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Na educação, a amorosidade se solidifica no estabelecimento de 

relações de ensinoaprendizagem dialógicas e respeitosas, onde a 

construção de conhecimentos e a inserção crítica na cultura se juntam 

com a vivência de valores e com o amparo do outro, acionando os 

processos de humanização e de desenvolvimento.  

 

A constituição do ato de educar, compreendendo ensinar e aprender, 

demanda compromisso com a cultura de mundo e com os educandos, 

para que ultrapasse a simples aquisição de um conjunto de saberes e 

de práticas, possibilitando ao educando conhecer/exceder visões 

ingênuas e fragmentadas, ampliando a capacidade de leitura crítica do 

mundo com influência mútua e distintas visões. 

 

Pensando nessa responsabilidade que demanda o ato consciente, 

amoroso e político de educar, encontramos como alternativa a prática 

pedagógica, o apoio nos jogos africanos milenares da família mancala. 

 

O jogo Awalé proporciona uma gama de conhecimentos que 

ultrapassam os conteúdos oriundos da matemática, sua história é tão 

rica que a própria contextualização nos permite passear por diversos 

temas em diferentes áreas do saber. Por esse motivo Joelma Rocha, 

uma das autoras do livro, que por ventura é formada em pedagogia, ou 

seja, peregrina pelas ciências sociais e naturais, pela língua portuguesa 

e na própria disciplina que dá ênfase ao título desse livro, apesar de 

dar uma atenção maior para matemática, não conseguiu se desvincular 

do todo, e esse sentimento é manifestado pela própria escolha do 

método pelo qual desenvolveu sua pesquisa de mestrado, denominado 

afrodescendente. 
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Cada porção de existência influencia nas ações e decisões do todo, não 

podemos fragmentar a vida. Da mesma maneira consideramos que ao 

olharmos somente para a matemática estaríamos nos afastando da 

completude e da potencialidade do jogo. Consciente de toda 

complexidade que permeia uma prática com um jogo imerso em 

ancestralidade, é que nos percebemos e nos aproximamos da própria 

cosmovisão africana. 

 

Oliveira (2003, p. 117), subsidia nosso pensamento ao esclarecer que 

“Na visão de mundo africana tudo está em tudo, isto é, tudo se 

complementa”. Tão logo, a interdisciplinaridade que no ambiente 

escolar é tão pouco valorizada, aqui no “O jogo Awalé na EJA: Muito 

+ que matemática”, é conexão e ao mesmo tempo expansão, pois parte 

de um instrumento, qual seja, o jogo, que é ponto de partida, para o 

diálogo de diferentes saberes. 
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O JOGO - BRINCAR É COISA SÉRIA 

 

Por que boa parte das metodologias de ensino utilizadas na sala de aula 

são pouco atraentes e por vezes mecanizadas. Numa visão geral do 

processo, percebe-se o professor como mero transmissor de 

conhecimento, seja de via oral ou escrita, cabendo aos educandos se 

apropriarem dos conteúdos de uma forma muitas vezes maçante e sem 

reflexão. 

 

Grando (2000) faz uma crítica em relação a esse modelo educacional 

afirmando que o currículo vem sendo desenvolvido em termos de 

conteúdos obsoletos, metodologias que pouco oferecem resultados e 

objetivos que não seriam os mais relevantes e significativos para o 

educando. Tão logo, se faz imprescindível uma prática educativa mais 

atraente. 

 

Em contrapartida os jogos e brincadeiras, por si só, são instrumentos 

que motivam e estimulam os estudantes durante a sua prática. Por 

serem atividades lúdicas proporcionam o prazer e a interação com seus 

pares. Grando (2000) delineia a ludicidade presente nos jogos e a 

justifica como algo próprio da espécie humana, sendo uma 

necessidade para as pessoas em qualquer fase da vida, se estendendo 

desde a infância até a velhice.  

 

O jogo do qual tratamos nesse livro, denominado awalé, propicia o 

desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas que estão 

em movimento. Proporcionando assim, a criação de estratégias e 
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antecipações de possíveis situações, a fim de alcançar o objetivo final 

que é jogar uma boa partida. 

 

Grando (2000) pontua que tais contribuições são possíveis por conta 

do caráter alegórico do jogo, onde o faz de conta próprio por uma 

situação imaginaria leva a caminhos da abstração. De acordo com a 

autora: 

 
[...] 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. Os elementos do jogo representam entes 

concretos, mas a situação de jogo, vivenciada pelo 

aluno e que o leva à ação, é baseada numa situação irreal 

e metafórica, criada pelo homem (GRANDO, 2000, p. 

21). 

 

Além da relação professor/aluno, os jogos de uma forma geral podem 

permitir a amplificação da socialização na sala de aula, possibilitando 

que os educandos interajam com seus pares, se ajudem e troquem dicas 

e experiências, no entanto segundo a professora Kiusam de Oliveira 

(2019)1 isso fica ainda mais evidente ao tratarmos de 

jogos/brincadeiras africanas, pois “ [...] dentro de uma reflexão, uma 

linha, africana ou afro-brasileira o brincar se dá sempre na 

coletividade”.  

 

Nesse sentido, Grando (2000) valida o uso de jogos para os sujeitos da 

EJA, pois: “Para o adolescente ou adulto, onde a cooperação e 

interação no grupo social são fontes de aprendizagem, as atividades 

com jogos de regras representam situações bastante motivadoras e de 

real desafio” (GRANDO, 2000, p. 28). 

                                                             

1 Fragmento da entrevista gravada em vídeo para apreciação durante a Semana Mundial do Brincar, (O 

brincar que abraça a diferença. In: EONLINE. SESC SÃO PAULO. 2019. Disponível em: < 
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/13267_O+BRINCAR+QUE+ABRACA+AS+DIFERENCAS >. 

Acesso em: 03 de junho de 2019). 
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A apropriação de regras e conceitos matemáticos que perpassam a 

ação de jogar é potencializada pelo contato com o educador e do 

educando com seus pares, constituindo em uma via de mão dupla onde 

um aprende com o outro.  

 

No entanto, para promover essa transformação proporcionada pela 

ação de jogar, como também engendrar essa ação com base 

cosmovisão africana, compreendemos ser imprescindível a inserção 

intencional do educador no que tange a história e cultura que 

permeiam o jogo.  

 

Pois o jogo por si só é somente um objeto, todavia o jogo 

compreendido com base nos signos e significados que permeiam a sua 

história e cultura, é construção de sentido, o jogo é humanizado, 

podendo ser compreendido. 

 

Tão logo, antes de dar início a prática com esse tipo de instrumento é 

necessário entender que os jogos, e o jogo em questão o “awalé”, não 

se encontram isolados no tempo e no espaço, estão inseridos numa 

história e em uma cultura. Compreender o processo de constituição e 

de prática desses jogos possibilita dar sentido a construção humana.  

 

Assim consideramos necessário proporcionar um caminho de 

“vivências do jogo”, que podem ser subdivididas para fins didáticos 

em: pré-jogo, durante e pós-jogo, no entanto todas as vivências se 

entrelaçam e se relacionam com a história e cultura humana, como 

observado no quadro abaixo (Quadro 1): 
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Quadro 1 – Vivências do Jogo  

“VIVÊNCIAS” DO 

JOGO 
PRÁTICA OBJETIVO 

 PRÉ- JOGO  

Introdução ao 

Contexto 

Geográfico, histórico 

e cultural do jogo 

O professor por meio de 

diferentes estratégias e 

dependendo dos seus 

objetivos, procura imergir os 

educandos nas questões que 

permeiam o jogo. 

Localizar o jogo no tempo e no 

espaço enquanto produção 

humana embebido de sentidos. 

Produção do jogo 

(se possível) 

OU 

Familiarização com o 

material do jogo 

Os educandos confeccionam o 

próprio jogo para as futuras 

partidas e entram em contato 

com o material do jogo 

simulando possíveis jogadas. 

Conhecer o material do jogo   e 

possibilitar a posterior 

socialização do jogo com 

família e amigos, 

compreendendo enquanto 

instrumento de aprendizagem, 

mas também de cultura, 

entretenimento e ludicidade. 

 DURANTE O JOGO  

Explanação das 

regras 

Explicação oral ou escrita 

relacionada com a história, 

cultura e com conceitos 

filosóficos que permeiam as 

regras do jogo.  

Identificar as regras e 

intencionalidades, próprias de 

cada jogo, que determinam a 

ação de jogar. 

O “Jogo livre” 

A utilização do jogo de forma 

espontânea com as regras 

apropriadas até o momento, 

explorando as noções 

matemáticas contidas no jogo. 

Garantir uma familiaridade 

com o jogo como também a 

compreensão das regras. 

Mediação da 

prática  

Mediações realizadas pelo 

professor durante o movimento 

do jogo dos educandos, 

orientando sobre a reflexão e 

aplicação das regras. 

Procurar relacionar os 

procedimentos criados pelos 

educandos na resolução de 

problemas de jogo à 

conceitualização matemática, 

assim como a reflexão de 

alguns conceitos filosóficos 

subsidiados pela prática. 
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 Tomando nota  

Anotação dos pontos, 

procedimentos e cálculos 

utilizados pelo jogador. 

Sistematizar por meio da 

linguagem da matemática. 

Análise de jogadas  

Os alunos resolvem situações-

problema de jogo, elaboradas a 

partir da situação real das 

jogadas anteriores. 

Direcionar os conceitos 

matemáticos a serem 

trabalhados (aprendizagem 

matemática) 

 

Traduzir o pensamento 

matemático utilizado durante a 

partida 

 

Refletir sobre as possibilidades 

do jogo. 

Jogando consciente  

Retornar a situação real do 

jogo, utilizando estratégias e 

análises proporcionadas pelas 

vivências anteriores. 

Refletir sobre suas jogadas e 

jogadas possíveis. O jogo passa 

a ser considerado sob vários 

aspectos e óticas que 

inicialmente poderiam não 

estar sendo considerados. 

 PÓS JOGO  

Diálogo Crítico 

Dialogar com o mediador e 

com os pares sobre o processo 

de apropriação das regras e das 

questões socio-históricas-

filosóficas contidas no jogo. 

Analisar e refletir sobre as 

questões intrínsecas ao jogo, 

relacionando aprendizagem da 

matemática, como também dos 

valores humanos traduzidos na 

ação de jogar junto/com o 

outro. 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Compreendemos que ao se considerar as “vivências” acima 

mencionadas, articulando matemática e cultura é possível alcançar 

resultados satisfatórios quanto à apropriação de conceitos trabalhados 

durante a ação de jogar. 

 

Em posse desses argumentos, é possível conjeturar que a prática do 

jogo se traduz como potencialmente benéfica para o favorecimento da 
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aprendizagem no contexto escolar, capaz de promover um ensino com 

características da ludicidade, cooperatividade e coletividade, 

embasado no comprometimento de uma aprendizagem de qualidade. 

 

Bons motivos não faltam para inserir o jogo no cotidiano escolar, e 

pensar nessa característica especial específica do brincar, nos gera 

expectativas relacionadas às possibilidades práticas do jogo como 

instrumento didático. 
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A EJA É UM DIREITO 

 

A declaração de Hamburgo na Alemanha no ano de 1997 ao pensar 

uma agenda para o futuro já nos dava bons argumentos: 

 
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é 

a chave para o século XXI; é tanto consequência do 

exercício da cidadania como condição para uma plena 

participação na sociedade. Além do mais, é um 

poderoso argumento em favor do desenvolvimento 

ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da 

igualdade entre os sexos, do desenvolvimento 

socioeconômico e científico, além de um requisito 

fundamental para a construção de um mundo onde a 

violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz 

baseada na justiça (UNESCO, 1997). 

 

A Educação de Jovens e Adultos, assim como a Educação Especial, 

Educação profissional, Educação Escolar Quilombola, dentre outras, 

é uma modalidade de ensino no Brasil. O recorte etário, característica 

que sobressai em sua própria nomenclatura (Jovens e Adultos), dá 

ênfase a essas fases da vida. Contudo, não podemos reduzir a EJA a 

essa única especificidade, pois existem outras particularidades de 

demasiada importância que devem ser consideradas junto a esse 

público. 

 

Nesse sentido, Fonseca (2002), nos alerta que não podemos 

compreender que essa modalidade é tão somente destinada a oferta de 

educação básica ou profissional para jovens e adultos, mas sim “[...] 

como uma ação pedagógica que tem um público específico, definido 
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também por sua faixa etária, mas principalmente por uma identidade 

delineada por traços da exclusão sociocultural” (FONSECA, 2002, p. 

11-12). 

 

Há de se considerar que os sujeitos da EJA trazem consigo a marca da 

exclusão, da negação de um direito compreendido na coletividade 

como primordial, do impedimento por questões adversas, da 

escolarização. E na percepção, do não pertencimento da sociedade 

letrada, são, e se sentem excluídos. De acordo com Fonseca (2002, p. 

14), “A interrupção ou impedimento de sua trajetória escolar não lhe 

ocorre, porém, apenas como um episódio isolado de não-acesso a um 

serviço, mas num contexto mais amplo de exclusão social e cultural”.  

Na medida em que os sujeitos se encontram afastados do processo 

escolar, estão em consequência, sendo excluídos do conhecimento 

produzido ao longo da história e das apropriações que são especificas 

da escolarização. 

 

É por essa compressão, e da consciência das características dos 

sujeitos da EJA oriundos em sua maioria negros das camadas 

populares, que de certa forma, podemos inferir que a não possibilidade 

do acesso à educação, direito social garantindo em lei, é uma forma de 

marginalização dos homens. 

 

A carta magma reconhece a importância da educação para sociedade 

e assegura desde 1988 a educação como direito de todos e dever do 

Estado e da família (BRASIL,1988) garantindo em seu art. 208, inciso 

I, o “ ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que 

a ele não tiveram acesso na idade própria;” [grifo nosso]. No entanto, 

mesmo frente à expressa intençãoo do constituinte de tornar o acesso 

à educação um direito extensivo a todos os brasileiros, tal direito ainda 

não se encontra suficientemente materializado em nossa sociedade. De 

1988 até os dias de hoje, outros dispositivos foram inseridos em nossa 

legislação para atenuar essa marca de exclusão, deixando evidente a 

preocupação com o público em questão. 
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Apesar da previsão legal de educação para todos desde 1988, a 

Educação de Jovens e Adultos somente foi reconhecida como 

modalidade de ensino no Brasil a partir da Lei de diretrizes e bases da 

educação – LDB, lei 9394/96 de 20 de dezembro de 1996, 

possibilitando aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não 

completaram os estudos da educação básica em idade apropriada, o 

direito de iniciar ou continuar seu processo de escolarização de onde 

pararam. 

 

Com esse reconhecimento a EJA perde sua característica de educação 

meramente assistencialista e começa a vigorar no quadro de direitos e 

garantias. A lei 9394/96, foi um grande avanço nesse sentido, pois 

tornar a Educação de Jovens e Adultos uma modalidade, é reconhecer 

a subjetividade da trajetória delineada pela vida e as especificidades 

desses sujeitos, assim se faz necessário respeitar as características, 

necessidades e peculiaridades dos educandos, valorizando os saberes 

não escolares que carregam consigo. 
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A 10.639/03 OBRIGA E GARANTE 

A INSERÇÃO DA TEMÁTICA 

“HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA” 

 

Essa lei deveria ser de conhecimento de todos os educadores e 

educadoras das escolas públicas e privadas do país, pois sua prática 

representa a busca de superação do racismo. 

 

A lei nº 10.639/03, de 9 de janeiro de 2003, alterou a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, e estabeleceu diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir, no currículo oficial da rede de ensino, a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, 

conforme seu texto legal: 

 
Art. 1º A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-

A e 79-B: 

 

Art. 26- A. Nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira. 

 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput 

deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 

Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinentes à História do 

Brasil. 
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§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-

Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 

Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de 

novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra” 

(BRASIL, 2003). 

 

Além de propor novas diretrizes curriculares para o estudo da História 

e Cultura Afro-brasileira e Africana a Lei 10.639/03 instituiu o Dia 

Nacional da Consciência Negra (20 de novembro), em homenagem ao 

dia da morte do líder quilombola negro, Zumbi dos Palmares. A 

sanção de tal legislação tornou o ensino de História e Cultura Afro-

brasileiras e Africanas uma questão curricular, de caráter obrigatório. 

 

Veremos nos dados abaixo que a negritude no Brasil produz grandes 

reflexos na esfera socioeducativa dos afro-brasileiros. A lei 10.639/03 

é uma via legal de demasiada importância aplicada na educação para 

tentar amenizar tamanhas desigualdades. 

 

Na realização do censo nacional em 2010, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, trouxe dados importantes sobre a composição 

étnica-racial do nosso país, afirmando que, segundo o critério de 

autodeclararão, nossa população é composta por 7,52% de pretos e 

43,42% de pardos, ou seja mais de 50% do povo brasileiro é 

constituída por negros. Conforme podemos visualizar no gráfico de 

declaração de cor (Gráfico 1): 
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Gráfico 1 - População residente no Brasil por cor e raça até 2010 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, ano 20102.  

 

A constatação e justificativa da junção das representações de 

identidade das cores (preta e parda) no mesmo grupo étnico-racial, 

sendo este o Negro, ocorre segundo Osório (2004), pois os pardos têm 

menos traços do fenótipo negro, mas estes existem, pois se não fosse 

assim não seriam pardos, e sim brancos. 

 

Além da comparação e identificação comum de predicados físicos, 

Osório (2004) nos faz refletir sobre os aspectos de ordem social, ao 

ressaltar que: 

 
[...] a agregação de pretos e pardos e sua designação 

como negros se justifica duplamente. Estatisticamente, 

pela uniformidade de características socioeconômicas 

                                                             

2 Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 03 mar. 2018. 
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dos dois grupos. Teoricamente, pelo fato de que as 

discriminações, potenciais ou efetivas, sofridas por 

ambos os grupos são da mesma natureza. Ou seja, é pela 

sua parcela preta que os pardos são discriminados 

(OSÓRIO, 2004, p. 114). 

 

É essa parcela preta descrita por Osório, que limita ou delimita o 

acesso à escola e de certa forma aponta quem serão os futuros 

estudantes da EJA. Nesse sentido, Munanga (1999, p. 235-236) nos 

alerta que mesmo em escolas da rede pública de periferia onde os 

alunos são pobres “[...] quem leva o pior em termos de insucesso, 

fracasso, repetência, abandono e evasão escolares é o aluno de 

ascendência negra, isto é, os alunos negros e mestiços”. 

 

O pensamento de Munanga pode ser comprovado observando os dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde se 

constata que em 2010 o Brasil possuía 12.893.141 milhões de pessoas 

com 15 anos ou mais na condição de analfabetas e, dentre estas, 66,7% 

eram negros, ou ainda fazendo um recorte mais próximo da nossa 

realidade, pelos dados apresentados no relatório de pesquisa na 

modalidade de educação de jovens e adultos da secretária de educação 

do município de Serra – SEDU em 2014, onde mais 85% dos 

educandos se identificaram como negros. (gráfico 2) 

 
Gráfico 2 - Relação de cor/etnia dos alunos da EJA/SERRA 

 

Fonte: SERRA (2014)  
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A professora Joana C. Passos (2012) nos fornece indicativos históricos 

de exclusão dos negros da escolarização, pois a titularidade da 

cidadania, definida constitucionalmente, era restrita aos livres e aos 

libertos. Para escravos e indígenas, era imputado o trabalho pesado e 

bastava a doutrina aprendida na oralidade e a obediência pela violência 

física ou simbólica. Desse modo, o acesso à cultura da leitura e da 

escrita era considerado inútil para esses segmentos. 

 

Assim como resultado do colonialismo, a sociedade brasileira carrega 

em pleno século XXI as marcas de um país racializado, ou seja, o 

estado brasileiro traz consigo um processo histórico excludente dos 

sujeitos negros que por consequência acabam se tornando os 

educandos da EJA, excluídos do processo de escolarização na idade 

certa. Fanon (2006) em Condenados da Terra já nos alertava que:  

 
O que fragmenta o mundo é primeiro o fato de pertencer 

ou não a tal espécie, a tal raça. Nas colônias, a 

infraestrutura econômica é também uma superestrutura. 

A causa é consequência: alguém é rico porque é branco, 

alguém é branco porque é rico (FANON, 2006, p. 56). 

 

Com o lapso temporal de 131 anos de abolição da escravatura em solo 

pátrio, os negros e a cultura afro-brasileira ainda é discriminada e 

preterida pela variação de tom de cor de pele, fenótipos, tradição, 

cultura e fé. Fato esse preocupante e abordado em nossa carta magna 

que há 30 anos ratifica em seu texto, no que diz respeito aos princípios 

fundamentais da nossa nação, o repúdio ao racismo. 

 

No entanto, mesmo estando explícito no discurso do constituinte a 

rejeição por tal atitude, ainda podemos constatar no desenrolar da 

história e nos dias atuais, fatos e ações contraditórias ao amparo legal, 

demonstrando que o racismo ainda é um problema enraizado em nossa 

sociedade. Tal fato traz prejuízos reais e dolorosos para população 

negra, isso é tão crítico que tentando atenuar as disparidades escolares 

entre negros e não negros o Plano Nacional de Educação – PNE, 

aprovado pela lei n° 13.005/2014 previu em sua meta 08: 
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Elevar a escolaridade média da população de 18 

(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, 

no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações do campo, da 

região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte 

e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2014, p.9, 

grifo nosso). 

 

A meta 08 comprova a necessidade de enfrentamento as desigualdades 

socioeducacionais dos grupos étnico-raciais até o final de 2024, o fim 

da sua vigência. Os dados do relatório do 2º ciclo de monitoramento 

das metas do Plano Nacional de Educação – PNE do ano de 2018, nos 

alarmam em comparação com o avanço das outras metas.  A 

escolaridade média da população negra com idade entre 18 e 29 anos 

era, em 2016, igual a (9,6) anos de estudo, enquanto que a da 

população não negra era de (11) anos, conforme apresentado no 

gráfico 3, (BRASIL,2018, p.161). 

 
Gráfico 3 - Razão percentual entre a escolaridade de negros e não negros (Brasil 

2011-2016) 

 

Fonte: Elaborado pela Dired/INEP com base em dados da Pnad/IBGE (2011-2015) 

e Pnad contínua/IBGE (2016) 
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Os dados do relatório do 1º ciclo de monitoramento referente a 2014 
eram de (10,7) anos para não negros e (9,3) anos para negros, 
mantendo a diferença de (1,4) anos, ou seja apesar das melhorias 
observadas no indicador,  dentre os mais pobres, negros ou não negros, 
continuam sendo os negros a menos frequentar os espaços escolares. 
O relatório aponta que “O nível de crescimento verificado nos anos 
anteriores pode não ser suficiente para que a situação de igualdade 
entre os grupos se concretize até 2024 (BRASIL,2018, p.162), isso 
implica analisar quais são as outras variáveis que estão influenciando 
nesses resultados negativos. 
 
Para Passos e Santos (2018, p.08), “[...] para jovens e adultos negros e 
das camadas populares, diferentemente dos demais estudantes da 
educação básica, a centralidade, nesse momento da vida, é a 
sobrevivência e não a escola”. No entanto a meta 08 PNE leva em 
conta o fator social e mesmo assim o negro permanece menos tempo 
na escola.  
 
Os indicadores acima nos provocam no sentido que as diferenças são 
consequência de ser negro e não negro, assim associamos que existe 
uma interrelação com a prática pedagógica e curricular da educação 
que não vem contemplando efetivamente os negros na superação das 
desigualdades educacionais, sociais e étnico-raciais produzindo 
grandes contingentes de pessoas, principalmente negras, com 
escolaridade insuficiente. Entendendo que “Práticas pedagógicas para 
a educação das relações étnico-raciais, reúnem não somente a teoria e 
a prática, ou a reflexão sobre uma prática pedagógica genérica, mas, 
sobretudo, é reflexão e prática antirracista” (PASSOS E SANTOS, 
2018, p. 4). 
 
Assim as ações pedagógicas voltadas para o cumprimento da lei nº 
10.639/03 e suas formas de regulamentação significam uma afirmação 
política do ato educativo, pois sua prática tem o objetivo de afirmar o 
direito à diversidade étnico-racial na educação escolar, romper com o 
silenciamento sobre a realidade africana e afro-brasileira nos 
currículos e afirmar a história, memória e identidade de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos negros.  
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EU SOU POR QUE NÓS SOMOS! 

 

O Jogo awalé permite o encontro com o outro, por ser um jogo de 

origem africana mantém impregnando em sua essência os valores do 

seu povo. No seu próprio modo de ser manuseado já se extrapola o 

senso comum ocidental. A professora Kiusam de Oliveira (2019)3 nos 

elucida que nas brincadeiras com cerne fundamentado nas 

africanidades, além da caracteriza coletiva do brincar, estes são 

organizados sempre “[...] em círculo, frente a frente com o outro, 

porque nada impede que visão do todo daquele outro, ou daquela 

outra, se forme diante do nosso olhar. Os olhos são caminho, e o 

brincar possibilita isso” (OLIVEIRA,2019). 

 

O todo é muito valorizado na filosofia africana, e esse é um dos pontos 

mais antagônicos em relação a filosofia ocidental, pois essa última está 

fundamentada na ideia de cogito de René Descartes (OLIVEIRA, 

2003), o pensamento cartesiano exprime a ideia do “eu penso logo 

existo”. A razão e o “eu”, são condições de existência de uma pessoa, 

o “eu” que nem se quer considera o outro, e induz ao pensamento que 

se pode existir sozinho. “O que é resumido no "você é", entendido em 

termos levinasianos como exterioridade ou alteridade; e de um 

horizonte subjetivista que se resume na frase "eu sou", que evoca as 

abordagens Heideggerianos da mesmice” (KAKOZI, 2013, p.6, 

                                                             

3 Fragmento da entrevista gravada em vídeo para apreciação durante a Semana Mundial do Brincar. (O 

brincar que abraça a diferença. In: EONLINE. SESC SÃO PAULO. 2019. Disponível em: < 
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/13267_O+BRINCAR+QUE+ABRACA+AS+DIFERENCAS >. 

Acesso em: 03 de junho de 2019). 
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tradução nossa). Toda a cultura ocidental pode ser entendida a partir 

dessa visão.  

 

A cosmovisão africana se opõe a esse pensamento, pois compreende 

as pessoas em sua totalidade e interdependência, “A expressão mais 

clara dessa realidade é encontrada no ditado Africano que reza: 

"Umuntu ngumuntu ngabantu” "Uma pessoa é uma pessoa através de 

outras pessoas” (KAKOZI, 2013, p.7, tradução nossa), conforme à 

máxima Ubuntu, "Eu sou porque nós somos". Nesse sentido,  Oliveira 

(2003) compreende que : 

 
O estudo da noção de pessoa não pode estar dissociado 

do estudo das instituições e dos modos de organização 

social que propiciam a vida para os indivíduos. Ou seja, 

é impossível dicotomizar indivíduo e sociedade, ou 

pessoalidade e coletividade. Na verdade, o indivíduo é 

uno, singular, porém, mesmo essa singularidade que o 

caracteriza é forjada no coletivo, no social (OLIVEIRA, 

2003, p.51). 

 

Percebemos que o “outro” é tão importante quanto o “eu”, que o 

coletivo e o individual coexistem e se integram, comprende-se que eu 

não posso “ser” sem os outros, e que necessito dos outros para nutrir 

minha própria existência enquanto pessoa humana, pois são por meio 

das tramas sociais que são tecidas as identidades dos sujeitos, nos 

remetendo novamente a relação de interdependência conforme 

corrobora Kakozi (2013): 

 
Falamos de uma relação de interdependência quando 

reconhecemos a importância da outra pessoa em meu 

próprio ser, em minha própria vida. E isso está 

confirmando é fato a intersubjetividade, já que essa 

pessoa se torna um sujeito com plenos direitos, pois é 

capaz de influenciar tanto meu ser como o ser e a vida 

de outras pessoas, ou seja, é capaz de operar mudanças 

na sociedade. Portanto, é um ator social como todos os 

outros que constituem a sociedade. É, então, nesse 

reconhecimento da importância do outro, naquele que 

vive com o outro, nessa coexistência social, onde a 
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experiência de Ubuntu ela se estende e é entendida 

como uma peculiaridade do humanismo que nós 

ousamos chamar de "africano". (KAKOZI, 2013, p.8, 

tradução nossa) 

 

Nesse sentido, na visão de mundo africana, todos se constroem, 

cooperam e se compreendem em comunidade, o provérbio africano, 

“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”, retrata bem 

isso, devido a essa cosmovisão, “A formação da pessoa africana, 

então, é um processo coletivo; uma responsabilidade social” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 54) .É por essa compreensão de sujeitos que se 

constroem na interação com o outro, entendidos concomitante 

enquanto  mulheres e homens singulares e plurais que acreditamos no 

jogo awalé enquanto instrumento pedagógico que possibilite esse 

encontro para promoção do Ubuntu. 
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PARA VALORIZAÇÃO DO NEGRO POR MEIO DE UMA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA AFROCENTRADA BASEADA 

NA COSMOVISÃO AFRICANA E NOS ASPECTOS 

CIVILIZATÓRIOS AFRO-BRASILEIROS 

 

Existem estruturas, formas culturais baseadas em princípios que 

amparam a vida do povo negro-africano. Esses princípios regem os 

vários elementos dessa estrutura, segundo Oliveira (2003) essa 

configuração possibilita à afirmação de que na África antes da 

colonização europeia existia uma cosmovisão africana, um jeito 

próprio dos africanos de compreender a vida e estabelecer suas 

relações sociais. Oliveira (2003, p.103) compreende que ao 

referendarmos nossos argumentos na cosmovisão africana “[...] 

queremos justamente demonstrar que há muitos regimes de signos e, 

inclusive, muitos deles se opõem ao regime dominante – e este é 

precisamente o caso da política da africanidade no Brasil”. O professor 

e filósofo Eduardo Oliveira nos apresenta esses outros universos 

valorativos considerados na cosmovisão africana: 

 
Essa cosmovisão de mundo se reflete na concepção de 

universo, de tempo, na noção africana de pessoa, na 

fundamental importância da palavra e na oralidade 

como modo de transmissão de conhecimento, na 

categoria primordial da Força Vital, na concepção de 

poder e de produção, na estruturação da família, nos 

ritos de iniciação e socialização dos africanos e, é claro, 

tudo isso assentado na principal categoria da 

cosmovisão africana que é a ancestralidade 

(OLIVEIRA, 2003, p.71, grifos nosso). 
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Considerando que o Brasil se constitui de um povo de maioria 

afrodescendente, oriundos do processo de escravização que operou 

durante muito tempo em nossa sociedade, os valores da cosmovisão 

africana foram transportados junto àqueles que foram forçados a 

deixar a África para viver em solo brasileiro. 

 

Dada a dinâmica massacrante da escravidão, os negros que 

desembarcaram no brasil foram forçados a assumir estruturas e modos 

de vida distintos dos modelos africanos, não obstante à resistência para 

manter sua tradição e honrar sua ancestralidade. Porém, mesmo diante 

da violência de ser separado de sua família e frente a tentativa de 

imposição de uma cultura diversa, o negro persistiu em sustentar os 

valores que lhes eram identitários, transportando da África para o 

Brasil os valores e princípios da cosmovisão africana, os quais 

formaram o que Oliveira denomina de “Aspectos Civilizatórios” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 83). 

 

Ao tratar dos aspectos civilizatórios oriundos da presença da cultura 

negra em solo brasileiro, Oliveira afirma que:  

 
São aspectos civilizatórios característicos da cultura 

negra, re-construída no contexto brasileiro, 

preservando, entretanto, sua matriz africana. Pensamos 

aqui na perspectiva da herança, considerando a 

produção dessa cultura na história do povo negro, pois 

não existe identidade inata. A identidade de um povo 

também é uma indústria da história. Como a cultura 

negra é marcada pela reversibilidade, afugentamos de 

nós o conceito linear de história. É exatamente por 

operar restituições simbólicas tradicionais em contextos 

históricos contemporâneos que a cultura negra exerce 

seu poder de sedução sobre a sociedade brasileira, re-

introduzindo elementos culturais africanos no intricado 

cadinho da identidade brasileira (OLIVEIRA,2003, 

p.83). 
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Os aspectos civilizatórios de herança afrodescendente permanecem 

presentes na sociedade brasileira até hoje, mesmo que durante muito 

tempo tenham sido considerados como indesejados pela mentalidade 

advinda da cultura escravocrata. Assim, podemos ressaltar como 

importantes marcas dos aspectos civilizatórios a circularidade, 

oralidade, energia vital (AXÉ), corporeidade, musicalidade, 

ludicidade, cooperatividade, memória, religiosidade e a ancestralidade 

(BRANDÃO, 2006). 

 

Mesmo na ausência das estruturas físico-espaciais tradicionalmente 

africanas, a perpetuação e resistência em solo brasileiro dos aspectos 

civilizatórios advindos da cosmovisão africana demonstram a força e 

importância que os princípios e valores negro-africanos exerceram e 

ainda exercem sobre a identidade do povo negro no Brasil. Tais 

aspectos são observados não só nas manifestações culturais próprias 

do povo afrodescendente, mas também foram, por muito tempo, 

essenciais na transmissão dos conhecimentos e história no seio da 

comunidade. 

 

Sabendo que aliar a africanidade ao processo pedagógico possui um 

caráter inegavelmente benéfico não só para valorização do negro e da 

cultura negra, mas também para democratização das oportunidades 

entre um número maior de estudantes, não podemos nos furtar a 

esclarecer que a escolha da utilização da cosmovisão africana como 

base teórica para a prática pedagógica afrocentrada consiste em um 

posicionamento ativo e uma escolha consciente do professor, se 

espelhando na postura do educador Paulo Freire (1967, p. 88), quando 

idealiza “[...] uma educação para decisão, para responsabilidade social 

e política”, somando o nosso entendimento ao de Oliveira ao afirmar 

que:  

 
Falar em cosmovisão africana, portanto, certamente tem 

uma dimensão política, bem como uma dimensão social 

e econômica. Não estamos apenas recuperando 

elementos culturais que ficaram sepultados no passado. 

Todo resgate histórico é uma recriação. Toda recriação 

é política. O fazemos conscientemente, visto que se a 
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história oficial negou o SER negro, nós, por nosso lado, 

fazemos ver não apenas suas edificações no pretérito, 

mas os possíveis modelos econômico, político e 

culturais derivados da cosmovisão africana, fruto da 

resistência dos negro-africanos, da atualização de sua 

forma cultural e da recriação de sua cosmovisão 

(OLIVEIRA, 2003, p.75) 

 

Assim abordar e valer-se dos aspectos civilizatórios na prática 

pedagógica é abrir um caminho para que uma quantidade maior de 

estudantes, pertencentes a diferentes grupos sociais e etnias, 

encontrem representação e partilhem de uma maior igualdade de 

oportunidades, ampliando sua afirmação como cidadão e seu valor 

histórico. Ressaltar a africanidade e integrá-la ao processo de 

ensinoaprendizagem só tem a contribuir com o fazer pedagógico. 
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PARA CONTAR A HISTÓRIA QUE A HISTÓRIA NÃO 

CONTA E ASSIM PROMOVER A ACEITAÇÃO DA 

IDENTIDADE NEGRA   

 

 

Para Petit (2016, p.661) “A questão étnico-racial ultrapassa o âmbito 

estrito do rechaço ao racismo e à discriminação racial, a partir do 

marco histórico da Constituição Federal de 1988, que torna relevante 

a intervenção na educação.” A observação apontada pela professora 

pesquisadora demonstra o papel social da educação como importante 

ferramenta de desconstrução do imaginário erguido por interlocutores 

eurocentristas, como únicos produtores de conhecimento, e a 

constatação da contribuição do negro na ciência e na cultura, 

possibilitando assim o reconhecimento e afirmação afro-brasileira. 

 

Nesse mesmo sentido Martins (2008), corrobora, esclarece e 

conjectura possíveis mudanças de ordem cultural, fomentadas por 

meio da educação, de acordo com o autor: 

 
A história nos mostra que foi através da cultura que 

muitos povos foram dominados. E essa mesma história, 

na maioria das vezes, é contada pelos olhos do 

dominador. Entender, juntamente com os alunos, os 

processos pelos quais a cultura se transforma e as 

diferentes maneiras de utilizá-la como ferramenta 

educacional pode contribuir para que, em um futuro 

próximo, contemos a história através dos nossos olhares 

(MARTINS, 2008, p. 62). 
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Os apontamentos supracitados nos fazem compreender a relevância do 

papel da educação como meio de alcance para tal fim, além de apoiar 

e reafirmar a importância da Lei no 10.639/03, de 9 de janeiro de 2003. 

Nesse sentido, podemos ratificar que a assunção da identidade étnica 

deve ser prática cotidiana para formação e aceitação do “eu Afro”4, 

conforme corrobora o conceito de identidade exposto por Munanga 

(1999, p. 55) onde “A identidade é para os indivíduos a fonte de 

sentido e experiência”. Nessa corrente, o autor ainda acrescenta que 

“É necessário que a Escola resgate a identidade dos afro-brasileiros” 

(MUNANGA,1999, p. 55). Podemos perceber que a lei 10.639/03, foi 

e é uma forma de fazer valer o resgate da história e da cultura dos 

afrodescendentes nos ambientes escolares, reconhecendo assim sua 

identidade.  

A promoção da pluralidade de etnias que são objetos dessa lei, 

colaboram para a aceitação de sujeitos que destoam do padrão 

eurocêntrico5 valorizado do meio educacional é um passo importante, 

pois de acordo com Munanga (1999, p. 55), “Negar qualquer etnia, 

além de esconder uma parte da história, leva os indivíduos à sua 

negação”. Essa negação, principalmente dos negros, é facilmente 

                                                             
4 A utilização do termo “eu Afro” faz referência a apropriação da identidade negra 

com toda sua carga. Nessa direção nos apoiamos em Neusa Sousa Santos (1990), 

pois para autora a negritude, constitui-se em um longo e sofrido processo de 

apropriação de si mesmo, um movimento brutal de luta para ser o que se é, “Assim, 

ser negro não é uma condição dada, a priori. É um vir a ser. Ser negro é tornar-se 

negro” (SOUZA, 1990, p. 77). A professora Nilma Lino Gomes (2005, p. 43) 

corrobora com esse pensamento pois para ela, “Construir uma identidade negra 

positiva em uma sociedade que, historicamente, ensina aos negros, desde muito 

cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo é um desafio enfrentado 

pelos negros e negras brasileiros(as)”. 

 

 
5 O eurocentrismo é um termo que designa o sentimento de superioridade europeia 

em relação a outras culturas. Diz respeito à percepção de que a Europa, sua história 

e suas questões, são centrais em relação ao resto do mundo. É a maneira de explicar 

o mundo a partir da Europa, seja através da história, da cultura ou da economia. 

 

https://www.infoescola.com/geografia/europa/
https://www.infoescola.com/geografia/europa/
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constatada por meio das desigualdades educativas, sociais e étnico-

raciais. 

 

Reconhecendo a potencialidade da educação para promoção do 

conhecimento da história e de uma compreensão de cultura, para o 

rompimento de práticas preconceituosas e discriminatórias, a lei 

10.639/03 veio com a principal função de preencher uma lacuna 

histórica brasileira em relação às populações afro-brasileiras uma vez 

que a história mundial trata essencialmente sobre a contribuição 

europeia para a construção da ciência, enquanto que a história 

brasileira grifa o heroísmo de personagens provenientes da cultura 

europeia transplantada no Brasil. 

 

Nessa direção, D’Ambrósio (2005, p. 42) nos fala que: “O potencial 

mais significativo que a educação hoje desempenha, é o de restaurar a 

dignidade dos indivíduos e a inclusão”. O que nos permite idealizar 

que o acesso a nossa história possibilita a afirmação da nossa 

identidade e consequentemente a inclusão do meu “eu afro”, enquanto 

sujeito histórico e cultural ativo na sociedade. 
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POR MEIO DOS JOGOS DA FAMÍLIA MANCALA, O 

AWALÉ É UM DELES! 

 

O mancala é a nomeação genérica dada a jogos de tabuleiro 

semelhantes, todos de origem africana e com profundas raízes 

filosóficas. Considerado um dos jogos mais antigos do mundo, “[...] 

citam seu surgimento na África especialmente na Etiópia e no Egito 

por volta de 2000 a.C.” (GUERRA, 2009, p. 1). Os tabuleiros podem 

ser confeccionados em diversos materiais, variando da posição social 

de quem o pratica, segundo Cunha Jr (2004): 

 
Em algumas regiões da África, o jogo é realizado na 

área à frente das casas ou no terreiro, largo pátio que 

circunda a casa; toda esta área que perfaz o entorno da 

casa é o seu terreiro. Não é por acaso que no Brasil as 

comunidades religiosas de matriz africana são 

denominadas “terreiro”.  Cavam-se pequenos buracos 

em linha reta e utiliza-se pedregulhos ou conchas como 

peças para os movimentos (CUNHA JR, 2004, 09). 

 

Torna-se difícil datá-lo com precisão já que pode ser jogado em 

tabuleiros esculpidos em madeiras, ouro ou simplesmente escavados 

na terra ou no chão conforme podemos observar nas imagens abaixo 

(Figuras 1, 2 e 3): 
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Figura 1 - Tabuleiros de mancala no chão 

 

Fonte: Google Imagens (2018). 

 
Figura 2 - Tabuleiros de mancala em metal 

 

Fonte: Google Imagens (2018). 

 

Figura 3 - Tabuleiros de mancala em madeira 

 

Fonte: Google Imagens (2018). 
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Nesse sentido Zuin e Sant’Ana (2015, p. 10) esclarecem que não há 

um consenso sobre sua origem, pois  “[...] enquanto alguns apontam 

seu nascimento por volta de 2000 a.C., há relatos que indicam que esse 

jogo existe na África há, aproximadamente, 7000 anos, sendo 

considerado o primogênito de todos os jogos de tabuleiro”, ou seja, de 

qualquer forma tratasse de um jogo milenar. 

 

 A particularidade dos jogos tipo mancala está descrito em sua própria 

nomenclatura, já que as partidas do jogo são caracterizadas por 

constantes movimentações/transferências de peças, de acordo com 

Fraga e Santos (2004).  

 
À semelhança do significado da palavra Mancala que 

deriva do árabe mangala, mingala ou magala, do verbo 

naqala e que significa mover, deslocar, transportar de 

um lado para o outro, o jogo baseia-se, na sua essência, 

neste princípio de transferência (FRAGA; SANTOS, 

2004, p. 09).  

 

Uma das principais características, que diferenciam os jogos de 

mancala, é o número de fileiras formadas pelas cavidades. Os mais 

comuns são os que possuem duas fileiras, no entanto outras variantes 

são encontradas, segundo Cunha Jr (2004): 

 
As mancalas mais conhecidas têm duas fileiras 

paralelas de seis casas e são atribuídas a cada casa 

quatro peças ou quatro sementes para o funcionamento 

do jogo. Temos mancalas, como o Yolé, com 30 casas, 

organizadas em 5 colunas e jogadas com 12 peças de 

cores diferentes em cada casa (CUNHA JR, 2004, p. 

09). 

 

Cada generalização do jogo mancala recebe nome ou maneira de jogar 

diferentes dependendo da região.  Na Nigéria se chama Ayó, origem 

da nossa versão brasileira Aiú, 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). 
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Apesar das regras do jogo e o nome específico divergirem de acordo 

com o país em que está sendo jogada, a essência do jogo é preservada 

em todas as regiões. Pelo fato de haver indícios que o jogo se originou 

junto a “crescente fértil”6, o Mancala revela uma íntima relação 

“Homem e Mãe Terra” e a movimentação das peças imita o processo 

de semeadura e colheita de grãos, o que lhe assegura a condição de 

pertencimento à mesma família. 

 

Apesar do objetivo do jogo consistir em ganhar, ou seja, colher mais 

sementes, ao se partir dos princípios filosóficos africanos, não se 

conjectura a eliminação do parceiro de jogada. Ao contrário, ambos 

são estimulados ao “plantio”, mesmo em terras adversárias. Cada qual 

só pode colher se semear e, nesse jogo, ambos colhem.  

 

No que diz respeito ao âmbito matemático, Cunha Jr (2004, p. 08) 

explicita que “Algumas mancalas são ábacos usados para cálculo 

aritmético, como se fosse um computador de madeira”. Apontando 

assim sua característica instrumental, ademais o jogo mancala também 

pode ser considerado erudito, já que sua prática requer muita atenção 

e reflexão para calcular as várias hipóteses que se oferecem em cada 

jogada. Santos (2008) discorre sobre algumas habilidades matemáticas 

estimulados por jogos tipo mancala, de acordo com o autor: 

 
[...] os Mancala promovem a destreza manual, a 

lateralidade (sentido horário ou anti-horário), as noções 

de quantidade e sequências, as operações básicas 

mentais, quando da aplicação das regras em cada jogo, 

estimula a busca de padrões de regularidades e 

formulação de generalizações e buscando, 

numericamente, encontrar as melhoras estratégias para 

vencer o jogo. Ao mesmo tempo permitem o uso de 

processos organizados de contagem na abordagem de 

problemas combinatórios simples (chances, eventos 

aleatórios, eventos equiprováveis e não equiprováveis). 

Independente da complexidade das regras e do número 

                                                             
6 Origem da civilização e da agricultura de acordo com Pereira e Cunha Jr (2016, p. 

102) 
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de peças aplicadas no jogo, a matemática presente no 

jogo privilegia os conhecimentos de matemática básica 

desde a geometria presente na confecção do tabuleiro, 

às estimativas necessárias para fazer o movimento das 

peças, noções de quantidade, sucessor e antecessor, 

simetria, sequência na distribuição das peças do 

tabuleiro e a própria contagem aplicada a cada 

movimento, além é claro de desafiá-lo a resolver 

problemas (SANTOS, 2008, p. 18). 

 

Já no que tange aos aspectos de ordem cultural, Fraga e Santos (2004, 

p.10) corroboram que na África, os tabuleiros de alguns jogos eram 

utilizados em rituais sagrados, relacionando-o não só ao caráter 

mitológico como também ao sagrado, hierárquico e divinatório. Sendo 

estes tabuleiros considerados como peças valiosas, repassadas de 

geração em geração, pertencentes aos chefes e sacerdotes.  

 

Esses princípios e filosofia de jogo, inspiram uma atividade lúdica 

onde se possa desenvolver tanto os próprios conteúdos matemáticos, 

como as questões particulares da cultura advinda do continente 

africano.  
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O JOGO AWALÉ VEIO DA COSTA DO MARFIM 

 

O awalé segue os mesmos princípios advindos da família mancala, ou 

seja, “[...] se baseia na redistribuição contínua das sementes, isto é, a 

movimentação das peças/sementes assimila o sentido de semeadura e 

de colheita, que nos permite aproximar da mãe áfrica” (FORDE, 2008, 

p. 109). 

 

As potencialidades do jogo awalé ultrapassam a esfera da matemática, 

por ser um jogo que transborda a ancestralidade do povo africano, por 

meio dele é possível resgatar e discutir conceitos históricos, 

geográficos e filosóficos inerentes a sua própria concepção de jogo. 

Para Forde (2008, p. 109-110), o awalé  é “ [...] um jogo de raciocínio 

milenar, que utiliza sementes do Baobá, cuja dinâmica é metáfora do 

plantar e colher, e, por meio das regras, podemos conhecer aspectos 

de algumas filosofias africanas”. 

 

O sentido do jogo Awalé é promover uma socialização agradável, o 

mais prazeroso possível, o jogo se dá pelo encontro com o outro. Mais 

do que ganhar ou perder o importante é compartilhar. Sua prática 

promove princípios humanizadores capazes de construir o respeito ao 

próximo. Forde (2008, p. 110) ressalta que “O objetivo não é destruir 

o adversário, como outros jogos ocidentais como o xadrez ou a dama. 

Quem tem as sementes deve entregar uma das suas, pois nunca se pode 

deixar o adversário com fome”. 

 
O princípio básico do Awalé é semear no território do 

“adversário”. Um bom jogador de Awalé tem que saber, 

embebido de aspectos da cosmovisão africana, doar ao 

seu “adversário”, despertando sentimentos de 

solidariedade por meio de uma visão contra-

hegemônica nas/das/com as relações humanas e 

nos/dos/com os modos de produção. Na promoção de 

práticas curriculares anti-racistas, repensar os modos de 

relações humanas e de produção é pertinente (FORDE, 

2008, p.114). 
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Nessa direção é interessante abordar que nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNs (1997) que trata dos conteúdos de ética para os anos 

inicias, considera o tema solidariedade um dos seus temas transversais, 

e elenca alguns conteúdos que deveriam ser trabalhados na sala de 

aula, como por exemplo: A identificação de situações que desperte 

solidariedade; as formas de atuação solidária em situações cotidianas 

e a resolução de problemas presentes na comunidade local por meio 

de variadas formas de ajuda mútua. O jogo Awalé contribui para a 

apropriação desse sentimento.  

 

O jogo proporciona grande interação entre os jogadores, visto que cada 

jogada depende da jogada anterior, o que estimula o pensamento e 

auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico independente. Para 

Forde (2008): 

 
[...] o Awalé pode contribuir para o desenvolvimento do 

raciocínio, da estratégia, da concentração e da reflexão, 

qualidades importantes no desenvolvimento dos 

conhecimentos matemáticos. O jogo favorece a destreza 

manual, a aplicação das operações básicas 

mentalmente, a resolução de problemas combinatórios 

simples (FORDE, 2008, p.113-114). 

 

Além disso, o jogo em questão propicia o pensamento estratégico e 

um contato com a cultura e a história do povo africano relacionando 

com as questões étnico-raciais, comprovando que a matemática se faz 

presente em diversas culturas.  
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CONHECENDO AS REGRAS DO JOGO 

 

Preparação e início do jogo 

 

O tabuleiro tem 12 covas e duas cavidades na extremidade chamadas 

de depósito que são divididas em dois territórios, sendo um norte e 

outro sul, cada territórios tem 6 covas, conforme a figura a seguir 

(Figura 4). 

 
Figura 4 - Tabuleiro de Awalé vazio 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A preparação para o jogo consiste em distribuir as 48 sementes de 

quatro em quatro em cada um dos buracos (covas). Cada jogador fica 

diante de uma fileira de seis covas, que constituirão o seu território. 

As duas concavidades maiores, nas extremidades do tabuleiro, não são 

usadas no jogo propriamente dito, mas servem para que os jogadores 

depositem as sementes colhidas, de acordo com o que demonstra a 

figura abaixo (Figura 5).  

 
Figura 5 - Tabuleiro montado 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A escolha de quem dará a primeira jogada pode ser definida na sorte, 

para isso um dos jogadores pega uma semente e coloca em uma das 

suas mãos e pede para que o outro jogador adivinhe em qual das mãos 

está a semente, caso este acerte, ele começará o jogo. 

 

Da movimentação do jogo: A redistribuição das peças 

 

Os jogadores se alternam, fazendo um lance por vez. A cada vez de 

jogar, o jogador deve pegar todas as sementes de uma cova não vazia 

do seu território e reparti-las, “semeando-as” pelas covas seguintes, 

uma semente em cada cova. Para tanto, as dozes covas do tabuleiro 

são consideradas como se formassem um círculo, que deve ser 

percorrido sempre no sentido anti-horário, como pode ser visualizado 

na figura a seguir (Figura 6). 
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Figura 6 - Primeira Jogada 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Se o número de sementes a ser semeado for maior que onze, dá-se uma 

volta completa pelo tabuleiro, pula-se a cova de partida sem deixar ali 

nenhuma semente e prossegue-se repartindo as restantes pelas covas 

seguintes (Figuras 7 e 8). Feito isso, a vez passa para o adversário. 

 
Figura 7 - Semeando: Primeiro passo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 8 - Semeando: Segundo passo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Da colheita 

 

Para colher sementes é preciso que a última casa onde o jogador 

semeou sua última peça, atenda duas condições:  

 

1) Pertença ao território do parceiro de jogada; 

 

2) Contenha (2) duas ou (3) três sementes, já contando com aquela 

recém- semeada. 

 

Satisfeitas tais condições, o jogador colhe para si as sementes dessa 

cova e deposita na cavidade da extremidade, da forma demonstrada 

nas figuras abaixo (Figuras 9, 10 e 11). 
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Figura 9 - Colheita: Primeiro Passo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 10 - Colheita: Segundo Passo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 11 - Colheita: Terceiro passo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Da colheita Múltipla 

 

Caso a cova precedente a última cova colhida satisfaça as condições 

de colheita, suas sementes também estarão aptas a serem colhidas. E 

também as da segunda precedente e assim por diante, até chegar a uma 

casa que não mais satisfaça às condições, quando então se encerra a 

jogada, de acordo com o exemplo exposto nas figuras abaixo (Figuras 

12, 13 e 14). 

 
Figura 12 - Colheita múltipla: Primeiro passo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 13 - Colheita múltipla: Segundo passo 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 14 - Colheita múltipla: Terceiro passo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Da preocupação com o outro 

 

Há uma regra muito importante e inusitada para o pensamento 

ocidental: o jogador não pode deixar seu parceiro sem sementes em 

seu território. Se isso ocorrer, o jogador deverá “dar de comer” ao 

parceiro, como dizem tradicionalmente, fazendo uma jogada de um 

único lance que recoloque sementes no território dele, se essa jogada 

não for possível, doa-se uma semente do seu território para o 

companheiro, conforme demonstrado abaixo (Figuras 15 e 16). 

 
Figura 15 - Preocupação com o outro: Primeiro passo 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 16 - Preocupação com o outro: Segundo passo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Do fim do Jogo 

 

O término consiste na hipótese de restarem tão poucas sementes sobre 

o tabuleiro que nenhuma captura seja mais possível, levando a jogadas 

repetitivas. Neste caso, cada jogador colhe as sementes em seus 

respectivos campos, colocando-as em seus depósitos (Figuras 17 e 18). 

 
Figura 17 - Fim do Jogo: Segundo modo, primeiro passo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 18 - Fim do Jogo: Segundo modo, segundo passo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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PRODUZINDO O TABULEIRO 

 

Construir um tabuleiro do jogo Awalé é uma tarefa muito fácil e exige 

poucos recursos, ainda temos a vantagem de utilizar recicláveis, ou 

seja, as aulas se tornam mais dinâmicas e divertidas e a escola ainda 

ajuda o meio ambiente. A natureza agradece! 

 

 

Para a confecção do tabuleiro serão necessários (Figura 19): 

 

✓ Caixas de ovos de 1 dúzia; 

✓ Tesoura; 

✓ Tinta guache; 

✓ Pincel; 

✓ Utensílios para depósito das sementes; 

✓ Sementes para jogar. 

 
Figura 19 – Materiais necessários 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 
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O passo a passo para a produção do tabuleiro do jogo Awalé é ainda 

mais simples.  

 

Vamos as etapas: 

 

✓ 1º- Cortar a tampa da caixa de ovos; 

✓ 2º- Pintar a caixa de ovos com a cor de sua preferência; 

✓ 3º - Esperar a tinta secar de um dia para o outro; 

✓ 4º- Montar o tabuleiro (Figura 20). 

 
Figura 20 - Tabuleiro Montado 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

Agora é só jogar! 

Boa sorte! 

Ops! Quero dizer, boas estratégias! 
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Escrevo nesse capítulo o que foi possível de compor junto/com o outro 

na trajetória da pesquisa: “O uso do jogo awalé como possibilidade na 

educação matemática para EJA”, portanto transcrevo o que pude 

experienciar. 

 

A intenção aqui não é indicar direções, passo a passo ou qualquer 

expressão que transpareça uma ideia diretiva de ação, muito pelo 

contrário, vejo nas multiplicidades de universos subjetivos de tantas 

realidades, a oportunidade de soprar aos ventos o que me/nos foi 

compossível.  Assim compreendo as compossibilidades únicas, ao 

mesmo tempo que acredito na possibilidade de inspirar novas práticas. 

 

 

O NOSSO POSSÍVEL  

 

No nosso compossível participaram 16 estudantes ingressantes do ano 

de 2018, bem como os remanescentes do ano anterior, matriculados na 

Educação de Jovens e Adultos7 no turno da noite. Os educandos 

possuem idades que variam de 16 a 73 anos, sendo que dez são do 

gênero masculino e 6 do gênero feminino. 

 

Conforme auto declaração de raça/cor, no universo de 16 estudantes, 

                                                             
7 Na dissertação de mestrado “O uso do jogo awalé como possibilidade na educação 

matemática para EJA”, é possível encontrar diversificadas experiências com 

diferentes públicos, comprovando que o jogo Awalé pode ser trabalhado nos anos 

iniciais do ensino fundamental com crianças e adultos e até mesmo na educação 

superior. 
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3 se consideram brancos, 8 pretos, 3 pardos e 2 se consideram morenos 

claros. Constatando que mais de 80% da turma era constituída por 

sujeitos negros, conforme podemos observar no gráfico a seguir 

(gráfico 4).  

 
Gráfico 4 - Auto declaração raça/cor dos sujeitos da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Todos os educandos participantes da pesquisa estavam inscritos em 

uma turma do Inicial 1 ano 1, e Inicial 1 ano 2, (com a diversidade 

equivalente de alunos que vão do 1º ao 3º ano do ensino fundamental). 

É interessante ressaltar, que a autora que desenvolveu a pesquisa “O 

uso do jogo awalé como possibilidade na educação matemática para 

EJA” fez parte enquanto moradora e educadora em anos anteriores na 

mesma comunidade e escola, e por isso o encontro/reencontro com 

esses educandos já havia sido realizado meses antes da produção de 

dados propriamente dita. 

 

Na primeira vivência nossa proposta foi perceber quais eram as 

impressões que os educandos tinham em relação ao continente 

africano e a sua população. Para isso projetamos imagens, sem 

identificação, de alguns países do continente africano, questionando 

19%

50%

19%

12%

Brancos Pretos Pardos Moreno(a) Claro(a)
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“que lugar é este?”. Havia imagens de locais bem urbanizados, assim 

como imagens que destacavam a pobreza, ou até mesmo a diversidade 

da fauna e da flora (Figura 21). 

 
Figura 21 - Imagens da África 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Mediante respostas dos participantes, constatamos que as imagens de 

lugares desenvolvidos eram associadas as localidades próximas ou até 

mesmo aos países do continente americano ou europeu (Figura 22), 

enquanto as imagens que continham miséria eram rapidamente 

relacionadas à África. Ao final das projeções informamos que todas as 

imagens eram de países Africanos. 
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Figura 22 - Respostas dos Alunos 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Os educandos refletiram sobre suas respostas iniciais alegando que a 

ideia que eles têm de África é de miséria, tribos ou florestas e que 

nunca imaginaram construções tão complexas quanto as que 

apareciam nas imagens. 

 

É por esse imaginário que Oliveira (2003), alega que ao falar do 

continente africano nos defrontamos com três barreiras 

epistemológicas que precisam ser superadas para romper com os 

conceitos pré-definidos relacionados ao continente e seu povo.  

 

A primeira barreira, que está intimamente relacionada com a resposta 

dos educandos, que inclusive foi defendida pelo filósofo Hegel, 

compreende que a África não tem história, “Sendo um continente 

primitivo, onde não ocorrem mudanças, onde as estruturas sociais 

sempre permaneceram "tribais" e onde as inovações jamais existiram” 

(OLIVEIRA, 2003, p.24). 

 

A segunda barreira epistemológica expõe que “[...] os Africanos são 

essencialmente passivos, incapazes de, por si mesmos, construírem a 
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história” (OLIVEIRA, 2003, p. 25), tão logo não seria possível a 

construção de arranha-céus pelo povo preto. 

 

 E a terceira barreira segundo Oliveira (2003), caracteriza a 

miscigenação como promotora das mudanças do continente. Deste 

modo só se reconhece os feitos culturais, políticos, e o 

desenvolvimento do continente africano se estiver atrelado ao homem 

branco. 

 

Nas falas dos educandos percebeu-se uma forte presença do 

imaginário eurocentrista, contraída pelas barreiras epistemológicas 

difundida nas escolas e reproduzidas na sociedade e na televisão, 

acerca de uma África estigmatizada. Tão logo isso foi confirmado, 

vemos a necessidade existente de desconstruir, reconstruir e 

ressignificar práticas e olhares. 

 

Nesse sentido, Fanon (2008) nos diz que a multiculturalidade deverá 

romper com o estatuto colonial, eurocentrista. Dessa forma, o autor 

lembra que a escola não poderá partir das relações 

dominador/dominado para iniciar e conduzir as abordagens sobre o 

negro. Torna-se necessário lembrar o que fomos antes de colonizados, 

pois é essa lacuna ainda presente na educação dos educadores e nas 

suas práticas educativas que coopera para que não seja possível romper 

a relação existente com o estatuto colonial. 

 

Com o intuito dessa desconstrução em relação ao continente africano 

com vistas a ressignificação de sentidos, buscando trabalhar 

pedagogicamente, numa perspectiva afro-brasileira, atravessados pela 

cosmovisão africana imbuídos  pelos Valores Civilizatórios Afro-

Brasileiros8 de circularidade, corporeidade, musicalidade, 

cooperativismo, ancestralidade, memória, ludicidade, Energia Vital, 

                                                             
8 De acordo com Oliveira (2003, p. 83) esses valores são “[...] característicos da 

cultura negra, reconstruída no contexto brasileiro, preservando, entretanto, sua 

matriz africana. Pensamos aqui na perspectiva da herança, considerando a produção 

dessa cultura na história do povo negro [...]’ 
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oralidade e religiosidade, é que nos convidamos a sair de um lugar 

comum da prática escolar  e a nos movimentar na trilha das 

descobertas,  para assim  partimos para a segunda vivência de nossa 

oficina nos considerando, segundo Brandão (2006)  enquanto sujeitos 

aprendizes de corpo inteiro. 

 
[...] desafiados a aguçar todos os nossos sentidos para 

perceber a presença negra/africana em nossa vida, em 

nosso entorno, em nosso próprio corpo. Precisamos 

enxergá-la desprovidos de estereótipos, preconceitos e 

racismos. Não é por meio de um decreto que vamos 

mudar uma mentalidade que negativiza e subalterniza 

os africanos e afro-brasileiros, mas sim com uma 

mudança de atitude, de visão e de percepção do mundo 

(BRANDÃO, 2006, p. 19-20). 

 

Desse modo ao som de “Ao povo em forma de arte”9, interpretado por 

Martinho Da Vila. Com a proposta de pesquisar nossas raízes e 

demostrar, de acordo com a letra (Figura 23), que “Na arte e até mesmo 

na ciência/ O modo africano de viver/ Exerceu grande influência”, 

seguimos influenciados utilizando a música e o corpo para iniciar 

nosso diálogo sobre os diversos feitos do povo negro. 

 

                                                             
9 A música, Ao Povo em Forma de Arte, foi escrita em 1978, por Wilson Moreira e 

Nei Lopes, para a Escola de Samba Quilombo, do Rio de Janeiro, fundada pelo 

sambista Antônio Candeia Filho. 
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Figura 23 - Música "Ao povo em forma de arte" 

 

Fonte: Fonte: DA CUNHA (2009)10  

 

Compreendemos, que “[...] o corpo é quem permite o movimento que 

impele os acontecimentos, é quem dá o sentido da trama, é quem veste 

e desnuda, mostra e esconde. É aquele que orquestra o jogo de signos 

que é o próprio existir (MACHADO e OLIVEIRA, 2016, p. 15). 

Assim atravessados pela musicalidade fomos provocados pela letra a 

                                                             
10 Disponível em < http://blogdovergete.blogspot.com/2010/07/candeia-raiz-arte-e-

luta.html > Acesso em: 02 de nov de 2018. 
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mostrar o que a história escondeu.  

 

Iniciamos nossa roda de conversa, e não poderia ter outra formatação, 

pois a roda está intimamente ligada às manifestações africanas, de 

acordo com Brandão (2006, p. 98), é com o círculo  que “[...] o começo 

e o fim se imbricam, as hierarquias, em algumas dimensões, podem 

circular ou mudar de lugar, a energia transita num círculo de poder e 

saber que não se fecha nem se cristaliza, mas gira, circula, transfere-

se”. 

 

Começamos nosso diálogo com a seguinte provocação: Quais foram 

os grandes feitos do povo negro, na arte, na cultura e na ciência? 

 

Alguns retornos11 estão expostos no quadro abaixo (Quadro 2): 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
Tivemos várias participações, ampliamos a pergunta questionando 

para além do território brasileiro, mas todas as respostas circundavam 

em torno da arte e da cultura, os educandos as colocavam num lugar 

comum, sem prestígio e sem relação com a intelectualidade. 

Presumimos que essa construção de sentidos se estabeleceu pela 

hierarquia dos saberes definidos pelo currículo escolar, onde a arte é 

apresentada em pequena parte em comparação as outras disciplinas, 

ou até mesmo pelo currículo eurocentrado, que impõe a relação causa 

                                                             
11 Os participantes da pesquisa estão sendo mencionados pelo nome fictício que 

gostariam de ser identificados.  

Quadro 2 - Respostas acerca dos grandes feitos do povo negro 

Na música e na dança. A gente tem o samba, o pagode. Lá na Bahia 

o axé é muito forte e tem muito lutador de capoeira também. (Dona 

Taviana, 55 anos) 

 

Nas comidas, tipo a feijoada e acarajé, né!  (Geovane, 34 anos) 
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consequência, de que só é erudito o que advém da cultura europeia.  

 

Ainda em roda, narramos alguns feitos no continente africano, como, 

por exemplo, na medicina ao se testemunhar uma cirurgia cesariana 

feita por médicos do povo banyoro, na região da Uganda em 1879, 

além de indicativos de que os egípcios operavam tumores cerebrais e 

removiam cataratas (NASCIMENTO, 2008). 

 

Na astronomia relatamos o conhecimento complexo astronômico 

dogon, povo que vive na região do antigo Mali, e de indícios de um 

sistema de calendário preciso que foi desenvolvido até o primeiro 

milênio antes de Cristo (NASCIMENTO, 2008). 

 

Temos também as contribuições na metalurgia, em que há mais de dois 

mil anos os habitantes da Tanzânia produziam aço em fornos com 

temperatura extremamente alta. Ou na matemática com o sistema 

iorubá que multiplicavam num sistema de base 20, e também 

efetuavam fazendo duplicações e divisões por 2, como também nas 

grandes construções egípcias, nas pirâmides que se exigia um 

conhecimento muito avançado de engenharia e geometria 

(NASCIMENTO, 2008).   

 

Os educandos ouviam atentos e surpresos, e de certa forma isso já era 

de se esperar, pois de acordo com Lima (2006), as visões mais comuns 

sobre a História africana e sobre o seu povo: 

 
[...] se construíram com base em preconceitos 

etnocêntricos, apresentando a África como lugar 

atrasado, inculto, selvagem, terra da barbárie, ou 

supervalorizando o seu papel de vítima – do tráfico, do 

capitalismo, do neocolonialismo e assim por diante. 

Quanto ao primeiro caso, muito já se escreveu e se 

criticou. É certo, nunca o suficiente, pois o preconceito 

subsiste de diferentes formas, disfarçado em novas 

roupagens. Portanto, é importante desnudá-lo e 

combatê-lo, sempre que aparecer (LIMA, 2006, p. 43). 
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Nesse sentido, entende-se que foi necessário submergir um pouco 

mais adentro do continente africano e da sua história, percebendo 

conforme Lima (2006) que é muito difícil falar da África no singular, 

pois são muitas as sociedades, diversas em seu desenvolvimento, em 

sua origem, em sua cultura, e que existem “Muitas cores na África, 

muitas Áfricas no Brasil [...]” (LIMA, 2006, p. 44). Contudo, tal 

prática é necessária, ao menos em pequena escala, sempre nos 

relacionando à cosmovisão africana e aos valores civilizatórios, na 

medida em que precisávamos situar o jogo Awalé, em seus contextos 

históricos e geográficos, e ainda ressignificar cicatrizes identitárias12, 

enquanto recriação e ato político conforme corrobora o professor 

Eduardo Oliveira (2003): 
 

Não estamos apenas recuperando elementos culturais 

que ficaram sepultados no passado. Todo resgate 

histórico é uma recriação. Toda recriação é política. O 

fazemos conscientemente, visto que se a história oficial 

negou o SER negro, nós, por nosso lado, fazemos ver 

não apenas suas edificações no pretérito, mas os 

possíveis modelos econômico, político e culturais 

derivados da cosmovisão africana, fruto da resistência 

dos negro-africanos, da atualização de sua forma 

cultural e da recriação de sua cosmovisão (OLIVEIRA, 

2003, p.75). 
 

Para isso, utilizamos novamente a musicalidade, dessa vez com a 

música “África”, da banda palavra cantada. Brandão (2006) nos fala 

que essa prática é muito importante para nos remeter aos valores 

civilizatórios, pois em algumas comunidades africanas o ato de cantar 

                                                             
12 Compreender as condições em que os indivíduos aqui focados pensam de si 

próprios ou são pensados a partir dos estereótipos produzidos pela cultura 

hegemônica ocidental tornou-se um exercício imprescindível para a superação das 

barreiras que sustentam a exclusão racial. Mesmo diante de uma variação conceitual 

que engloba pessoas denominadas de mulatas, crioulas, pretas, quilombolas, afro-

brasileiras, negras, é fundamental sabermos que as identidades desses sujeitos 

resultam não apenas das possibilidades, mas também dos limites para eles 

estabelecidos. (INOCÊNCIO, 2006, p. 54) 
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faz parte da rotina, “É como um momento de leitura é, para nós, um 

momento de encontro [...]” (BRANDÃO, 2006, p. 19). 

 

Utilizando o recurso áudio visual com o auxílio do projetor para 

visualizar o clipe da música, destacamos alguns dos instrumentos 

musicais utilizados no vídeo tais como, o tambor falante (instrumento 

oriundo da África na utilizado originalmente para enviar mensagens 

entre os povos), o djembe (instrumento originário da região da Guiné), 

o Alfaia (de origem árabe, atualmente utilizado no maracatu), além do 

atabaque também de origem africana. De acordo com Lody (2006) 

esse movimento é necessário, pois: 

 
As identidades sonoras afro-descendentes revelam 

memórias, trazem muitas estéticas musicais dos 

sistemas etnoculturais dos povos africanos no Brasil. 

Assim, são preservados estilos, repertórios, 

instrumentos musicais, estéticas de tocar e estéticas de 

cantar, ampliando percepções que vão muito além dos 

sistemas tonais de culturas do Ocidente, ganhando uso 

e representações de sonoridades integradas a outras 

linguagens que expressam afro-descendência (LODY, 

2006, p. 63). 

 

Com a música impressa (figura 24) os educandos leram, cantaram e 

problematizaram a letra. Apontaram algumas dúvidas sobre os 

significados de algumas palavras, como por exemplo: Ijexá13 (ritmo 

musical, originalmente praticado nas comunidades negras, o nome do 

ritmo faz referência a cidade de Ilesha na Nigéria por onde corre o rio 

Oxum). O ritmo ijexá se popularizou e também passou a ser utilizado 

na música popular e em blocos carnavalescos chamados de “afoxés”, 

muito comuns na Bahia, Banto Mulçumanamagô (Conjunto de 

populações da África, ao sul do equador, que falam línguas da mesma 

família, mas pertencem a tipos étnicos diversos), Yourubá (maior 

grupo etno-linguístico ou grupo étnico na África Ocidental, sendo o 

segundo maior grupo étnico na Nigéria), dentre outras palavras  que 

                                                             
13 IKEDA, Alberto T. O Ijexá no Brasil: rítmica dos deuses nos terreiros, nas ruas e 

palcos da música popular. Revista USP. Nº 111, p 21-36. São Paulo. 2016. 
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foram sendo trabalhadas ao longo das aulas. Também foi chamada a 

atenção para as múltiplas áfricas e suas diferentes paisagens que vão 

de florestas a desertos, descritos na música e ratificado por Lody 

(2006, p. 63) ao afirmar que: “[...] a África é a pátria do homem”, ao 

constatar que “[...] florestas tropicais, amplos litorais, o deserto do 

Saara, entre muitos outros ecossistemas, fazem os cenários das 

primeiras ocupações territoriais humanas” (LODY, 2006, p. 63). 

 
Figura 24 - Música África da banda Palavra Cantada 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Ainda trabalhando com a música e com o auxílio do mapa do mundo 

e do globo terrestre, trouxemos à discussão conceitos de emigração, 

imigração e problematizamos a escravização dos negros africanos no 

Brasil, além de trabalhar  conteúdos relacionados a geografia, tais 
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como, continentes, oriente, ocidente, país, leste, oeste, norte, sul, linha 

do Equador, meridiano de Greenwich e os oceanos.  

 

Com a letra da música em mãos, em letra bastão, foi solicitado para 

que eles circulassem os países contidos na música e localizassem no 

mapa do continente africano (figura 25), descritos em letra imprensa, 

dando destaque ao país da Costa do Marfim, onde joga-se o Mancala 

seguindo as regras do jogo Awalé, (figura 26 e 27). 

 
Figura 25 - Mapa Continente Africano 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 
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Figura 26 - Atividade com o mapa do Continente Africano 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Figura 27 – Localização dos países citados na música África no mapa do 

continente africano. 

  

Fonte: Acervo da Pesquisa 
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A partir das experiências anteriores no qual a pesquisadora chamou de 

“pesquisa dentro da pesquisa”, foi percebido que havia certo 

estranhamento com algumas palavras africanas descritas na letra da 

música. Os educandos as compreendiam como estrangeiras e não 

conseguiam ver alguma relação com sua língua natal. No entanto, de 

acordo com Santos (2018), é interessante constatar que no cotidiano 

de todo brasileiro: 

 
Podemos visualizar as marcas que constituíram, a partir 

do século XVI, a presença dos povos africanos, de 

origem Banto e Iorubá, no Brasil. Essa presença está nas 

palavras que falamos, na gestualidade que produzimos 

e no nosso modo de pronunciar a língua portuguesa 

falada no Brasil (SANTOS,2018, p. 1). 

 

Assim, compreendendo os movimentos da pesquisa, com o intuito de 

demonstrar que as palavras africanas foram incorporadas ao português 

falado no Brasil, africanizando a língua de nosso país, e que essas estão 

contempladas no vocabulário diário, nossa próxima vivência propôs a 

construção coletiva de um cartaz, denominado origem das palavras 

(figura 28), cujo objetivo era subdividir as palavras pré-selecionadas 

entre origem portuguesa e africana. 
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Figura 28 - Produção de cartaz 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Fomos problematizando as palavras e seus significados, pronúncias, 

fonemas, grafemas e contextos. Os educandos faziam relações umas 

com as outras e se ajudavam mutuamente, e entre tentativas, idas e 

voltas e questionamentos, obtivemos sucesso com o cartaz de vinte 

palavras, sendo metade de origem portuguesa (banana, chato, mimoso, 

lancha, caramelo, cobra, varanda, jangada, zebra, mosquito) e metade 

de origem africana (samba, cachimbo, tanga, fubá, inhame, 

camundongo, banguela, jiló, dengo, moleque). E assim, conforme dito 

por Santos (2018), as palavras africanas que foram destacadas no 

cartaz, compunham um pequeno universo africano, que detinham o 

papel de traduzir os sentidos e significados compartilhados na cultura 
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brasileira, que carregamos conosco para os diferentes lugares a que 

podemos ir. Quanto à ação/cooperação, percebeu-se na prática e na 

troca entre os sujeitos que: “A educação é comunicação, é diálogo, na 

medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de 

sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” 

(Freire, 1983, p. 46). 

 

A prática do jogo ainda nem havia começado, mas o fio condutor já 

estava sendo tecido em todas as abordagens, compreendendo que o 

jogo awalé não era um objeto perdido no tempo e no espaço, e sim 

uma construção humana, o momento era vívido e presente, mas 

estávamos voltados para o passado. 

 

Nossa próxima etapa foi a construção dos tabuleiros, com a utilização 

de materiais recicláveis (figura 29) num diálogo acerca dos materiais 

que estão sendo usados e uma correlação com as diversas áreas do 

conhecimento, observando enquanto princípio da integralidade a 

tamanha importância de cuidar do ambiente em que vivemos. 

Apropriamo-nos do pensamento de Oliveira (2003) ao refletir que a 

esfera da ecologia toca transversalmente todas as outras esferas do 

planeta, e como elas estão interligadas, seus efeitos se comunicam e 

afetam diretamente a vida humana. 

 
Figura 29 - Confecção dos tabuleiros com material reciclável 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Os educandos recortaram o tabuleiro de acordo com o modelo 

disponibilizado e pintaram14 livremente com as cores preferidas, 

depois guardaram em lugar apropriado para secagem e utilização na 

próxima aula (figura 30). 
 

Figura 30 - Tabuleiros prontos 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Nosso primeiro momento do encontro seguinte também foi destinado 

para escuta e diálogo. Essas trocas possibilitadas pela oralidade em 

nossa prática são recorrentes, pois assim como Brandão (2006), 

compreendemos que:  

 
A fala, a palavra dita ou silenciada, ouvida ou 

pronunciada – ou mesmo segredada – tem uma carga de 

poder muito grande. Pela/Na oralidade, os saberes, 

poderes, quereres são transmitidos, compartilhados, 

legitimados. Se a fala é valorizada, a escuta também. O 

conto, a lenda, a história, a música, o dito, o não-dito, o 

fuxico... A palavra carrega uma grande e poderosa carga 

afetiva (BRANDÃO, 2006, p. 98). 

 
                                                             
14 Nesse momento as regras do jogo ainda não haviam sido explicadas, só havíamos 

mostrado o modelo feito com a caixa de ovos (pintado com uma cor só) e o tabuleiro 

de madeira da pesquisadora (subdividido em duas cores). Possivelmente, esse 

segundo induziu para que alguns educandos pintassem os tabuleiros com duas cores 

também. 
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Assim propomos o resgate das memórias trabalhadas na aula anterior, 

onde os educandos foram provocados a relacionar os temas 

trabalhados até aquele momento aos conhecimentos que foram 

apropriados. 

 

Para melhor visualização organizamos esses apontamentos na tabela a 

seguir (Quadro 3)  

 
Quadro 3 - Relação dos temas trabalhados 

PRÁTICAS/ 

CONTEÚDOS 

APRENDIZAGEM 

PROPORCIONADAS 

Imagens de diferentes 

contextos do 

continente e povo 

africano. 

Compreensão de que há várias Áfricas. 

Desconstrução que o continente 

africano tem como exclusividade a 

miséria. 

Música “Ao povo em 

forma de arte” e Roda 

de Conversa com os 

feitos dos povos 

africanos. 

Compreensão que os africanos 

trouxeram muitas contribuições para a 

sociedade nos campos da medicina, 

matemática, astronomia e metalurgia 

além da arte e cultura. 

Exposição da Música 

“África” / Mapa do 

continente Africano / 

Mapa do mundo 

 

Aprendizagem de instrumentos de 

origem africanas; 

 

Compreensão de globo terrestre, 

localização geográfica, continentes, 

países; 

Orientação espacial: norte / sul / leste / 

oeste. Oriente, ocidente, linha do 

equador / meridiano de greenwich; 

 

Oceanos: Atlântico, pacifico e índico; 
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Paisagens: urbanas, rurais, savanas, 

desertos, florestas. 

Emigração, imigração e escravização; 

 

Relação letra bastão com letra 

imprensa. 

Construção de Painel 

“Origem das Palavras” 

Compressão da contribuição da língua 

dos povos africanos para a construção 

da língua portuguesa falada no Brasil; 

 

Fonemas e grafemas. 

Construção do 

tabuleiro do jogo 

Noção de reciclagem, meio ambiente e 

sustentabilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Essa vivência foi importante para indicar para a pesquisadora se as 

estratégias utilizadas estavam sendo pertinentes aos educandos da EJA 

para o pressuposto da pesquisa, a qual propunha aproximação da 

cultura africana com a diáspora por meio do Currículo reafirmado no 

lúdico. Segundo Antonio (2015): 

 
O currículo é uma dimensão espacial e, dentro desses 

limites, os currículos dos lugares e os currículos 

estabilizados e expandidos pelos movimentos sociais 

negros e pelos sistemas culturais negro-africanos são a 

materialização e ou revanches/refutações aos currículos 

esquizofrênicos, aqueles que negam os lugares e as 

realidades étnico-raciais e africanas (ANTONIO, 2015, 

p. 125-126). 

 

Além disso, foi questionado aos educandos se eles estavam gostando 

da prática e se teriam alguma crítica ou mudança a fazer, 

compreendendo o processo educativo “[...] enquanto uma situação 
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gnosiológica que solidariza educador e educando como sujeitos 

cognoscentes, abre a estes múltiplos e indispensáveis caminhos para 

sua afirmação como seres da práxis” (FREIRE, 1983, p. 58).  

 

Dona Elisa, uma senhora de 73 anos, demonstrou satisfação ao dizer 

que: “As aulas estão muito boas, estão passando tão rápido que quando 

a gente pisca já está na hora de ir embora”. Todos deram seus relatos 

de forma bem positiva, e os próprios alunos problematizaram que não 

poderiam faltar em um dia de oficina, pois, “Não dá pra faltar porque 

tudo é importante” (Seu Nenzão, 48 anos). 

 

Seu Nenzão, com seu jeito simples evidenciou o que tentamos 

trabalhar na construção teórica e prática dessa pesquisa que envolve a 

totalidade e a interdependência. Desde modo compreendemos que, 

“Tudo é importante na medida em que tudo está interligado com o 

todo. O conjunto é importante e não o particular. [...] a parte é 

importante justamente e na medida em que ela é integrante do todo” 

(OLIVEIRA, 2003, p.116). 

 

Assim, inspirados em Oliveira (2016), nos movimentamos para a 

próxima vivência, que tinha justamente a finalidade de relacionar o 

tabuleiro e o jogo Awalé à árvore de Baobá, árvore muito importante 

para o povo africano, visto que suas sementes são utilizadas como 

peças nos jogos do tipo mancala. 

 

Para isso iniciamos novamente com um mito, compreendendo sua 

função pedagógica conforme Oliveira (2009, p. 5) ao assumir que os 

segredos da vida “[...] são transmitidos através dos mitos que tem a 

função pedagógica da transmissão do conhecimento, ao mesmo tempo 

em que sua forma de narrativa acaba por criar a própria realidade que 

se quer conhecer. 

 

Dessa maneira fizemos à leitura do mito a origem do Baobá a árvore 

de cabeça para baixo, segundo Lima, Gneka, Lemos (2005). 

Posteriormente, foi realizada a pintura da imagem (figura 31) que 

retratava a árvore segundo o mito e logo após feitas inferências, 



 

 

76 

aproximações e comparações acerca do mito, de situações e realidades 

vivenciadas pelos educandos, pois, “Tudo que o mito faz é dispor do 

repertório de uma cultura e, ao mesmo tempo, significá-la 

(OLIVEIRA, 2009, p. 05).  

 
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, saia 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 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, 
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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 apud 

PEREIRA, 2016, p. 154). 

 
Figura 31 - Pintura do baobá 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

De posse do imaginário provocado pela leitura e discussão do mito, 

adentramos nas especificidades da árvore de Baobá originária da 

África (figura 32), que de acordo com estudos de Pereira e Cunha Jr 

(2016) é uma das maiores e mais antigas árvores do mundo, chegando 

a alcançar, quando adulta, 20 m de altura e 10 m de diâmetro no tronco. 

Uma planta milenar que pode viver até 6000 anos, cujo nome 

científico é Adansonia Digitata, em homenagem ao pesquisador 

francês Michel Adanson, por primeiro a descrever o baobá.  
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Figura 32 – Baobá a árvore da vida 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Também discutimos a importância dessa árvore para os africanos tanto 

nas questões religiosas quanto para própria subsistência, pela 

possibilidade de tudo nessa planta poder ser aproveitado (figura 33). 

 

Os frutos, chamados de mukua, são utilizados na preparação de 

bebidas, na preparação de pães, doces e remédios ricos em vitamina 

C, potássio e cálcio. Sua casca é utilizada na fabricação de cordas e 

tecido; as folhas têm propriedades medicinais e são aproveitadas como 

condimento; os troncos são grandes depósitos de água e quando ocos 

servem até como moradia; de suas sementes pode-se extrair um óleo 

rico em vitaminas A e F, podendo ser consumidas cruas, torradas como 

amendoim, ou usadas para fazer uma bebida parecida com o café 

(PEREIRA e CUNHA JR, 2016), além disso, como já salientado, as 

utilizamos como peças para o jogo awalé. 

 

https://blog.giulianaflores.com.br/sustentabilidade/plantas-medicinais-e-fitoterapicas-sustentabilidade-aliada-a-saude/
https://blog.giulianaflores.com.br/sustentabilidade/plantas-medicinais-e-fitoterapicas-sustentabilidade-aliada-a-saude/
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Figura 33 - Especificidades da árvore do baobá 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Logo após os educandos assistiram o vídeo “Baobá. Conheça esta 

impressionante árvore africana”, onde puderam ter a dimensão do 

tamanho da árvore e da sua real importância para o povo africano 

(figura 34). 

 
Figura 34 - A importância do baobá para o povo africano 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Ainda dialogamos sobre o Baobá como elemento de ligação entre os 

povos, seus ancestrais e suas divindades. Por ser uma árvore de grande 

valor para o povo africano, acredita-se que suas sementes foram 

transportadas pelos sacerdotes africanos nos navios negreiros 

(PEREIRA e CUNHA JR 2016), por conta desse movimento 
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encontramos exemplares da espécie em Alagoas, Ceará, Goiás, Mato 

Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

concebendo assim um dos símbolos da luta dos negros, pois representa 

uma história de resistência e força.  

 

Prosseguimos com nossa vivência exibindo a origem e história do 

jogo. Avançamos com a apresentação explicitando que o Mancala é 

um jogo milenar (figura 35). 

 
Figura 35 - A origem do jogo Awalé 

  

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Explanamos que o calendário utilizado é o calendário gregoriano, que 

tem como marco inicial o nascimento de Jesus Cristo, ou seja, os anos 

são contados a partir do nascimento de Jesus Cristo (de acordo com 

religião cristã), sendo que o que vem antes é AC (Antes de Cristo) e o 

que vem depois é DC (Depois de Cristo). Confrontando, junto aos 

educandos, a idade do jogo e o calendário, e eles conseguiram 

visualizar que o jogo existia antes mesmo do nascimento de Jesus 

Cristo. 

 

Demonstramos que os jogos tipo mancala fazem referência a metáfora 

de plantar e colher possivelmente pela sua origem, e identificamos 

novamente, a Costa do Marfim como criador dar regras do jogo Awalé 

(figura 36) 
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Figura 36 - Metáfora de plantar e colher 

  

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

O professor Eduardo Oliveira (2003, p.78) nos diz que o “O conceito 

de cultura está intimamente ligado com o de história. Um não se reduz 

ao outro, mas ambos se relacionam intrinsecamente”. Ao dizer isso 

concorda com o antropólogo norte-americano Geertz compreendendo 

a tríplice dimensão da cultura, enquanto semiótica, pública e 

contextual, e assim define os termos: “É semiótica, porque é composta 

de signos. Pública porque os signos são sempre produzidos 

coletivamente. Contextual porque os signos ganham significados 

sempre territorialmente” (OLIVEIRA, 2003, p.78). 

 

Desse modo, entendemos que seria inevitável contextualizar o jogo 

com todo seu percurso histórico e cultural, pois apresentá-lo isolado 

no tempo e no espaço seria uma maneira de dissociá-lo dos signos que 

o atravessam. Compreendemos como Oliveira (2003, p.78) que para 

falarmos de cultura negra, “[...] não poderemos nos furtar aos signos 

produzidos historicamente pelos afrodescendentes, muito menos 

desconsiderar o contexto em que surgiram seus múltiplos 

significados”. 

 

Então só de posse das informações, signos e significados que 
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permeiam a história do jogo Awalé e que se relacionam com a cultura 

africana, que adentramos nas regras. 

 

De forma intencional, optamos por não fornecer as regras do jogo e 

sim construí-las, passo a passo junto aos alunos. Aqui é importante 

destacar que a mudança de postura em relação ao início de 

apresentação das regras do jogo, que antes eram entregues impressas, 

ocorreu por influência, análise e reflexão durante as oficinas anteriores 

intituladas “pesquisa dentro da pesquisa”. 

 

Assim nosso ponto de partida foi à quantidade fixa de sementes para 

início de jogo, ou seja, 48. Entregamos um punhado com uma 

quantidade aleatória de feijões e pedimos para que cada educando 

contasse e separasse 48 sementes e reservasse no seu tabuleiro (figura 

37). 

 
Figura 37 - Contando e separando as sementes 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Ainda nem tínhamos passado para a próxima etapa, no entanto, 

enquanto os outros educandos contavam as sementes, Dona Taviana, 

55 anos, já havia distribuído as sementes do tabuleiro (figura 49). Ao 
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ser questionada sobre o que ela havia realizado respondeu risonha: 

“Cada casinha dessa cabe 4! Coloquei 6 não deu, coloquei 5 não deu, 

tentei 4 deu. Tive que descobrir, professora!”. 

 
Figura 38 - Distribuição por Dona Taviana 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Dona Taviana, já relacionava a prática o jogo Awalé com a perspectiva 

de resolução de problemas (GRANDO, 2013), pois a partir de uma 

situação concreta fez levantamento de hipóteses, problematização, 

análise e validação de resoluções. Assim, Dona Taviana demonstrava 

na prática a totalidade própria do jogo Awalé, peculiaridade essa dos 

jogos tipo mancala, que segundo Pereira e Cunha Jr (2016, p. 63) “[...] 

encerram aspectos pedagógicos interessantes a serem explorados no 

campo da afroetnomatemática”, e nessa perspectiva continuamos a 

trabalhar.   

 

Explicamos que as partidas do jogo Awalé só eram possíveis em dupla 

um de frente para o outro, seguindo a premissa da africanidade, onde 
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a professora Kiusam de Oliveira (2019)15 corrobora ao esclarecer que 

as “[...] as coisas se dão em círculo, frente a frente com o outro porque 

nada impede que a visão do todo, daquele outro ou daquela outra, se 

forme diante do nosso olhar. Os olhos são caminhos e o brincar 

possibilita isso”. 

 

Pedimos para que eles sentassem e escolhessem um par e um tabuleiro 

com as sementes reservadas. De posse das 48 sementes, agora para a 

dupla, fizemos as seguintes problematizações “a”, “b”: 

 

a) No momento inicial do jogo Awalé os jogadores recebem 48 

sementes para serem distribuídas igualmente entre os 2 

jogadores. Quantas sementes cada jogador irá receber? 

 

Passamos de mesa em mesa para verificar a estratégia de cada dupla. 

Na mesa do seu Sérgio, 69 anos, e da Andrea, 17 anos, a solução foi 

bem rápida. Ao perguntar como eles tinham resolvido seu Sérgio logo 

disse, “Fiz de cabeça, professora. 48 dividido por 2 é 24”. 

Perguntamos a Andrea se ela concordava, e ela fez a seguinte análise: 

“É isso sim. Cada um ficou com a mesma quantidade de feijões, se 

juntar o meu e o dele dá 48”. 

 

Em outras mesas a solução foi na prática. Dona Laura, 66 anos, e da 

dona Eloisa, 73 anos, em posse das 48 sementes foram distribuindo 1 

semente por vez para cada uma, quando as sementes se esgotaram elas 

contaram quanto tinha dado para cada uma, chegando ao resultado 24.  

 

Fomos para a segundo questionamento: 

 

a) Cada jogador ficou com 24 sementes para distribuir em 6 

covas. Quantas sementes terá cada cova? 

 

                                                             
15 Fragmento da entrevista gravada em vídeo para apreciação durante a Semana Mundial do Brincar, (O 

brincar que abraça a diferença. In: EONLINE. SESC SÃO PAULO. 2019. Disponível em: < 
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/13267_O+BRINCAR+QUE+ABRACA+AS+DIFERENCAS >. 

Acesso em: 03 de junho de 2019). 
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Seu Sérgio, 69 anos, (figura 39) fez o cálculo 24/6=4 e depois 

trabalhou com agrupamentos. Ao perguntar como tinha resolvido, ele 

demonstrou (4,8,12,16,20,24) fazendo o seguinte cálculo mental 

(4+4=8+4=12+4=16+4=20+4=24) 

 
Figura 39 - Cálculo seu Sérgio 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Dona Eloisa, 73 anos, e dona Laura, 66 anos, (figura 40) também 

fizeram por agrupamentos, mas por tentativa e erro. Cada uma colocou 

3 sementes em cada cova, não fizeram o cálculo (3+3+3+3+3+3=18), 

mas ao final perceberam que tinham sobrado 6 sementes para 

preencher as 6 covas, nesse momento fizeram o cálculo mental (6/6=1) 

e distribuíram uma semente em cada cova. 
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Figura 40 - Distribuição por Agrupamento 

  
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Ao final da montagem do tabuleiro foram socializadas as diferentes 

estratégias para alcançar os objetivos, seja com as 48 sementes ou com 

as 24. Tais estratégias percorreram desde tentativa e erro, 

aproximação, contagem 1 a 1, soma por agrupamentos, multiplicação 

por agrupamentos, até a divisão, ou seja, o pensamento matemático 

permeou todas as ações.  

 

Foi discutido que todas as estratégias estavam corretas, pois 

alcançaram o mesmo denominador comum, independente do caminho. 

D’Ambrosio (2004) no Posfácio do livro “Etnomatemática: papel 

valor e significado” cita que: 

 
Quando falo em ambientes culturais distintos, refiro-me 

a populações indígenas, a grupos de trabalhadores e 

artesãos, a comunidades de periferia em ambiente 

urbano, em fazendas, em classes profissionais. Eles 

desenvolvem suas próprias práticas, criam jargões 

específicos e teorizam suas ideias (D’AMBROSIO, 

2004, p. 287).  

 

Essa teorização de ideias tem muito a ver com a essência e vivência 

que precedem os modos de operar os algoritmos, sejam eles 

experienciando, rememorando ou sentindo. Envolve o corpo inteiro, 
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na sua complexidade e não na sua compartimentalização, assim, os 

educandos matematizam o jogo, mesmo antes de jogar. A professora 

Edna C. Oliveira (2018) elucida esse fazer matemático com o público 

de jovens e adultos, ao compreender que, “Toda matemática na EJA é 

uma etnomatemática”16. De tal modo, que podemos compreender essa 

matematização dos educandos correlacionado ao próprio conceito de 

integralidade da matemática do professor Forde (2008, p. 136) “[...] 

como um dos conjuntos do pensamento humano que se constitui de 

distintas racionalidades, mutuamente complementares, sejam elas de 

natureza intuitiva, dedutiva, sensitiva, etc”.  

 

Prosseguimos trabalhando as regras do jogo de forma geral: 

movimentação do jogo, formas de colheitas, doação de sementes e fim 

do jogo. Para Pereira e Cunha Jr (2016) durante a explicação de regras 

do jogo awalé já se utiliza do pensamento matemático de adição, 

multiplicação, divisão e progressão aritmética, pois “Para ganhar eu 

preciso de pelo menos da metade das sementes mais uma, ou seja, no 

mínimo 25 sementes [...] usamos dois conceitos matemáticos, a 

divisão representado pela metade, e a adição representado pelo mais 

uma” (PEREIRA e CUNHA JR, 2016, P. 126).  Logo após juntamente 

com o conceito de estratégia, acompanhamos as duplas durante a 

atividade, tirando dúvidas e orientando-os, conforme fotos (Figura 

41): 

                                                             
16 Durante banca de qualificação que trata desta pesquisa, Ifes,2018. 
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Figura 41 - Acompanhamento da Atividade 

  

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Os educandos tiveram muitas dúvidas nessa primeira jogada, 

principalmente nas situações de colheita que poderiam ser realizadas 

com 2 ou 3 sementes contando com a última semeada no território 

oposto. Para o professor Pereira e Cunha Jr (2016) um dos grandes 

desafios na aula de um professor de matemática é estimular os alunos 

a fazerem estimativas e cálculo mental, e nesse contexto, o jogo awalé 

tem um importante papel, pois: 

 
Quando se joga, procura-se analisar os buracos do 

tabuleiro para verificar se há possibilidade de captura 

ou defesa das sementes, nesse 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 cada movimento 

de partida. A aritmética bem como o desenvolvimento 

do cálculo mental e da estimativa são ferramentas 

fundamentais na resolução de problemas (PEREIRA e 

CUNHA JR, 2016, p. 126-127) . 

 

Com essa compreensão ficamos o restante da aula repassando as 

regras. Para Grando (2000, p. 4), isso se faz necessário, pois, “O 

pesquisador torna-se o mediador da ação do sujeito na atividade de 
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jogo, objetivando resgatar conceitos matemáticos do nível da ação 

para a compreensão e sistematização”. 

 

Além da ajuda da professora pesquisadora e da professora regente da 

escola, também contamos com a colaboração dos próprios educandos, 

assim na medida em que uma dupla se apropriava do modo de jogar, 

essa era desfeita e montava-se uma nova dupla com um dos jogadores 

que já tinha entendido para auxiliar o outro que ainda estava confuso. 

Deste modo, todos contribuíram mutuamente para a apropriação das 

regras compreendendo que “O sujeito pensante não pode pensar 

sozinho; não pode pensar sem a co-participação de outros sujeitos no 

ato de pensar sobre o objeto. Não há um “penso”, mas um “pensamos”. 

É o “pensamos” que estabelece o “penso” e não o contrário” (FREIRE, 

1983, p. 45). 

 

Outro ponto de dúvida recorrente diz respeito à doação de 1 (uma) 

semente. No primeiro momento os educandos não conseguiam 

correlacionar o motivo dessa doação, principalmente porque era uma 

quantidade muito pequena e que não faria diferença. Tais inquietações 

podem ser observadas no diálogo a seguir (Quadro 4): 
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Quadro 4 - Diálogo acerca de doação de sementes 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Jonas (17 anos) - Professora essa semente não dá pra nada. Não é melhor o jogo 

acabar por aqui?  

Pesquisadora – Dona Taviana não colheu mais da metade das sementes, ainda 

tem muita partida pela frente. 

Jonas (17 anos) – Mas aí eu vou ficar a vida inteira passando uma semente pra 

lá, e dona Taviana me doando. 

Pesquisadora – Vocês lembram que o jogo é uma metáfora de plantar e colher? 

O jogo da semeadura? Então... o que acontece quando você planta uma semente? 

Dona Taviana (55 anos) – Nasce um pé daquilo que a gente plantou. 

Pesquisadora – Isso mesmo, então seu plantei uma semente de Baobá, vai 

nascer um pé de Baobá. Se eu plantar uma semente de laranja vai nascer um pé 

de laranja, certo? 

Dona Taviana e Jonas – Confirmam com a cabeça. 

Pesquisadora – Essas árvores vão dar frutos, a laranjeira dará laranjas e o baobá 

a mukua, lembram? E o que tem dentro desses frutos? 

Jonas (17 anos) – Sementes!  

Pesquisadora – O que acontece se eu plantar essas sementes? 

Dona Taviana (55 anos) – Vai nascer outros pés de laranja e de baobá. 

Pesquisadora – Isso mesmo, que darão outros frutos com sementes, que se 

plantadas nascerão outras árvores e assim sucessivamente. Então o que pode 

acontecer com essa semente que dona Taviana te doou Jonas? 

Jonas (17 anos) – Hum... entendi professora. De uma semente posso fazer mais. 

Pesquisadora – Temos que jogar pensando estrategicamente, não é só pegar a 

semente de qualquer buraco e plantar aleatoriamente.  

Dona Taviana (55 anos) – Verdade professora, até em casa mesmo quando 

vamos plantar um pé de alguma coisa, agente escolhe a melhor terra, um melhor 

terreno. 

Pesquisadora – Isso! A gente cria estratégias para que a semente germine. Da 

mesma forma é o jogo. Tem que contar o tempo todo pra saber onde semear pra 

fazer uma melhor colheita.  
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Externamos essa conclusão para toda turma, pontuamos a importância 

de sempre contar as sementes para jogar estrategicamente e pra saber 

onde irão cair. E dá importância da doação das sementes, de não deixar 

o outro “passar fome”.  

 

O jogo demonstra a dinâmica da vida, a importância das nossas 

escolhas e ações, da integralidade do “eu” e da interdependência do 

outro. Quando Jonas compreendeu e relacionou a ação de jogar ao 

ciclo na natureza e da sua responsabilidade de interferência para que 

as sementes se multipliquem, ou quando os educandos nos diálogos 

expuseram  que era importante ajudar o outro, pela doação da semente, 

pois em outra jogada poderiam necessitar dessa doação, nos 

aproximamos do conceito de energia vital (Axé), descrita por Brandão 

(2006)   como uma dimensão interessante na medida em que revela a 

circularidade da vida, bem como a sua amplitude, para professora Ana 

Paula Brandão: 

 
Tudo tem energia vital, é sagrado e está em interação: 

planta, água, pedra, gente, bicho, ar, tempo. Todos os 

elementos se relacionam entre si e sofrem influência uns 

dos outros. Aqueles que conhecem o poder dessa 

energia vital já compreendiam, bem antes das pesquisas 

científicas de Lavoisier, que “na natureza tudo se 

transforma  (BRANDÃO, 2006, p. 98). 

 

No fim da vivência desse dia 

percebemos/compreendemos/experienciamos o que há de mais 

estruturante na cultura africana - a ancestralidade, como pôde ser 

evidenciado na conversa da Dona Taviana (55 anos) com o Jonas (17 

anos), cheia de sabedoria propiciada pela vivência ao externar: “até 

em casa mesmo quando vamos plantar um pé de alguma coisa, a gente 

escolhe a melhor terra, um melhor terreno”, como também no diálogo 

da dupla do seu  Sérgio (69 anos) com a Andrea (17 anos)  mostrado 

na figura 42, permeados pela escuta e respeito, e ainda por todos ali 

presentes, inclusive a pesquisadora que sente um “quentinho no peito” 

por ter o privilégio de vivenciar esses momentos. Esse sentimento é 

corroborado por Oliveira (2003, p. 81) ao explicitar que, “As trocas 
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simbólicas no seio do grupo concreto dão-se sob a lógica da 

ancestralidade, respeitando o segredo, a luta e a regra – elementos 

constituintes da dinâmica civilizatória dos afrodescendentes”. 

 
Figura 42 – Ancestralidade e Sabedoria dos participantes 

  

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Ao fim dessa aula informamos aos educandos que os tabuleiros 

estariam disponíveis no armário da professora regente para eventuais 

partidas no intervalo ou na educação física, para prática e apropriação 

das regras. 

 

A pesquisadora percebia que os valores civilizatórios estavam 

entrelaçados na ação, e ainda que tais valores eram bem recebidos 

pelos educandos, na medida em que concediam um caráter 

humanizador ao processo de ensinoaprendizagem. Com o intuito de 

reforçar a origem de tais aspectos, na aula seguinte as partidas do 

awalé, utilizamos provérbios que evidenciavam a cosmovisão africana 

(figura 43). 
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Figura 43 - Provérbios Africanos 

   

Fonte: Google 

 

Assim, em torno dos provérbios africanos, os educandos realizavam a 

leitura. Logo após dialogamos sobre mensagens que eles passavam, e 

correlacionamos com nossos últimos encontros (figura 44).  

 
Figura 44 - Leitura e correlações dos provérbios com as aulas 

  

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Seu Joel (52 anos) e seu Divino (60 anos) fizeram as seguintes 

relações, respectivamente. 

 

“Eu aprendo melhor quando estou com vocês. Quando estou sozinho 

fico martelando numa coisa boba, e às vezes não consigo resolver” 

(Joel, 52 anos). 

 

“É igual à união faz a força, né?! Às vezes eu peço ajuda, outras sou 
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eu que ajudo, daí todo mundo fica bem” (Divino, 60 anos). 

 

Os educandos externaram suas percepções a respeito dos provérbios e 

depois fizeram registros (figura 45). 

 
Figura 45 - Registros das percepções dos educandos 

  

  

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Realizamos a correção ortográfica das frases, e essas foram utilizadas 

na   composição de um cartaz coletivo. No geral, os registros 

apontavam que as ações estavam fazendo sentido para turma, o 

espírito de coletividade tão importante nas comunidades africanas 

perpassava todas as falas, e até mesmo o vivido/praticado no dia- a- 

dia. Tão importante quanto, agora os educandos haviam relacionados 

tais aspectos à sua origem africana. 

 

Para Oliveira (2003), o desejo de comunhão já existe naturalmente no 

ser humano e se faz presente na cosmovisão africana, no entanto a 

cultura dominante de regimes de signos e significados individualistas 

afasta esse valor. Para o professor Oliveira ações que promovam a 

solidariedade podem romper com esse sistema.  

 
Este movimento afetivo - de comunhão com o outro - é 

capaz de gerar uma práxis comprometida com o 

Quero ir longe. 

(Marcos, 40 anos) 

Nós devemos andar sempre 

acompanhados. 

(Ninininha, 58 anos) 
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coletivo e com o pessoal, na medida em que a 

comunhão é sempre uma relação singular e plural ao 

mesmo tempo [...]. É um “outro modo de ser”. É um 

modo de africanizar-se. É um modelo de vida forjado 

pela experiência africana (OLIVEIRA, 2003, p. 127-

128).    

 

Com essa consciência seguimos com a prática retomando a utilização 

do jogo Awalé. Relembramos as regras e as expomos no quadro 

(figura 46). 

 
Figura 46 - Relembrando as regras do jogo Awalé 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Novamente os alunos jogaram com acompanhamento e auxílio dos 

professores e dos pares (figura 47). 
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Figura 47 - Prática do jogo com acompanhamento 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

As dúvidas mais recorrentes nesse segundo momento de prática 

giravam em torno na colheita múltipla, caso que ocorria quando a cova 

precedente a última cova plantada e colhida também satisfazia as 

condições de colheita, ou seja, conter 2 ou 3 sementes. 

 

Para sanar esse ponto e esclarecer demais dúvidas propusemos um 

jogo coletivo com 2 representantes, onde toda turma auxiliava os 

jogadores (figura 48). Fato esse que elucidou e facilitou a compressão, 

pois na medida em que um problema ia surgindo ao longo da partida, 

os educandos dialogavam e solucionavam o problema conforme o 

exemplo da situação abaixo. 
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Figura 48 - Jogo Coletivo 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

O senhor Cléo (46 anos), a esquerda da foto, havia depositado as 

sementes e nas suas 3 últimas covas continham 2 ou 3 sementes 

contando com a última que ele havia semeado. Com isso posto, ele 

lançou a dúvida de colheita e obtivemos o seguinte diálogo: 

 

“A última cova que ele plantou tem 2 sementes, essa aqui (indicando 

para penúltima cova) tem 3 sementes, e essa aqui perto também tem 3. 

Acho que ele pode colher todas essas” (Terezinha, 55 anos). 

 

O raciocínio de Dona Terezinha estava certo, exceto por um detalhe 

que o senhor Divino, 60 anos, ilustrou. 

 

“Mas ele plantou a última semente no terreno dele mesmo. Pra ele 

colher tinha que ter plantado a última no terreno do Geovane” (Divino, 

60 anos) 

 

É interessante apontar que as simulações matemáticas proporcionadas 

pelo jogo provocam a criação de hipóteses, e essas pela própria ação 

de jogar são ratificadas ou refutadas gerando a reflexão sobre a prática. 

Nesse sentido, o erro da jogada ou a inferência equivocada também 

tem um papel importante, uma vez que leva o jogador a refazer o 
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caminho percorrido para aquela hipótese, avaliando e reformulando o 

seu pensamento. Além disso, é pela observação dos erros que o 

professor tem meios de avaliar e distinguir as reais dificuldades dos 

alunos na prática do jogo ou/e entendimento de conceitos 

matemáticos.  

 

E é nessa relação de auxílio entre os educandos, e também do educador 

proporcionada não só pela constatação do erro, mas também pelo 

papel da própria prática educativa, que evidenciamos a importância da 

mediação e do encontro com outro.  

Finalizamos essa aula com a construção de problemas a partir de 

alguns resultados das partidas, conforme (figura 49). 

 
Figura 49 - Construção de problemas a partir do jogo 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Os educandos fizeram os registros no caderno e realizaram as 

simulações utilizando o tabuleiro do jogo para obterem os resultados 

(Figura 50).  

 



 

 

99 

Figura 50 - Registros em caderno 

  

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

Foi notável que a utilização do tabuleiro auxiliou na abstração das 

questões pois possibilitou ver, sentir e compreender os problemas nos 

evidenciando a relação integradora da prática empírico-teórica ou 

concreto-abstrata, muitas vezes preterida pelo status da matemática 

teórico-abstrata defendida nos discursos da matemática colonial 

(FORDE, 2008). 

 

Para o professor Forde (2008, p. 127) “[...] essas dimensões não são 

dicotomizadas nem hierarquizadas, mas são complementares”. Pensar 

a matemática na perceptiva de totalidade possibilita a compressão da 

mesma como parte da vida sentida e não algo anulado/isolado 

desprovido da realidade.    

 

Esse ideal de matemática continuou a nos motivar. Assim, na aula 

seguinte prosseguimos com o jogo (figura 51), agora com uma nova 

proposta, pois os educandos iriam realizar algumas partidas para 

testarem suas estratégias e depois, em uma última partida ao final da 

aula, o vencedor de cada dupla ganharia uma premiação.  

 

Caderno Andrea (17 Anos) Caderno Marcos (40 Anos) 
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Figura 51 - Prática do jogo 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

No decorrer das partidas passamos de mesa em mesa para ver e ouvir 

as estratégias que os educandos utilizavam (figura 52). Deparamo-nos 

com pensamentos interessantes, tanto de colheita quanto de proteção 

das sementes, como podemos observar abaixo: 

 

“Primeiro eu olho o lado dele, para ver onde eu consigo colher, depois 

eu olho qual é o punhado de semente que eu tenho que pegar do meu 

lado pra alcançar a cova dele” (Joel, 52 anos). 

 

“Eu tento deixar minhas covas com mais de 3 sementes pra ele não ter 

como pegar, mas também olho onde consigo pegar na dele” (Gil, 45 

anos). 
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Figura 52 - Estratégias dos educandos 

  

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Com as falas dos alunos podemos constatar que cada um elegeu uma 

estratégia pessoal, buscando assim alcançar seu objetivo, que era 

colher o maior número de feijões. De acordo com Grando: 

 
[...] planejamento no jogo de regras é definido pelas 

várias antecipações e construções de estratégias. 

Quando o sujeito realiza constatações acerca de suas 

hipóteses, percebe regularidades e define estratégias, 

sendo capaz de efetuar um planejamento de suas ações 

[...] (GRANDO, 2000, p.25). 

 

Apesar do seu Joel e Gil utilizarem estratégias diferentes, ambos 

utilizam a matemática, pois contam as sementes o tempo todo, seja 

para buscar a melhor cova para acrescentar uma semente e a partir 

desse movimento, esta conter duas ou três para colheita, ou na 

proteção sempre deixando as suas próprias covas com mais de três 

sementes. Nessa dinâmica, vão empregando a aritmética, o raciocínio, 

a lógica, conceitos e pensamentos matemáticos para fazer estimativas 

de capturas e defesas das peças do jogo. 

 

Ao fim de todas as partidas, questionamos aos educandos quais eram 

as relações que conseguiam demonstrar do jogo Awalé com a 

matemática, e obtivemos as seguintes respostas (quadro 5): 
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Quadro 5 - Relações do jogo com a matemática na visão dos educandos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na relação que os educandos fizeram com o jogo transparece a relação 

de intencionalidade dada a cada jogada, demonstrando a causa e efeito 

das ações. 

 

Para além desses movimentos e conceitos desencadeados pelo jogo, 

como aritmética, o raciocínio, a lógica, e pensamentos matemáticos, 

Pereira e Cunha Jr (2016) defende que durante as jogadas são 

desenvolvidas habilidades e competência de leitura e interpretação, 

que são fundamentais na resolução de problemas. 

 

Assim, a matemática contida na prática do concreto, na abstração do 

pensar em como fazer, os aproxima de problemas reais, possibilitando 

o fazer sentido. Para Forde (2008): 

 
O conhecimento humano não cabe - livre de prejuízos - 

em lógicas binárias e dicotômicas, que excluem a 

Relação do jogo com a matemática 
Possíveis descrições do 

pensamento matemático: 

“Tem que ser boa de cabeça professora, 

a gente conta o tempo todo, tem que 

pensar onde eu vou pegar e onde eu vou 

plantar” (Terezinha, 55 anos). 

(1+1= 2+1= 3 [...] +1 = 48) 

“Quando vamos dividir as sementes no 

tabuleiro para começar o jogo” (Eloisa, 

73 anos).  

(48/2= 24) e (24/6= 4) 

“Quando eu tô jogando tenho que ficar 

esperto pra ele não pegar mais sementes 

que eu então eu vejo quantas sementes 

eu já peguei e vou vendo quantas 

faltam pra dá 25, porque depois eu jogo 

mais tranquilo” (Sergio, 69 anos) 

(25-18= 7) 

ou 

(18+1+1+1+1+1+1+1=25) 
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diferença na busca de uma mesmidade que só é possível 

quando abstrata, no campo das idéias. O útil e o belo 

podem coexistir, num só corpo, numa mesma 

concepção de rigor matemático, sob a égide de um novo 

paradigma (FORDE,2008, p.154-155). 

 

Com esse entendimento compreendemos o jogo awalé como 

potencialidade de uma maneira integral, relacionando o cotidiano 

numa troca contínua. Contribuindo na aprendizagem do respeito às 

regras, limites e espaços do outro, por meio da ludicidade, com um 

senso de cooperatividade. 

 

E foi na cooperatividade que ele mais se destacou como se evidenciou 

em nossa última ação do dia, pois conforme combinado entregamos 

dois bombons como prêmio aos ganhadores de cada dupla. 

 

O foco dessa última vivência estava muito mais em o que seria feito 

com o prêmio do que saber quem era o ganhador, pois a 

intencionalidade da pesquisadora era atravessada pela expectativa da 

apropriação dos valores civilizatórios afros brasileiros. 

 

Essa expectativa foi correspondida de forma satisfatória, pois ao 

averiguar o que seria feito com os bombons, percebemos que todos os 

ganhadores dividiram os prêmios com seu colega de partida. Ao 

questionar a motivação para tão atitude dona Taviana, (figura 53) nos 

proporcionou a seguinte reflexão: 
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Figura 53 - Resposta dona Taviana 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

“Se eu ganhei o jogo foi por causa da minha parceira, eu não ia comer 

os dois bombos e deixar ela olhando, não é certo isso professora, 

estávamos juntas, tenho que dividir com ela” (TAVIANA, 55 anos, 

grifo nosso). 

 

A análise de dona Taviana nos remete às possibilidades do encontro 

com o outro, da postura solidária, tão problematizada e exercitada em 

nossas aulas inspiradas pela cosmovisão africana. Com isso, 

percebemos que alcançamos a prática desejada por Brandão (2006, p. 

19), “Que não apenas reconheça a necessidade de trabalho com o 

outro, mas que acredite que, com o outro, é sempre melhor que 

sozinho”. 

 

Nessa perspectiva, nosso próximo encontro também se relacionava 

com a partilha. O término de nossa intervenção era uma mistura de 

sentidos, aromas, sons e sabores. O corpo que foi requisitado em sua 

integralidade tantas vezes em nossa prática foi novamente solicitado. 

Essa ação é ratificada por Brandão (2006) ao nos ensinar que: 

 
Se aprendemos com o corpo inteiro, podemos dizer que 

o mundo nos ensina, que a vida nos ensina. Tudo que 
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tem vida, axé, energia vital nos ensina. Então, podemos 

aprender com músicas, contos, fábulas, culinária, 

orações, preces, danças, escritos, corpos... Tudo é ou 

pode ser fonte de aprendizagem, compreensão e 

pertencimento ao mundo, tudo pode ser fonte de 

conhecimento, aprendizagem e saber (BRANDÃO, 

2006, p. 62). 
 

Compreendendo esse universo de possibilidades de aprendizagem, 

utilizamos a música, a comida, os afetos, e assim nossa festa-aula 

estava posta. 
 

De tal modo como iniciamos nosso primeiro dia de vivência, 

terminamos nosso ciclo ouvindo música, movimento importante pois 

para Lody (2006, p. 63), “Os sons integram momentos do dia-a-dia, 

têm grande revelação no tempo da festa, [...] sendo essencialmente 

lúdicos e comunicadores, assumindo funções de sociabilidade e 

exercícios de pertencimento”. 
 

Por isso o quilombo desfila, devolvendo em seu 

estandarte, a histórias de suas origens ao povo em forma 

de arte.17 
 

No cardápio, pratos típicos afro-brasileiros (figura 54) como: Vatapá, 

feito com miolo de pão, leite de coco, castanha de caju, amendoim, 

azeite de dendê, camarões frescos e secos, pimentas, temperos 

diversos e muito sabor; Caruru, feito à base de quiabo, camarão seco 

e azeite de dendê. E não poderia faltar nosso símbolo cultural, o 

acarajé. 
Akará- o bolinho de feijão  

Akará significa 

Bolinho de feijão, frito 

No azeite de dendê  

Assim é que está escrito  

Jê é o verbo comer  

Acarajé quer dizer  

Comer fogo, é o mito18 

                                                             
17 Fragmento da música, Ao Povo em Forma de Arte, escrita em 1978. 
18 Fragmento extraído do texto Literatura de Cordel “Akará-jé o mesmo que comer 

fogo”, autoria de Antônio Vieira, publicado em janeiro 2003. 
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Figura 54 - Mesa com pratos típicos afro-brasileiros 

  

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

E de sobremesa, Munguzá que é uma iguaria doce, feita de grãos de 

milho-branco levemente triturados, cozidos em um caldo contendo 

leite de coco ou de vaca, açúcar, canela em pó ou casca, cravo-da-

índia. 

 

Conversamos sobre a origem dos pratos, e da manutenção dos mesmos 

na culinária brasileira como forma de resistência e manifestação da 

cultura. Uma aula degustada mergulhada na história, identidade e 

sabores (figura 55). Para Lody (2006, p. 66), “[...] está na comida um 

dos mais significativos elos entre a pessoa e sua cultura, entre a pessoa 

e sua identidade”, o autor ainda compreende que os ingredientes, as 

receitas, as maneiras de preparar, servir e comer indica formas e estilos 

de traduzir povos, civilizações, sobretudo quando se trata da forte 

presença africana na mesa brasileira.  
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Figura 55 - Partilha e reflexão sobre a cultura culinária africana 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Ao final de todas essas possibilidades sensoriais, transluziu o carinho 

por meio do corpo afetivo traduzido em abraços. O afeto conquistado 

em longo prazo durante a trajetória de professora e reforçado enquanto 

pesquisadora proporcionou os bons encontros. Ora afetada pelo corpo 

individual e coletivo, ora afetando num processo mútuo:  

 
Porque afetividade tem relação direta com o influenciar 

e ser influenciado, potencializar, possibilitar. Porque 

afetividade está relacionada ao gostar de gente, 

propiciar encontros, contatos, afetos e afetações. Porque 

afetividade nos reporta ao corpo e porque os corpos são 

potências, possibilidades, amorosidade (TRINDADE, 

2006, p. 102). 

 

Corpos envoltos e produtores de signos e significados, que se 

permitiram a experiênciação junto e com o outro, na relação de troca 

e no coletivo contrapondo a prática de ensino-aprendizagem de 

modelos frios, dissociado de sentidos de emoção.  Porque “Aprender 

é um ato de amor, porque conhecer é um ato amoroso. Amor é o ato 

do encontro. Uma das formas de amor é a alegria da comunhão, é o 

sentimento da participação no coletivo, de ser amado” (OLIVEIRA, 
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2003, p. 131). 

 

A integração entre razão e emoção apontada por Alves (2008) nos 

permitiu contextualizar conceitos para além dos expostos pela 

matemática, como podemos visualizar no quadro com alguns 

conteúdos abordados na nossa prática19 (Quadro 6): 

 
Quadro 6 – Alguns conteúdos Abordados 

PORTUGUÊS 

Relação letra bastão com letra 

imprensa 
Fonemas e grafemas 

Contribuição da língua dos 

povos africanos para a 

construção da língua 

portuguesa falada no Brasil 

Gêneros textuais: Mito, lenda, 

música, provérbio 

Correspondência dos países na letra 

da música para o mapa 

A oralidade como resgate da 

ancestralidade, texto falado. 

HISTÓRIA 

Cultura, Miscigenação / Raça /Etnia Escravidão e a diáspora Africana 

Várias Áfricas. Desconstrução que o 

continente africano tem como 

exclusividade a miséria. 

Contribuições dos povos africanos  

para a sociedade nos campos da 

medicina, matemática, astronomia 

e metalurgia além da arte e cultura. 

Várias Áfricas. Desconstrução que o 

continente africano tem como 

exclusividade a miséria. 

Calendário gregoriano 

(AC/DC) 

GEOGRAFIA 

Globo terrestre, localização 

geográfica, continentes, países; 

Orientação espacial: norte / sul 

/ leste / oeste. Oriente, 

ocidente, linha do equador / 

meridiano de greenwich; 

                                                             
19 Os conteúdos estão separados por disciplinas para uma melhor organização e 

visualização. 
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Oceanos: Atlântico, pacifico e 

índico; 

Paisagens: urbanas, rurais, 

savanas, desertos, florestas. 

Emigração, imigração e escravização;  

CIÊNCIAS 

A importância da água para vida 

humana 

Estrutura das árvores (raiz, caule, 

folhas e frutos) 

A Árvore do Baobá  Agricultura 

Noção de reciclagem, meio 

ambiente e sustentabilidade. 
Melanina 

MATEMÁTICA 

Geometria (círculo e retângulo); valor posicional; 

Sistema de numeração decimal; 
operações básicas de adição, 

subtração, multiplicação, divisão. 

Sequência até 48; Estratégia 

localização e espacialidade Numeração 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Podemos observar a variedade de assuntos abordados nessa prática 

sendo válido destacar que as possibilidades não se encerram nessa 

tabela, muito pelo contrário, se ampliam e dialogam com várias áreas 

de conhecimento. 
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PALAVRAS FINAIS  

 

Compreendemos que o jogo Awalé é um instrumento de suma 

importância para se trabalhar a matemática, pois subsidiou a criação 

de diversificadas situações problemas e estimulou o pensamento 

matemático nos educandos da EJA. O jogo africano, viabilizou o 

constante cálculo mental, a realização de estimativas e criação de 

estratégias, proporcionando trabalhar as operações aritméticas de 

adição, subtração, multiplicação e divisão, além da noção de 

espacialidade, lateralidade, direção (sentido horário e anti-horário), 

sequência numérica até 48, noções de quantidade (igual, diferente, 

maior, menor, metade), ordem crescente e decrescente e até mesmo 

geometria (círculo e retângulo). Percebemos também a possibilidade 

de diálogo com tantas outras disciplinas. 

 

Mas além de tudo isso, chegamos até aqui com uma convicção que 

ultrapassa as descrições acima, pois entra na esfera dos sentidos, de 

que é sempre necessário olhar para trás, revisitar nossas raízes, 

resgatar nossa ancestralidade. Principalmente nós negros e negras, que 

nos foi ocultado a história de tantos heróis, de tantos feitos do povo, 

de tantas mulheres e homens de pele retinta de valores. 

 

A intervenção com o jogo awalé pode provocar esse encontro.  A 

junção do ensino baseado na 10.639/03 com a semiótica dos valores 

africanos, possibilita descolonizar saberes, e por que não dizer da sua 

utilização enquanto estratégia de decoloniedade contra práticas 

educativas engessadas. 

 

Percebemos que em consonância com a cosmovisão africana aprende-

se com todo corpo, se considera o sujeito inteiro, ensina-se fazendo a 

necessária relação da ciência/vida. Os sujeitos da EJA, pretéritos de 

história, ativos, críticos e conscientes, são instigados a trazerem para 

a prática escolar conhecimentos adquiridos pelas experiências de vida, 

correlacionando e fazendo inferências a respeito do conhecimento 
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científico, sem dicotomizar, compreendendo o vínculo entre teoria e 

prática em dar sentido à vida. 

 

Assim os sentidos produzidos não se encerram por aqui, mas nos 

remetem as  possibilidades de se trabalhar pedagogicamente com a 

história e cultura negras nos espaços escolares, compreendendo os 

desafios em propor novas metodologias para o ensino de estudos 

étnico-raciais, os quais implicam em reformular currículos, 

articulando cultura e identidade, com o intuito de criar oportunidade 

de sucesso escolar para todos educandos, independente da classe 

social, étnica-racial ou religiosa.  
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