalé pode contribuir para a formação de professores 

em Africanidades matemáticas tendo em vista o seu potencial pedagógico para o ensino de 

matemática, história e cultura afro-brasileira. No entanto, o conjunto de elaborações possíveis 

depende da orientação do professor e dos conhecimentos sobre as sociedades africanas.  
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