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PREFÁCIO 

Lu Ain-Zaila1 

Inicio minha tessitura de palavras com o meu mais profundo agradecimento à 
Prof. Helena Rocha do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
(IFPA) - campus Belém, uma educadora revolucionária e amiga querida que o 
Afrofuturismo me trouxe sob seus ventos rodopiantes de mudança. E estendo meu 
carinho e admiração a cada integrante desta jornada educativa que me propicia não só 
alegria, mas orgulho de ter conseguido caminhar por passos já deixados e inspirado 
através da minha escrita, experiências educativas que trazem uma outra narrativa sobre 
os povos negros em África e nas diásporas, sobre suas histórias entre o real e o 
especulativo, uma experiência de utopia afrofuturista sem igual. 

A formação do pedagogo mediada por Tecnologias Educacionais afrofuturistas 
tem como pedra angular o conto Era Afrofuturista, da obra Sankofia (2018), minha 
primeira experiência de união de duas vertentes de ação enquanto escritora e pedagoga: 
a literatura especulativa e a prática educativa antirracista. Este conto em especial foi 
pensado para estar em sala de aula, por isso o tornei público desde o lançamento. Meu 
objetivo era que ele fosse a apresentação do poder de uma literatura afrofuturista, escrita 
pautada pela urgência de apresentar pessoas negras como protagonistas em seus 
próprios termos de mundo e cultura, vozes ativas de seus destinos e pensamentos 
escritos por uma pessoa negra atenta à centralidade histórica, social, política e culturas 
apresentada, a negra. 

Era Afrofuturista é uma metáfora de rito de passagem, pensada para informar 
pessoas negras e não negras sobre o quanto contar e acreditar numa história única e 
opressora do mundo como algo natural é nocivo e não contribui para uma educação 
distante dos moldes eurocêntricos. Nesse ponto é impossível não nos lembrarmos que o 
conto também busca, ou melhor, busca apontar múltiplos caminhos interdisciplinares 
para a aplicação da Lei 10.639/03 que trata do reconhecimento da racionalidade, 
resistência e beleza cultural dos povos africanos desde as primeiras civilizações até hoje 
em África e suas diásporas. 

A Formação do Pedagogo Mediada por Tecnologias Educacionais Afrofuturistas 
é sem a menor sombra de dúvidas, a primeira obra a registrar metodologias ativas, 
resultantes do encontro de conteúdos afrofuturistas com práticas pedagógicas 
antirracistas no Brasil. E para mim em especial é a certeza de que há meios e modos 

 
1 Luciene Marcelino Esnesto. Formada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
publicou em 2007, a sua primeira história, o conto O Caminho Sankofa de Nande na revista Eparrei. Em 
2015, após uma visita a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a autora percebeu que não haviam livros em 
que poderia ser identificar, resolveu então criar uma história de ficção científica semi-distópica na 
Duologia Brasil 2408, composta pelos romances (In) Verdades (2016) e (R) Evolução (2017), lançados de 
forma independente, os romances contam a história de uma heroína negra chamada Ena, que luta contra a 
corrupção no Brasil do século 25. Em 2018, lança um projeto de financiamento coletivo Benfeitoria, o 
livro Sankofia: breves histórias afrofuturistas, contendo contos que vão do Afrofuturismo ao sword and 
soul, uma variante afrocêntrica do subgênero sword and sorcery, protagonizada por personagens negros. 
Em 2019 escreveu o livro ÌSÉGÚN: uma novela cyberfunk. Disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu_Ain-Zaila e https://brasil2408.com.br/ 
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acessíveis a educadores formais e não formais de subsidiar atividades que promovam a 
autocrítica e a descolonização dos indivíduos. 

Sendo assim, diante da afirmativa acima é possível afirmar que o livro propõe, a 
partir de suas ações educativas afirmativas e inclusivas, indagações que evidenciam a 
lógica da desumanização dos corpos negros no ambiente escolar, onde a ausência de 
suas vozes e produções é uma questão não solucionada. 

Outro ponto importante a se destacar na obra é a vívida desconstrução do sentido 
da palavra – tecnologia – dentro do ambiente educacional, que concorda com a noção da 
mesma dentro do Afrofuturismo, que também não a remete a um lugar mecânico, mas 
sociorracial (raça é uma tecnologia subjetiva) onde as metáforas entre circuitos e 
controle tecnológico são roupagens para o debate dos lugares fabricados racialmente e 
socialmente. Essa compreensão respeita e apoia o pensamento afrofuturista que se apoia 
no seu ib, a Afrocentricidade como forma de recentralizar os paradigmas e modos de 
Ser dos povos africanos diaspóricos, que ainda podem reconhecer seus valores 
civilizatórios do ontem no hoje. 

O coração ib, também haty, na língua egípcia foi concebido como a sede de 
pensamentos e emoções. A palavra para coração também significa “mente”, 
“compreensão” e “inteligência”. Razão, emoção, espírito, mente e corpo não 
foram concebidos como entidades antitéticas separadas. Matéria e espírito 
não eram opostos em conflito. Assim, em suas investigações, os filósofos 
podem recorrer a todos os recursos de seu ser, incluindo a razão e o 
sentimento. Desta forma, eles podem esperar alcançar a realização.2 

Esse entendimento nos direciona a um aspecto absolutamente relevante que ainda 
não mencionei. A formação do pedagogo mediada por Tecnologias Educacionais 
Afrofuturistas enfatiza e enaltece a presença de palavras, presenças e simbologias 
atlânticas negras e afrobrasileiras que transcenderam sua obra inspiradora e criaram 
além de um modo próprio de existir, uma estética de acolhimento que expõe todo o 
aquilombamento que foi necessário à sua construção. Uma vitória sem igual na 
formação de educadores e que alcançará o ambiente escolar. 

A caminho de uma Era Afrofuturista. É assim que me sinto ao ler as iniciativas 
apresentadas nesta obra, construídas por educadores-intelectuais a muitas mãos e de 
todas as cores, engajados em sonhar e realizar a partir de uma construção metodológica 
e ações uma sociedade melhor. Sinto que o transcrito nessas páginas é o vislumbre da 
capacidade realmente transformadora que uma educação livre do racismo e de tantas 
outras formas de opressão arraigadas na sociedade pode nos proporcionar. 

E finalizo transcrevendo meu encantamento através de um adinkra que 
acredito, simboliza a trajetória desta obra, o Odo nnyew fie kwan - símbolo da 
devoção, fidelidade e do poder do amor, que significa “O amor nunca perde o 
seu caminho para casa”. 

 
2 - Egito: História Antiga da Filosofia Africana, de Théophile Obenga. Disponível em < https://filosofia-
africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/obengat._egito_hist%C3%B3ria_antiga_da_filosofia_afri
cana_2004.pdf >.  Atualmente é professor na San Francisco State University, na Califórnia/EUA, onde 
dirige também o Departamento de Estudos Africanos. É ainda o Diretor da revista ANKH – Revista é 
Egiptologia e das Civilizações Africanas. E está indiscutivelmente entre os grandes intelectuais africanos 
contemporâneos. 
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A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO MEDIADA POR TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS AFROFUTURISTAS  

Helena do Socorro Campos da Rocha3 
 
1. INTRODUÇÃO 

Desenhar futuros é preciso e indispensável 
(LU AIN-ZAILA, 2019, p. 5) 

 

Tratamos aqui de um relato de experiência desenvolvida em duas turmas do curso 
de Licenciatura em Pedagogia nos semestres 2019-1 e 2019-2 no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) campus Belém com a disciplina 
Educação para Relações Etnicorraciais com carga horária de 40 horas, obrigatória nas 
Licenciaturas.   

Foi utilizada a metodologia ativa da sala de aula invertida a partir dos contos Era 
Afrofuturista integrante do livro Sankofia e do Ensaio “Afrofuturismo: o espelhamento 
negro que nos interessa” de Lu Ain-Zaila. O objetivo era dinamizar as aulas da 
disciplina colocando o futuro professor no centro do processo de sua aprendizagem 
potencializando a autonomia e o empoderamento para criar possibilidades de atuação no 
fazer pedagógico em prol de uma educação antirracista. 

Lançamos mão de vários recursos, dentre eles a produção de História em 
Quadrinhos - HQ, tirinhas, resumos criativos no formato de lettering, infográficos, 
nuvem de palavras, desenhos que culminaram com a produção de dez produtos 
educacionais, aqui denominados de Tecnologias Educacionais para intervenção em sala 
de aula com a temática etnicorracial. 

Partimos da hipótese que, na formação do profissional de Pedagogia, deve 
permear a criatividade que, de certa forma, encaminha o aluno à autonomia para lidar 
com as diversidades em sala de aula colaborando para subsidiar suas práticas quando 
necessário se fizer o uso desses saberes para desconstruir práticas preconceituosas e 
excludente  

 
1. SOBRE O AFROFUTURISMO 

Originalmente, o termo Afrofuturismo nasce no ensaio Black to the Future, 
publicado em 1995 no livro Flame Wars: The Discourse of Cyberculture, de Mark 
Dery, escritor estadunidense e pesquisador de Cibercultura que contextualiza a estética 
futurista com inspiração africana definindo Afrofuturismo como “ficção que trata sobre 
temas afro-americanos e questões afro-americanas sobre a tecnocultura do século XX” 
(DERY,1994, p. 180) a partir de uma série de entrevistas com três intelectuais e autores 
negros, Samuel R. Delany, Greg Tate e Tricia Rose,  em 1990, no sentido de fazer uma 
crítica a falta de autores negros em narrativas de ficção especulativas.  

Em uma das entrevistas, Delany aponta o epistemicídio como ferramenta usada 
pelo colonizador como potencial causa desse apagamento de nossas memórias passadas, 

 
3 Professora do IFPA campus Belém vinculada ao DEPRO - Departamento de Ensino, Ciências e 
Formação de Professores. Pedagoga, Mestre em Ensino, Pesquisadora do Afrofuturismo na Educação.  
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que impacta no presente e, por sua vez, na prospecção de um futuro possível para a 
população negra. 

A razão histórica para termos sido tão empobrecidos em termos de imagens 
futuras é porque, até muito recentemente, como uma população nós fomos 
sistematicamente proibidos de qualquer imagem do nosso passado. […] 
Quando, de fato, nós dizemos que esse país foi fundado na escravidão, nós 
devemos lembrar que queremos dizer, especificamente, que ele foi fundado 
na destruição sistemática, consciente e massiva das reminiscências culturais 
africanas. (DELANY, In: DERY, 1994, p. 190-191). 

Os negros sempre tiveram suas próprias histórias, simbolismos e identidades do 
continente africano passadas pelas gerações, e que foram silenciadas pela aculturação e 
silenciamento desse povo que excluiu seu poder cultural. Esse epistemicídio é bem 
visibilizado por Mbembe (2014) ao tratar sobre o projeto do Colonizador cuja 
metodologia baseava-se na efabulação, na socialização de crianças e ressocialização de 
jovens e adultos e o mais crítico de tudo: usando uma narrativa acerca de uma África 
nunca vista ou vivida por eles. Tal projeto lançava mão de recursos, instrumentos e 
ferramentas tecnológicas diversificadas como zoológicos humanos, Literatura por meio 
de romances, folhetins, etc. e da publicidade utilizando de diversos aparatos midiáticos. 
“(...) a formação da consciência racista e a habituação ao racismo são pedras de toque 
do processo de socialização da cidadania” (p. 113). 

Tal projeto segundo o autor, fabrica, produz e determina o negro forjando 
características negativas desconhecidas inicialmente pelo próprio negro, mas que a 
partir dessa definição colonizadora passa a se ver como tal. No entanto, ao longo dos 
tempos, negro subverte essa relação e reelabora esse conceito com uma adjetivação 
positiva passando de uma identidade atribuída a uma identidade construída. 

O Afrofuturismo surge então, como uma possibilidade de reelaboração desse 
conceito do ser negro. Trata-se de um movimento social que envolve, música, arte, 
literatura, a cultura pop no geral, que concebe a ideia da negritude em um universo 
tecnológico. 

O Afrofuturismo é entendido por Goés (2017, p. 112) como "um lugar de estética 
construído pelo corpo negro seja em África ou na diáspora". Esse lugar de estética e de 
tecnologia ao qual o  negro e a África sempre foram relegados a segundo plano, é bem 
definido na conceituação de Santos (1999) ao destacar que a densidade de informação e 
conhecimento do território acarreta em uma seletividade espacial que estabelece uma 
categoria de análise pertinente: aqueles territórios que acumulam densidades técnicas e 
informacionais e, portanto, se tornam mais aptos a atrair atividades econômicas, 
capitais, tecnologia e organização são denominados territórios luminosos. Os espaços 
onde estas características estão afastadas são chamados de territórios opacos. 
(SANTOS, 1999, p. 194). 

Nesse contexto à África e seus descendentes da Diáspora nunca foi atrelado, 
mesmo que subjetivamente, a um território luminoso e sempre esteve fadado por 
questões do discurso único do colonizador a um território opaco. O Afrofuturismo tem 
uma missão de desatrelar a África e sua História dessa opacidade artística e acadêmica.  
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Silva & Quadrado (2019) apontam que, mesmo sendo considerado apenas um 
gênero cultural, o Afrofuturismo projeta as possibilidades futurísticas de um povo, 
ultrapassando o gênero cultural e influenciando da vida real.  

Santos & Santos (2018, p. 160) a partir de um olhar sobre a estética, mais 
especificamente no campo da moda reforçam o termo Afrofuturismo como uma 
"corrente artístico-cultural que vem sendo construída desde os anos 1960 e articula 
referências de matriz africana às de ficção científica". 

O cineasta Akomfrah (1996) se inspira em Walter Benjamin para dar nome ao 
documentário Last angel of history que remete imageticamente para um anjo que olha 
longamente o passado em ruínas, ao mesmo tempo em que é empurrado abrupta e 
ininterruptamente para o futuro, pelo progresso. Essa cena chama atenção para uma das 
questões centrais acerca do debate afrofuturista:  como a comunidade negra diaspórica 
que teve deliberadamente o passado roubado, apagado e invisibilizado pela escravidão 
consegue, sem esse acervo de imagens, vislumbrar futuros? (FREITAS & MESSIAS, 
2020) 

Outra redefinição interessante do conceito de Afrofuturismo é feita pela 
pesquisadora Lisa Yaszek. Para a autora Afrofuturismo é: “ficção especulativa ou ficção 
científica escrita por autores afrodiaspóricos e africanos.  É um movimento estético 
global que abrange arte, cinema, literatura, música e pesquisas acadêmicas” (YASZEK, 
2013, p.1 apud FREITAS & MESSIAS, 2018, p. 408). 

O Afrofuturismo utiliza o resgate da mitologia e histórias africanas e se une com 
elementos da ciência tendo como objetivo a liberdade de expressão, autoconfiança e 
empoderamento negro. Para Vaz & Bonito (2019), o Afrofuturismo é uma ferramenta 
de resistência ao eurocentrismo, deixando claro a cultura e identidade do povo negro em 
produções artísticas e o sentimento de pertencimento a todos os ambientes.  

Womack (2013) destaca a tímida discussão do Afrofuturismo nas universidades, 
tanto afro-americanas, quanto africanas, como tema de pesquisa. O fato se dá no 
contexto do pós-eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack 
Obama.  

A autora argumenta que:  

Há um grupo crescente de professores (...) que estão dedicados ao estudo de 
obras que analisam as dinâmicas entre raça e cultura específicas às 
experiências de pessoas negras por meio de obras de ficção científica e de 
fantasia. Eles usam essas obras como uma plataforma para discutir questões 
relacionadas à humanidade – incluindo a guerra, o apartheid e genocídios –, 
enquanto exploram também questões de classe, espiritualidade, filosofia e 
história. Outros reconsideram o uso da tecnologia, suas aplicações na 
sociedade e seu papel na criação de arte como um processo. (WOMACK, 
2013, p. 43) 

Tomando a fala de Ernesto (2018, p. 6) de que “ficção e realidade conectam 
passado, presente e futuro, o pulsante propósito do Afrofuturismo” trazemos o 
movimento afrofuturista para o âmbito educacional na formação do profissional da 
Pedagogia por meio de suas características mais marcantes em prol de uma educação 
antirracista: a ancestralidade, a tecnologia, o empoderamento/autonomia e o futuro 
possível com suas adaptações para o espaço educacional. 
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A autonomia embasada em Freire (1995, p. 148) quando o autor afirma que 
“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção”. 

O empoderamento está atrelado ao que Berth (2018, p. 76) fala, apoiada nos 
estudos de Freire (1995), enquanto prática que parte do processo de autoconscientização 
e culmina em transformação a partir de movimentos internos do indivíduo. Segundo a 
autora “não é possível empoderar alguém senão nós mesmos e servirmos de amparo aos 
processos de conscientização de outros indivíduos”. 

Ancestralidade que se constitui em um elo entre o passado e o presente no resgate 
dessa memória dinâmica acerca dos saberes da diversidade etnicorracial que tem o 
intuito de preservar para valorizar o que já existe e fazer proposições para o futuro. E 
isso só é possível, conforme Sarmiento et al (2007) se colocarmos a emoção como 
elemento integrante no processo de fixação das memórias que são fundamentais na 
aprendizagem. 

A Ancestralidade está representada pelo símbolo Adinkra Sankofa, cujo 
significado remonta à sabedoria de aprender com o passado, recuperando memórias, 
para construir o futuro. Essa noção de aprender com o passado fica explícita no ditado 
“Nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou atrás” (NASCIMENTO, 2009, p. 40). 

 
Figura 1: Símbolos Adinkra da Ancestralidade 

Fonte: http://kisikina-designs.com/our-services1/custom-made-pattern-design-services 

A Tecnologia se baseia na concepção de Vieira Pinto (2008), que tece uma 
diferença entre técnica e tecnologia, afirmando que a técnica é inerente à espécie 
humana, pressupondo a faculdade de produzir e inventar meios artificiais de resolver 
problemas. Já a tecnologia é a ciência da técnica, que surge como exigência social numa 
etapa da história evolutiva da espécie humana. O autor aponta que as tecnologias 
nascem, de um lado, devido à posse dos instrumentos lógicos e materiais indispensáveis 
para se chegar a uma nova realização, na base dos quais está o desenvolvimento 
científico, e, de outro, de uma incessante exigência social de superação de obstáculos e 
busca de inovações. 

Essas características se incumbem de proporcionar um futuro possível para a 
população negra, mas não falamos de um futuro distante, mas um futuro próximo que 
capacite o futuro pedagogo para lidar com as questões etnicorraciais não apenas após a 
formatura, mas durante sua formação em etapas formativas como o estágio e a 
residência pedagógica. 
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2. OS CAMINHOS PERCORRIDOS 
Nos apropriamos das ideias afrofuturistas, como vincular métodos e tecnologias 

inovadoras a saberes e tradições africanas e diáspora africana, para pensar, criar e 
confeccionar produtos educacionais, que possibilitem discutir questões etnicorraciais 
com novas abordagens, recriando o passado, interpretando o presente e construindo o 
futuro a partir de Lu Ain-Zaila. 

Aqui o Afrofuturismo permeia o processo ensino-aprendizagem na Literatura 
ficcional de Lu Ain-Zaila. Suas obras estabelecem diálogo entre a ancestralidade, 
imaginação, tecnologia e futuro. Lu Ain-Zaila usa o Afrofuturismo como uma narrativa 
para imaginar futuros possíveis com uma lente cultural negra africana e diaspórica. 

Foi dado destaque à escritora Luciene Marcelino Ernesto, mais conhecida como 
Lu Ain-Zaila. É uma pedagoga e escritora afrobrasileira cujas temáticas são a ficção 
científica afrofuturista e literatura fantástica.  

  
Figura 2 - Luciene Ernesto/Lu Ain-Zaila 

Fonte: https://brasil2408.com.br/index.php/a-autora/ 

Ela é formada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), publicou em 2007, a sua primeira história, o conto “O Caminho Sankofa de 
Nande” na revista Eparrei. 

Na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em 2015, Lu Ain-Zaila percebeu a 
inexistência de livros que representassem sua história e resolveu criar uma história de 
ficção científica na Duologia Brasil 2408, composta pelos romances (In) Verdades 
(2016) e (R) Evolução (2017), lançados de forma independente, que contam a história 
de uma heroína negra chamada Ena, que luta contra a corrupção no Brasil do século 
XXV. 

Ain-Zaila faz uma escrita periférica utilizando o componente da ancestralidade 
sobre problemas do passado/presente e da mitologia africana. A autora pensa no 
Afrofuturismo como uma forma de rever o passado para além da escravidão trazendo à 
tona uma história esplêndida que deve ser contada pelo presente para que existamos no 
futuro, encharcadas de empoderamento para tornar seus leitores sujeitos capazes de 
produzir oportunidades justas a qualquer momento. Isso inclui o resgate de mitologias 
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africanas, o desenvolvimento de críticas sociais voltadas para problemas reais do nosso 
mundo contemporâneo e a construção de uma noção de futuro. Esses três aspectos 
chegam a compor uma das premissas do Afrofuturismo de que é preciso resgatar um 
passado sistematicamente apagado para refletir sobre os problemas do presente e 
projetar futuros para a população negra. 

 
Figura 3 - Livro “Sankofia” e Ensaio “Afrofuturismo: o espelhamento negro que nos interessa”  

Fonte: https://brasil2408.com.br/index.php/a-autora/ 

Para a leitura do capítulo “Era Afrofuturista” do livro Sankofia e do Ensaio 
“Afrofuturismo: o espelhamento negro que nos interessa” a criatividade e a inovação 
foram a tônica a partir da mobilização de estratégias pedagógicas diferenciadas, na 
perspectiva de estimular uma aprendizagem criativa a partir de Morin (2014) e 
transformar a realidade. 

Fazendo uma breve revisão de literatura na temática encontramos em Mendes 
(2019, p.79) que apoiado nas ideias sobre uma pedagogia da criatividade, proposta por 
Martins (2000),  

toma como indicadores de habilidades criativas para exploração criadora das 
informações históricas nas atividades matemática em sala de aula, um 
pensamento criativo que explore produtivamente as atividades intuitivas 
(imaginação, invenção, intuição), operativas (lógica, encadeamento de 
ideias), simbólicas (percepção, atribuição de significados), dentre outras 
ações que provoquem desafios cognitivos a quem investiga para aprender.  

Com base em Sternberg e Williams (2003), o autor enfatiza que o trabalho 
criativo requer a aplicação e o equilíbrio de três capacidades que podem ser todas 
desenvolvidas nos alunos: a capacidade sintética, a capacidade analítica e a capacidade 
prática. 

1. Capacidade sintética: é o que tipicamente pensamos como criatividade, ou 
seja, a capacidade de gerar ideias novas e interessantes, ao pensar por síntese, 
relacionar as coisas que outras pessoas não conhecem. 
2. Capacidade analítica: tipicamente considerada uma capacidade do 
pensamento crítico, analítico e avaliativo das ideias para apontar implicações 
de uma ideia criativa e testá-la. 
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3. Capacidade prática: capacidade de transformar a teoria em prática e as 
ideias abstratas em realizações práticas, de modo a convencer os outros sobre 
sua importância potencial. (MENDES. 2019, p. 80) 

Cabe ao professor proporcionar em seu fazer metodologias e instrumentos para 
estabelecer um equilíbrio entre essas capacidades na formação inicial e continuada para 
que o futuro professor sinta segurança em pensar atividades inovadoras e criativas que 
promovam uma aprendizagem investigativa e criativa. 

Abaixo elencamos os recursos e estratégias utilizados para potencializar a 
criatividade e inovação na disciplina. 

2.1 O Lettering 
A criatividade foi potencializada com o uso do Lettering enquanto recurso 

didático que retroage ao que conhecemos como maker (fazer à mão) e, no caso em 
questão desenvolveu a perspectiva da síntese enquanto produto educacional concebido 
na disciplina como forma de avaliar a leitura e apreensão do conteúdo. 

   

 
Figura 4 – Lettering produzidos na turma  

Fonte: Arquivo das Turmas no SIGAA. Janeiro, 2020. 
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Foi usada a metodologia sala de aula invertida que pressupõe que o aprendiz 
assuma a responsabilidade pelo estudo teórico e a aula presencial sirva como aplicação 
prática dos conceitos estudados previamente (JAIME; KOLLER; GRAEML, 2015).  

2.2 Nuvem de palavras 
A partir de uma conversa inicial acerca das leituras para levantar palavras 

articuladas aos conceitos comumente usados sobre a diversidade etnicorracial e o 
Afrofuturismo foi proposto à turma que desenvolvessem uma Nuvem de palavras 
individualmente, o que possibilitou registrar os conhecimentos e discutir os conceitos - 
prévios que traziam, possibilitando observar as nuances de entendimento do conteúdo e 
promover uma discussão que potencializou a realização de outras atividades. 

 

  
 

Figura 5 – Nuvem de palavras produzidas nas turmas  
Fonte: Arquivo das Turmas no SIGAA. Janeiro, 2020. 

2.3 Tirinhas de História em Quadrinhos 
A utilização de produção autoral de Tirinhas e História em Quadrinhos (HQ na 

formação inicial do profissional da Pedagogia no trato com a diversidade etnicorracial é 
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uma ferramenta útil tanto para o processo de ensino como para avaliação da 
aprendizagem e análise de apreensão do conteúdo curricular. 

A utilização de tirinhas como produto da aprendizagem criativa de conteúdos da 
diversidade etnicorracial é um ferramental poderoso em que se pode agregar texto 
escrito e imagem, oportunizando ao aluno a produção de conhecimento, desenvolvendo 
sua criatividade e o poder de síntese, possibilitando-o apresentar a releitura dos fatos 
abordados nos textos. 
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Figura 6 – Tirinhas produzidas nas turmas  

Fonte: Arquivo das Turmas no SIGAA. Janeiro, 2020. 

É uma narrativa diferenciada sobre empoderamento destacando a questão estética 
do empoderamento bem presente no gênero feminino com a questão da aceitação dos 
cabelos. Conforme Berth (2018, p. 122) “o processo de fortalecimento da autoestima e 
estratégias conscientes de desenvolvimento das relações consigo mesmo também faz 
parte de um processo ativo de empoderamento”. 

2.4 Gamificação 
Pensamos na Gamificação como o fio condutor que possibilitaria o equilíbrio das 

capacidades sintética, analítica e prática descritas por Mendes (2019) permeado pelo 
Afrofuturismo na perspectiva da aprendizagem criativa e investigativa. 

A gamificação captura dos jogos a sua essência, ou seja, os elementos e 
mecanismos que proporcionam ao usuário maior motivação e engajamento. E o nível de 
engajamento do sujeito é preponderante para o sucesso em gamificação (MUNTEAN, 
2011). 

Com o objetivo de proporcionar uma revisão dos conteúdos contidos nos textos 
“Era Afrofuturista” e “Afrofuturismo: o espelhamento que nos interessa”, foi recriado 
de forma colaborativa, o “Tabuleiro Humano: Afrofuturismo”. A proposta surgiu a 
partir de um teste em sala de aula, direcionado pela professora, onde os alunos teriam 
que desenvolver regras e procedimentos. Com isso foi proposto o segundo momento 
onde o jogo teria que estar reformulado com regras e procedimentos sem falhas.  
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Figura 7 – Primeira versão do Tabuleiro Humano Afrofuturismo 

Fonte: Arquivo das Turmas no SIGAA. Janeiro, 2020. 

A construção se deu durante o período de 05 a 11 de fevereiro de 2020 e sua 
montagem e aplicação no dia 12 de fevereiro de 2020 no hall do Refeitório Bloco N. A 
metodologia utilizada para o estabelecimento deste recurso em sala foi a Gamificação 
na qual abrange a utilização de mecanismos e sistemáticas de jogos para a resolução de 
problemas e para a motivação e o engajamento de um determinado público, ou seja, 
neste caso os alunos. Gamificação é entendida como um processo para melhoria de um 
ensino, objetos (tabuleiro humano) ou ambientes com base em elementos de jogos e 
comportamento dos integrantes. 

O tabuleiro foi construído em uma superfície plana e pré-marcada, utilizando 22 
folhas de papel A3, 8 cartolinas de cores variadas e números impressos. Seu formato 
corresponde a uma trilha, com marcação de início e fim. Este foi elaborado por 6 
discentes da turma do curso de Licenciatura em pedagogia, 6º semestre, do turno 
noturno e montado primeiramente na sala 13, local onde ocorre as aulas das turmas, e 
posteriormente no pátio do refeitório do Instituto Federal do Pará, no dia 12 de fevereiro 
de 2020.  

Em cada casa do tabuleiro, detinha os números de 1 a 20, além das casas de início 
e fim, definindo a saída e a chegada dos jogadores e, em casas específicas, podiam ser 
encontrados envelopes com números de 1 a 6, repetidos algumas vezes, que detinham 
pequenas tarefas ou "prendas", nas casas 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,1 3, 15, 17 e 19, que 
deveriam ser feitas pelos participantes, sendo estas: 1. Fazer uma imitação de um 
famoso ou alguém que está na roda; 2. Fazer uma performance de dança de salão com 
alguém da roda; 3. Passar uma rodada brincando com os olhos tapados; 4. Fazer uma 
pose de yoga e ficar parado nela por 10 segundos; 5. Avance 3 casas pulando igual um 
coelho; 6. Volte 2 casas dançando igual ao Michael Jackson.  

Fazia parte também do jogo, além do tabuleiro, um painel confeccionado de papel 
cartão de cor laranja e bordas azuis, com encaixes, feitos com estilete, para 59 cartelas 
que foram confeccionadas em E.V.A., em cores diversas (vermelha, laranja e verde), 
tamanho de 10 cm de largura por 10 cm de altura, numeradas de 1 a 59, os números 
eram de cor azul, e no verso continham questões com três alternativas cada e que foram 
impressas em papel A4, no tamanho 8cm de largura 8cm de altura e formuladas pelos 
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próprios alunos da turma de Pedagogia, retiradas dos textos: “Era Afrofuturista” e 
“Afrofuturismo: o espelhamento que nos interessa” e um Dado. O vencedor era a dupla 
que chegasse primeiro na saída e teve a duração de aproximadamente 45 minutos. 

 
Figura 8 – Versão final do Tabuleiro Humano Afrofuturismo 

Fonte: Arquivo das Turmas no SIGAA. Fevereiro, 2020. 

2.5 Representação imagética do Afrofuturismo 

 

 

Figura 9 – Representações imagéticas do Afrofuturismo 
Fonte: Arquivo das Turmas no SIGAA. Fevereiro, 2020. 
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2.6 Inventário 
O Inventário segundo Vaz (2018, p. 51) constitui-se como "um exercício criativo 

de aprendizado que aciona a história pessoal e a memória nas diferentes leituras sobre o 
aprendizado adquirido". Inventariar é identificar indícios dos saberes que estão 
incluídos na bagagem cultural que fazem parte do repertório pessoal enquanto sujeito 
que são ressignificados através de novos saberes e afetos (ROCHA, 2020). 

A prática educativa fomentada com os inventários oportunizou a narrativa dos 
alunos sobre as questões etnicorraciais tratadas na Formação do Pedagogo e que seriam 
preservadas tanto na materialização destes, quanto em suas memórias. Os inventários 
afrofuturistas serviram de instrumentos em que é possível detectar a mudança de postura 
quanto à diversidade etnicorracial que brotava do interior de cada um dos alunos, muitas 
vezes machucados em sua trajetória acadêmica. Eram de vários formatos: caixas 
interativas, calendários, livros interativos, blogs, páginas do Instagram, Tumblr, slides, 
dentre outros. 
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Figura 10 – Inventários Afrofuturistas 

Fonte: Arquivo das Turmas no SIGAA. Fevereiro, 2020. 
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A confecção do inventário durou um semestre inteiro e constitui-se como a 
somatória dos trabalhos desenvolvidos durante a disciplina, funcionando como 
potencializador da aprendizagem criativa em prol de uma educação antirracista. 

 

 
Figura 11 – Inventários Afrofuturistas 

Fonte: Arquivo das Turmas no SIGAA. Fevereiro, 2020. 

 
 



26 
 

2.7 Infográficos 
A elaboração de Infográficos é uma forma criativa para organizar, sintetizar e 

socializar a compreensão de um determinado assunto, neste caso, os termos e conceitos 
comumente usados nas relações etnicorraciais. 

 

 
Figura 12 – Infográficos Afrofuturistas 

Fonte: Arquivo das Turmas no SIGAA. Fevereiro, 2020. 

De acordo com Alvarez (2012, p. 149)  

elaborar infográficos exige dos alunos essa participação ativa e o exercício de 
competências cognitivas, relacionais e produtivas, principalmente nos dias 
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atuais, em que a ciência e a tecnologia facilitaram o acesso a informações de 
todo o tipo a qualquer momento e lugar.  

A elaboração de infográficos se configurou em um grande aliado da professora 
para a compreensão dos conceitos acerca do Afrofuturismo nos dois textos de Lu Ain-
Zaila. 

2.8 Poesia 

 
 
É mais do que fazer barulho e vir retomar o que é nosso por direito 
Por eles continuávamos mudos, quem dirá fazendo história, ter livro feito 
Entenda que descendemos de África e temos como legado ressaltar a 
diáspora de um povo oprimido 
Queremos mais do que reparação histórica, ver os nossos em evidência 
E isso não é um pedido 
Chega de tanta didática, a vida é muito vasta pra gastar o nosso tempo 
ensinando o que já deviam ter aprendido 
Porque mais do que um beat pesado é fazer ecoar em sua mente o legado de 
Mandume 
E no que depender da minha geração, parça, não mais passarão impunes. 
(Mel Duarte, 2016) 

 

 
Figura 13 – Poesias autorais Afrofuturistas 

Fonte: Arquivo das Turmas no SIGAA. Fevereiro, 2020. 

A poesia aqui foi utilizada pelos alunos na perspectiva de Silva (2017) no patamar 
de possibilidade de modificar o olhar sobre as coisas, sobre o seu próprio entorno. Um 
instrumento para reajustar as lentes a partir das quais até então o mundo era visto e 
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permitir enxergar esse mundo e a si mesmo a partir de ângulos outros que apontem para 
formas de ser e de existir até então desconhecidas. 

2.9 Tecnologias Educacionais Afrofuturistas 
A experiência com a produção de produtos educacionais criativos em diversos 

formatos – lettering, poesia, infográficos, nuvem de palavras, desenhos, tirinhas de 
HQs, inventários se expressou em concentração, atenção, compreensão da informação e 
na interação instantânea e contínua entre o aluno e o conteúdo e no uso da imaginação 
para criar soluções criativas aos problemas cotidianos envolvendo a diversidade 
etnicorracial, além de potencializar a concepção e construção de Tecnologias 
Educacionais afrofuturistas que apresentamos ao longo deste livro. 

Foram produzidos cinco protótipos no semestre 2019-1 na turma TC913TB. 

Nº TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL  

CONTEÚDO SÉRIE AUTORES 

1 TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL 

SENET DO 
TEMPO 

 

Medidas de 
tempo- 

Calendário 

2° Ano 
Ensino 

Fundamental  

Luciane Damasceno Nery dos Santos  
Mayara Viana dos Santos Menezes  

Priscyla Suellen Costa e Silva  
Thássia Julienne Pontes da Silva  

Tayanne Fonseca Mendes  
Thalía de Amaral dos Santos  

Orientadora: Helena do Socorro 
Campos da Rocha  

2 TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL 

TABULEIRO 
LESTE-OESTE 

 

Diáspora 
Africana 

4° Ano 
Ensino 

Fundamental  

Brena Almeida Menezes  
Ingrid Karoline Gouvêa Henrique  

Mauro Rodrigues Lisboa Junior  
Yngrid Amanda da Silveira Silva  
Orientadora: Helena do Socorro 

Campos da Rocha 
3 TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL 
IDENTIVISIDADE 

 

Identidade 1° Ano 
Ensino 

Fundamental 
I 

Andrey Luiz Souza de Brito  
Francyany Gustausen Moraes  

Gustavo Monteiro Santiago  
Igor Cristian Souza da Silva  

Mikaelly Bordalo de Oliveira  
Moyena Medeiros Lobato 

Orientadora: Helena do Socorro 
Campos da Rocha 

4 TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL 
TERRITÓRIO E 
DIVERSIDADE 

CULTURAL 
 

Municípios 3° Ano 
Ensino 

Fundamental  

Amanda Gomes Braga  
Bruna Conceição de Souza Barata  

Edilene de Souza e Souza  
Zaira Amanda dos Santos Carvalho  

Orientadora: Helena do Socorro 
Campos da Rocha 

5 TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL 

CONHECENDO O 
BRASIL 

 

Regiões do 
Brasil 

5° Ano 
Ensino 

Fundamental  

Adriano Ferreira da Silva  
Aline Ferreira Martins  

Brena Lina da Silva Silva 
 Carla Danielle Figueiredo Dias  

Luiz Felipe Borges Lima  
Orientadora: Helena do Socorro 

Campos da Rocha 

Quadro 1 – Tecnologias Educacionais semestre 2019-1, Turma TC913TB 
Fonte: Arquivo da Turma no SIGAA. Fevereiro, 2020. 
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No semestre 2019-2 foram produzidos cinco protótipos na turma TC916NA. 

Nº TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL  

CONTEÚDO SÉRIE AUTORES 

1 TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL 

TABULEIRO 
“SANKOFA” 

 
 

 

Movimento 
Negro 

5° Ano 
Ensino 

Fundamental  

Agatha Fabiany Godinho de Vilhena  
Dorianne Farias Gonçalves  

Joyce Nayara Teran de Oliveira  
Pamela Cristina Oliveira Santana  
Pedro Henrique Teixeira e Silva  

Orientadora: Helena do Socorro Campos da 
Rocha 

2 TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL 

REDESCOBRINDO 
AS TRADIÇÕES 

AFRICANAS 
 

Tradições 
Africanas 

2º ano Ensino 
Fundamental 

Adriana da Costa Mafra 
Brenda Ellen Gomes da Costa  

Fábio Endeo Palheta da Luz  
Josieli Cristina Feliciano da Silva  
Marley Yan Prereira de Carvalho  

Ruth Andrea Miranda Lima Almeida 
Orientadora: Helena do Socorro Campos da 

Rocha 
3 TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL 
LIVRO INTERATIVO 

“SEGUE O SOM” 
 

Tempos 
Verbais 

3º ano Ensino 
Fundamental 

André Venicius dos Santos Silva  
Emily Juliana Duarte Dias  

Evelyn Bizerra de Sousa  
Irene Patricia de Oliveira Magalhães  

Jonatas Miranda Amaral  
Orientadora: Helena do Socorro Campos da 

Rocha  
4 TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL 
PHINDA UBHALE  

 

contos 
africanos, 
leitura e 
adjetivos 

3º ano Ensino 
Fundamental 

Jamille dos Anjos Miranda 
Maria Clara Pampolha de Carvalho 

Raquel do Socorro Mercês dos Santos 
Orientadora: Helena do Socorro Campos da 

Rocha 
5 TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL 
BINGO DA 

DIVERSIDADE 
CULTURAL 

 

Diferentes 
culturas, 

diferentes 
histórias 

5º ano Ensino 
Fundamental 

Adriana dos Santos Portela  
Joice Freitas da Silva  

Viviane Nunes Ferreira 
Thaís de Souza Ribeiro (in memorian) 

Orientadora: Helena do Socorro Campos da 
Rocha 

Quadro 2 – Tecnologias Educacionais semestre 2019-1, Turma TC916NA 
Fonte: Arquivo da Turma no SIGAA. Fevereiro, 2020. 

Os resultados mostram que a transposição didática na construção de Tecnologias 
Educacionais Afrofuturistas se apresenta como ferramenta capaz de promover melhorias 
para o ensino-aprendizagem na Formação do Pedagogo transversalizado pela 
diversidade etnicorracial, subsidiando os alunos com referenciais teórico-práticos na 
perspectiva de uma educação antirracista. 

A prática docente mediada por metodologias ativas é construída com base em uma 
trilha de aprendizagem criativa que combina práticas diversas o que possibilita arranjos 
e acordos pedagógicos que resultam em interações positivas com o conhecimento. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
Uma curadoria realizada em 2019 nos revela a existência de um número muito 

reduzido de abordagens na academia sobre o Afrofuturismo, em especial sobre o 
Afrofuturismo na Educação, no cenário brasileiro da Formação de Professores. Aqui 
propomos o entrelaçamento entre os saberes específicos e a diversidade etnicorracial 
que se configuraram em instrumentos viáveis para estreitar o diálogo entre os 
conhecimentos científicos e os saberes da experiência de vida, o que permitiu uma 
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aproximação do estado da arte do trato com as questões etnicorraciais na escola na 
perspectiva de uma educação antirracista. 

Os alunos apresentaram evolução conceitual permitindo aprender 
significativamente conceitos da diversidade etnicorracial, contribuindo para o processo 
ensino aprendizagem com a utilização de metodologias ativas. 

A experiência com a produção de produtos educacionais criativos em diversos 
formatos – lettering, poesia, infográficos, nuvem de palavras, desenhos, tirinhas de 
HQs, inventários se expressou em concentração, atenção, compreensão da informação e 
na interação instantânea e contínua entre o aluno e o conteúdo e no uso da imaginação 
para criar soluções criativas aos problemas cotidianos envolvendo a diversidade 
etnicorracial, além de potencializar a concepção e construção de Tecnologias 
Educacionais afrofuturistas que apresentamos ao longo deste livro. 

Pode-se concluir que a transposição didática na construção de Tecnologias 
Educacionais Afrofuturistas se apresenta como ferramenta capaz de promover melhorias 
para o ensino-aprendizagem transversalizado pela diversidade etnicorracial, 
potencializada pela gamificação na perspectiva de uma aprendizagem criativa e 
apontamos essa experiência como uma das possibilidades dentre as muitas existentes na 
Formação do Pedagogo. 
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INTRODUÇÃO 

Esta é a Tecnologia Educacional  “Senet do Tempo”, um jogo de tabuleiro 
orientado por cartas - perguntas, composta por um tabuleiro em forma de “bolsa”, 
possui dimensão de 52 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura parte 
exterior em tecido com estampa em Animal print, já a parte interna em tecido 
estampado com emblemas africanos, onde estão  ilustrados um calendário em 12 cores: 
azul celeste, amarelo, vermelho tomate, verde limão, azul royal, rosa pink, verde, 
amarelo royal, roxo, verde piscina, amarelo açafrão e branco, seguido de um percurso 
em formato de espiral com 12 casas (12 meses do ano) ; seguindo o mesmo padrão de 
cores referente a ilustração do calendário, acrescidos 4 pinos de cores vermelho, azul, 
verde e amarelo correspondentes a 4 jogadores e 60 cartas coloridas conforme a cores 
dos meses, onde estão impressas em material adesivo  perguntas, reflexões e 
direcionamentos para o jogo.  

Desenvolvida pelos discentes do curso de Pedagogia com a finalidade de 
estimular o aprendizado da disciplina matemática: nos conteúdos medidas de tempo- 
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Calendário. Assim tecnologia em questão, além do conteúdo calendário são abordados 
conteúdos de forma interdisciplinar em Língua Portuguesa, Ciências, Geografia e 
Historia por meio da leitura do conteúdo das cartas-perguntas propondo a identificação 
e interpretação de ações realizadas no passado e presente, contemplando conteúdos 
como: datas comemorativas, o ser o humano e o tempo, escalas de tempo em períodos 
diários, e, ainda transversaliza a Ética, a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a 
enfatiza Pluralidade cultural com Afrofuturismo de modo lúdico, participativo e 
interativo. 

 Tal criação faz parte da avaliação da disciplina de Educação para as Relações 
Etnicorraciais, ministrada pela docente Helena do Socorro Campos da Rocha que segue 
a perspectiva da Educação para Relações Etnicorraciais. Destinada a crianças que 
cursam o 2° ano do Ensino Fundamental I, a Tecnologia Educacional “Senet do Tempo” 
enfatiza a temática Calendário, e ainda visibiliza e reconhece diversas circunstâncias 
históricas, por meio das cartas-perguntas fazendo despontar o Afrofuturismo nos 
episódios narrados através das histórias de vida, ancestralidade e futuros possíveis de 
personalidades negras, pouco retratadas pelos livros didáticos, em diferentes momentos 
históricos. As informações contidas nas cartas ajudam a deflagrar discussões sobre 
contribuição negra na formação do povo brasileiro, o jogo ainda transversaliza a Ética, 
por meio do diálogo, das normas estipuladas pelo jogo, e do respeito mútuo. 

1 METODOLOGIA 
1.1 Contextualização do indivíduo 

A Tecnologia Educacional “Senet do Tempo” é um jogo simples e fácil de jogar, 
destinado aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. 
1.2 Fluxograma da Tecnologia 

Figura 1: Fluxograma Explicativo 

 

Fonte: Criação do grupo Tecnologia Educacional Senet do Tempo. 03 de setembro, 2019 



36 
 

O presente fluxograma representa graficamente as etapas que compõem a 
tecnologia "Senet do Tempo", a racionalização do fluxo de trabalho a ser efetuado, e 
suas transversalidades curriculares. Esta é uma proposta de tecnologia para ser usado na 
disciplina de Matemática que tem por objetivo ensinar os conteúdos relacionados com 
a: medidas de tempo, dias, meses, ano, sequência numérica, antecessores e sucessores e 
contagem numérica. O público-alvo são alunos do segundo ano do Ensino Fundamental. 

O Saber Sábio determina o conteúdo a ensinar e o seu autor: Calendário, criação 
do Papa Gregoriano XII (1582). O Conteúdo foi retirado do livro didático "Eu gosto 
mais" do 2º ano do Ensino Fundamental, da editora IBEP, de acordo com a BNCC. O 
Saber a Ensinar pontua as ramificações do conteúdo central escolhido (matemática), na 
qual será trabalhado na tecnologia: dias, semanas, meses, anos. Através do calendário, 
os jogadores aprenderão a identificar os dias da semana, os meses e os anos, por meio 
de perguntas que estão situadas nas cartas. 

O mediador semiótico exibirá a ilustração da tecnologia, na qual ser um 
calendário em forma de tabuleiro. Utilizamos esse método, porque além de ser um 
recurso didático, a aplicação do mesmo em sala de aula surge como uma oportunidade 
de socializar os alunos, busca-se a cooperação mútua e de maneira lúdica propõe 
compartilhar os conhecimentos referentes à Matemática medidas de tempo relacionada 
as datas comemorativas e busca dessa forma visibilizar a construção da cultura afro-
brasileira e africana, além de perceber singularidades de alguns países para atenuar os 
impactos dessa História da África e dos Afro-brasileiros mal contada para alunos da 
Educação Básica.  

 Busca contemplar os Conteúdos de Língua Portuguesa, Geografia e História, mas 
para que isso aconteça, o educador precisa de um planejamento organizado e um recurso 
que incite o aluno a buscar interagir, para isso precisa ser interessante, desafiador. A 
ideia principal é promover uma conduta de disciplina e ordem, pois precisará manter o 
foco e interpretar os dados usando de seus conhecimentos e suas experiências para 
participar, argumentar, entendendo que o jogo pode não ter uma resposta única, mas 
várias, devemos respeitar as inúmeras respostas, desde que não fujam do propósito.  

 A utilização do recurso lúdico na Matemática e de materiais concretos é 
totalmente relacionada ao desenvolvimento cognitivo da criança. Há de se refletir que 
alguns conteúdos específicos da Matemática podem ser aplicados utilizando jogos, pois 
de certa forma promovem um senso crítico, investigador, que ajuda na compreensão e 
entendimento de determinados tópicos relacionados ao ensino da Matemática. 

O tópico de Saber Ensinado indica os objetivos específicos de aprendizagem 
presentes na tecnologia: noções de tempo e espaço, apropriação e reconhecimento das 
diversas circunstâncias históricas, interpretação das ações realizadas no passado. A 
Tecnologia Educacional objetiva-se estimular a geração de novas competências e 
habilidades de aprendizagem por conta da demanda da atual "geração da informação".    

Dessa forma, pretende-se articular as técnicas de ensino e seus objetivos 
pedagógicos, à novos dispositivos e perspectivas de ensino e aprendizagem. Portanto 
estabelecemos interdisciplinaridade entre Matemática, Língua Portuguesa, História, 
Geografia e Ciências. A disciplina dominante é a Matemática, trabalhando grandezas e 
medidas.  

Através da Tecnologia Educacional relacionada ao calendário, os jogadores 
aprenderão sobre os números em contextos específicos, à organização de informações 
da passagem do tempo e interpretações numéricas como dia, mês e ano. Na disciplina 
auxiliar Língua Portuguesa, exercitaremos prática de leitura, interpretação e oralidade.  

Na prática de leitura em momentos do jogo, os jogadores deverão, através da 
leitura e interpretação identificar os nomes dos meses por meio de perguntas, além de 
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ser preciso ler alguns textos pequenos descritos em algumas cartas do jogo; 
Interpretação: Interpretar as perguntas contidas em algumas cartas e responder 
corretamente para que assim possam prosseguir no jogo; Língua oral: Responder as 
perguntas, oralmente, feitas por quem comanda o jogo. Disciplina Auxiliar História 
pontua-se a compreensão de intervalos de tempo: Hora, dia, mês, ano, manhã, tarde, 
noite, ontem, hoje, amanhã. 

Através do calendário, os jogadores aprenderão datas históricas, comemorativas 
ou não, e também a diferenciar os intervalos de tempo mediante as perguntas contidas 
nas cartas, como por exemplo: Disciplina Auxiliar Geografia salienta sobre elementos 
naturais e culturais no ambiente. Essas informações serão assimiladas, a partir da 
contextualização de algumas datas, memórias, que estão contidas em cartas do jogo. 
Como por exemplo: Disciplina Auxiliar Ciências contém argumentos sobre a Terra e 
universo, escalas de tempo em períodos diários, secessão de dias, semas, meses e anos. 

1.3. A Tecnologia Super Trunfo da Biodiversidade Africana 
É constituída de 1 tabuleiro no formato de bolsa feita de Tecido sublimado, 1 

dado, 4 peões nas cores vermelho, azul, verde, amarelo, em formato de ampulheta, 60 
cartas de papel cartão medindo 11 centímetros de largura por 9 centímetros de altura, 
nas cores azul anil, amarelo, vermelho, verde claro, azul royal, rosa pink, verde 
bandeira, alaranjado, roxo, verde musgo, marrom e branco. 

Figura 2: Tecnologia Educacional Senet do Tempo 

 
Fonte: Criação do grupo Tecnologia Educacional Senet do Tempo. 18 de setembro, 2019 

 

1.4 Regras 
Objetivo do jogo: 
Ser o primeiro a chegar ao final do tabuleiro. 
Preparação: 
1. Na primeira vez em que jogar, separa-se as cartas que estão impressas diferenciadas 
pelos nomes dos meses e cores. 
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2. Coloque o tabuleiro entre os jogadores de forma que todos possam movimentar suas 
peças.  
3. Cada jogador escolhe uma peça colorida para representá-lo no jogo. 
Como Jogar: 
• O jogador que tirar o maior número no dado será o primeiro a jogar. O próximo a 
jogar será o jogador imediatamente menor e assim sucessivamente. 
• Após cada jogador ter colocado as peças na largada o primeiro a jogar retira uma carta 
referente ao mês de janeiro, entrega ao mediador que vai ler e assim que o jogador 
realizar a proposta corretamente, anda com a peça para casa mês de janeiro. 
•Na sequência o segundo jogador escolhe a ficha da mesma cor, entrega ao mediador 
que ler em voz alta a pergunta.  Quando o jogador terminar de responder corretamente 
anda a casa e passa a vez movimento 
•O movimento só ocorrerá caso tenha acertado a pergunta. 
• O jogador ficará parado, sem se movimentar caso erre, passando para o jogador 
seguinte. 
•Dois jogadores ou mais podem ocupar a mesma casa ao mesmo tempo. 
Vencedor: 
•O primeiro jogador que chegar à última casa do tabuleiro respondendo corretamente a 
pergunta solicitada e avançar no sentido saída. 

1.5 Os pré-testes 
Figura 3: Primeira versão da Tecnologia Educacional Senet do Tempo. 

 
Fonte: Criação do grupo Tecnologia Educacional Senet do Tempo. 22 de agosto, 2019 

Figura 4: Segunda versão da Tecnologia Educacional Senet do Tempo 

 
Fonte: Criação do grupo Tecnologia Educacional Senet do Tempo. 01 de setembro, 2019 
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1.6 O teste 

Figura 5: teste da tecnologia Senet do Tempo 

 

Fonte: Criação do grupo Tecnologia Educacional Senet do Tempo. 06 de setembro, 2019 

O teste foi realizado em ambos os grupos; a intervenção consistiu na aplicação da 
Tecnologia Educacional imediatamente após orientação, sobre o teste o grupo precisou 
realizar intervenções para que pudesse enfim ser validado.  O teste foi aplicado com a 
presença de todos os componentes do grupo. Para análise do tabuleiro foi necessário 
esclarecer dúvidas da equipe de pesquisa, verificar o tempo necessário de aplicação do 
jogo, dimensões do tabuleiro, regras e quantidade de cartas. Foram realizadas 3 
simulações da aplicação do instrumento, pois em alguns momentos sugiram eventuais 
erros, problemas que foram esclarecidos e corrigidos para a condução da tecnologia. 

Uma única pessoa foi responsável pela administração da intervenção (mediador) 
que consistiu na aplicação da Tecnologia Educacional do tipo jogo de tabuleiro com os 
demais componentes do grupo. Escolhidos 4 jogadores o teste transcorreu em três 
etapas:  

Primeira etapa pré-teste: Aplicou-se o instrumento para avaliar possíveis erros, 
regras e finalidades.  Nessa etapa,  as regras estabeleciam o jogo sendo conduzido por 
um mediador que fazia as perguntas das cartas conforme o mês que cada peão se 
encontrava, como resposta ao instrumento,  seu resultado não foi satisfatório, visto que 
além de confusos, os jogadores que ficam atrasados no percurso pelas regras do jogo 
ficaram sem cartas correspondentes ao mês e sem chances de se recuperar ao longo da 
disputa, foi realizado uma partida que durou  18 minutos e 45 segundos, as coordenadas 
das cartas teve duração média de  um minuto. Para minimizar as perdas, todas as regras 
foram lidas no início do jogo. 

Segunda etapa: o segundo teste da Tecnologia Educacional jogo de tabuleiro 
“Senet do Tempo”, construído para esta pesquisa, foi realizada imediatamente após o 
primeiro teste com a seguinte alteração, a cada rodada o mediador leria as cartas 
correspondentes aos meses em sequência independentemente da posição do jogador. 
Nessa etapa, segundo orientação, todos os componentes do grupo ficaram envolvidos ao 
participarem do jogo, fazendo a coleta de fotos, manipulando cronômetro ou gravando 
vídeos. 
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Os primeiros 5 minutos foram destinados à apresentação do jogo, dos objetivos, 
das regras e para a distribuição do material entre os jogadores. Os componentes foram 
orientados a escutar a responsável pela leitura das cartas-pergunta aos jogadores para 
maior facilidade na leitura de textos. Iniciou-se a partida do jogo e a equipe de pesquisa 
apoiou as alterações em relação ao funcionamento do jogo, das regras, no 
esclarecimento de outras dúvidas e, quando necessário, na organização das cartas-
pergunta e regras do tabuleiro. 

Essa partida teve duração aproximada de 28 minutos e 41 segundos. A partida não 
chegou a ser finalizada, pois não alcançaram a casa correspondente ao mês de 
dezembro, os jogadores estavam no mês de setembro e já tinham sido lidas as cartas de 
dezembro, apesar de terem sobrado 12 cartas, referentes ao mês de dezembro 
carregavam a mensagem de fim de jogo. Problema este que foi resolvido entre o grupo. 
Final da partida, após o material ser recolhido todos foram orientados a pensarem em 
soluções, pois no outro dia todos participariam de outro teste. 

Terceira etapa: o 3° teste foi aplicado com novas regras observado o intervalo de 
tempo para o seguimento e conclusão do jogo. Foram feitas alterações nas cartas onde 
se buscou modificar algumas orientações e assim as regras receberam intervenção: 
Agora era possível separar as cartas que não foram usadas, reunidas em outro local, para 
retornarem ao jogo quando todos os meses fossem trabalhados, essas cartas aleatórias 
referentes aos períodos do mês, seriam usadas caso fosse necessário.  Essa última 
partida durou 28 minutos e 30 segundos e a tecnologia foi validada. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS / PROPOSIÇÃO 

Na última década, tem se ampliado o debate sobre a dinâmica das relações raciais 
na sociedade brasileira revelando que o momento atual, faz-se necessário implementar 
ações visando a superação das desigualdades entre negros e brancos.  

Nesse sentido, sente- se a necessidade de um debate a respeito da ausência da 
cultura afro-brasileira, africana e indígena nos currículos escolares, revelando um 
comprometimento vergonhoso com uma cultura e ideologia homogeneizadora, que tem 
historicamente negado e reprimido os valores e as tradições dos afro-brasileiros, 
africanos e da diáspora na sociedade brasileira. Por meio de teorias raciais disseminadas 
ao longo da história que contribuíram para formar uma imagem de inferioridade, 
desumanidade, incapacidade, miséria física, material e moral aos grupamentos negros 
brasileiros e do próprio continente africano. 

No intuito de trabalhar para a concretização de ações voltadas à superação das 
desigualdades entre negros e brancos, em cumprimento a Lei 10.639/2003 e Lei N. 
9394/1996 que instituiu como obrigatório o ensino da história e cultura da África, dos 
afro-brasileiros e dos indígenas, cuja intenção é reforçar a função da escola em 
promover o respeito e a valorização da diversidade brasileira, foi criada a Tecnologia 
Educacional “Senet do Tempo”. 

Pensada pelos discentes do curso de Pedagogia, atende á disciplina de Educação 
para as Relações Etnicorraciais, com a finalidade de estimular o aprendizado da 
disciplina matemática: medidas de tempo, vem enfatizar o reconhecimento de diversas 
circunstâncias históricas, explorando a interdisciplinaridade com História, Ciências, 
Geografia e Língua Portuguesa transversalizando a Ética, por meio do diálogo, o 
respeito mútuo  e pluralidade cultural do Brasil  e o Afrofuturismo, revelado nas 
histórias de vida, ancestralidade e futuro possíveis de personalidades negras. 

 Nesse sentido o objetivo ao explorar o Afrofuturismo ao longo do jogo é revelar 
o pioneirismo do povo negro, o registro da quebra de tabus, conquistas, inclusão, 
enfrentamento do racismo e, por consequência, um novo olhar sobre e para os 
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afrodescendentes. Por meio da divulgação de fatos históricos que constituem direitos 
fundamentais à memória, informação, cultura e cidadania do povo brasileiro. 
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APÊNDICES 

 
Janeiro 
Carta 1: Dia 1 de janeiro comemora-se o Dia Mundial da Paz. Festeje avançando uma 
casa. 
Carta 2: Dia 15 de Janeiro de 1929 nasceu Martin Luther King, resistência na luta contra 
discriminação racial nos Estados Unidos e um dos líderes mais importantes dos 
movimentos pelos direitos civis dos negros, premiado com Nobel da Paz em 
1964.Comemore a história desse homem avançando uma casa. 
Carta 3: Dia 6 de janeiro de 1873 nasceu em Salvador/Ba Juliano Moreira, médico 
negro psiquiatra considerado pai da psiquiatria brasileira. Bata palmas para esse médico, 
ele merece ser lembrado. Avance uma casa. 
Carta 4: Dia 26 de janeiro de 1944 nasce Ângela Davis que alcançou reconhecimento 
mundial na década de 1970 por sua militância pelos direitos das mulheres e contra a 
discriminação social e racial nos Estados Unidos. Comemore a coragem dessa mulher 
avançando uma casa. 
Carta 5: Você sabia que as mães africanas rasgavam retalhos do tecido de suas saias e 
com eles criavam pequenas bonecas, feitas de tranças e de nós, que serviam de amuletos 
de proteção para seus filhos, para acalentá-los durante as viagens nos navios que 
transportavam pessoas escravizadas na África e Brasil. Comemore, porque mesmo em 
meio ao sofrimento essas mulheres fizeram história. Avance uma casa. 

Fevereiro 
Carta 1: Viola Davis em 26 de fevereiro de 2017, ganhou o Oscar de melhor atriz 
coadjuvante (auxiliar) por seu desempenho em Francês. Ao ganhar o prêmio, tornou-se 
a primeira atriz negra a obter a “tríplice coroa de atuação” por sua atuação relacionado a 
arte: cinema, televisão e teatro. Comemore esse prêmio avançando uma casa. 
Carta 2: Você sabia que a primeira usina solar que transforma em água potável a água 
do oceano está no Quênia, localizado no continente africano? Permaneça nessa casa 
para refletir sobre essa informação. 
Carta 3: Você sabia que no dia 06 de fevereiro de 1945 nasceu o compositor Bob 
Marley jamaicano, responsável por tornar o reggae um ritmo conhecido mundialmente. 
Em que mês você nasceu? Avance uma casa. 
Carta 4: Dia 11 de Fevereiro de 1990 Nelson Mandela, líder de um movimento contra 
uma política que discriminava os negros no país, foi libertado depois de 27 anos de 
prisão na África do Sul. Comemore a liberdade avançando uma casa. 
Carta 5: Dia 26 de fevereiro de 1885 as potências europeias (nação que possui forte 
influência em todo o mundo) repartiram o continente africano. Fique parado na mesma 
casa, fazendo protesto contra esse posicionamento. 

Março 
Carta 1: Você sabia que Maria Carolina de Jesus foi catadora de lixo e se tornou a maior 
escritora negra nasceu em 14 de março de 1914? Identifique no calendário o dia da 
semana é a data 14/03. Avance uma casa. 
Carta 2: 21 de março abolição da escravatura em Porto Rico em 1873. Identifique e 
circule esta data no calendário atual. Avance uma casa. 
Carta 3: 21 de março Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, em 
memória as vítimas do massacre de Shapeville África do Sul em 1960.  Volte uma casa. 
Carta 4: Dia 23 de março de 2012 foi ao ar o primeiro episódio da “Dr. Brinquedo” no 
Disney Channel.  Prossiga na rodada. 
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Carta 5: 30 de marco de 1870 os homens afro-americanos conquistam direito de voto 
nos EUA. Identifique e circule esta data no calendário atual. Avance uma casa. 

Abril 
Carta 1: 01 de abril de 1966 primeiro Festival de Arte Negra em Dakar/Senegal. 
Comemore dando 3 pulos. Avance uma casa.  
Carta 2: 04 de abril de 1968 assassinato de Martin Luther King Jr, em Memphis EUA. 
Fique uma jogada sem jogar. 
Carta 3: Dia 15 de 1868 nasce o compositor do” Hino à Bandeira”, o negro Antônio 
Francisco Braga. Leia uma estrofe do hino:  
“Salve, lindo pendão da esperança! Salve, símbolo augusto da paz! Tua nobre presença 
à lembrança A grandeza da Pátria nos traz”. Caso acerte avance uma casa. 
Carta 4: Você sabia que dia 25 de abril de 1979 o bloco Afro Olodum é criado em 
Salvador/BA? Identifique e circule esta data no calendário atual. 
Carta 5: Dia 26 de abril de 1942 nasce Benedita da Silva, primeira mulher negra a 
ocupar o cargo de governadora. Comemore avançando uma casa. 

Maio 
Carta 1: Dia 13 de Maio é comemorado o dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. 
Racismo é crime. Comemore indique um amigo para avançar uma casa. 
Carta 2: Dia 25 de Maio é considerado o Dia da Libertação da África, pois foi nesse dia 
que foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), com o objetivo de defender o 
continente africano. Comemore esta data avançando uma casa. 
Carta 3: No calendário, identifique em que dia da semana iniciará o mês de maio? 
Responda corretamente para avançar uma casa. 
Carta 4: No Brasil, dia 1° de maio é comemorado o feriado do Dia do trabalhador. 
Descanse nesse feriado permanecendo no lugar. 
Carta 5: Qual é o 4° mês do ano? Responda corretamente para avançar uma casa. 

Junho 
Carta 1: No dia 01 de junho é comemorado o Dia das crianças em Angola e 
Moçambique, em qual mês é comemorado esta data no Brasil? Responda corretamente 
para avançar uma casa. Avance uma casa. 
Carta 2: Dia 25 de junho é comemorado a Independência de Moçambique após a vitória 
na batalha contra a colônia de Portugal. Você também venceu essa etapa, avance uma 
casa. 
Carta 3: No Brasil, dia 24 de junho é comemorado o dia de São João. Festa popular 
muito esperada no país. Indique um colega para passar a vez. 
carta 4 :Você sabia que a ideia de fazer um calendário partiu da necessidade de se medir 
o tempo para comemorar festas religiosas e para plantar e colher. Ainda não é tempo de 
colheita, fale em voz alta os meses do ano em sequência. Acertando, avance uma casa. 
Carta 5: No Brasil, dia 10 de Junho é considerado o Dia da língua portuguesa. A língua 
portuguesa é a língua mais falada no mundo, são 8 países Brasil, Moçambique, Angola, 
Cabo Verde, Guiné Bissau, Portugal, São Tomé entre outros. Uma homenagem à Luís 
de Camões, poeta português. Comemore   avançando uma casa. 

Julho 
Carta 1: 01 de julho foi fundado o clube negro de cultura sociais 1932 São Paulo. 
Identifique no calendário o primeiro dia de julho. Avance duas casas. 
Carta 2: 07 de julho - Leitura, em frente ao Teatro Municipal, de carta aberta à nação 
contra o racismo, inaugurando o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação 
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Racial (depois MNU) / 1978. Leia um pequeno trecho da carta: "Hoje, estamos nas ruas 
numa campanha de denúncia! Campanha contra a discriminação racial, contra a 
opressão policial, contra o desemprego, o subemprego e:a marginalização. Estamos nas 
ruas para denunciar as péssimas condições de vida da Comunidade Negra (...)" 
Avance duas casas. 
Carta 3: 08 - de julho Fundação do Instituto de Pesquisas da Cultura Negra (IPCN), Rio 
de Janeiro / 1975. Cite um costume que herdamos dos negros. Avance uma casa. 
Carta 4: no dia 18 de julho nasce o líder sul-africano Nelson Mandela no ano de 1918, 
na África do Sul, que lutou não só pelos seus direitos, mas pelos direitos de seu povo. 
Sua batalha foi contra a discriminação sofrida pelos negros, seu desejo era que todos na 
sociedade fossem iguais em direitos e deveres. Responda: Em que ano você nasceu? 
Avance duas casas. 
Carta 5: 24 de julho nasce Francisco Solano Trindade em 1908 em Recife-PE foi um 
poeta brasileiro, folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta e militante que representou 
a própria negritude, como tema recorrente. Por meio da arte, denunciava discriminações 
e o racismo. Localize no calendário o mês que o poeta nasceu. Avance uma casa. 

Agosto 
Carta 1: agosto é o mês de volta as aulas. Em que período do dia você estuda? Avance 
uma casa. 
Carta 2: 12 de agosto de 1798 aconteceu na Bahia a Revolta dos alfaiates uma 
manifestação dos conjurados baianos que protestava contra imposto e a escravidão 
exigia liberdade e independência, contou com expressiva participação popular e de 
caráter abolicionista.  Identifique no calendário em que dia da semana cai dia 12 de 
agosto. Avance uma casa. 
Carta 3: 28 de agosto   ocorreu a Primeira Marcha de Negros sobre Washington, em 
favor dos direitos civis, EUA / 1963.  Comemore avançando uma casa  
Carta 4: 29 de agosto- Nascimento de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, 
escultor, entalhador e arquiteto. Filho de uma escrava com um mestre-de-obras e 
escultor chamado Manuel Francisco Lisboa, por meio da profissão do pai Aleijadinho, 
ainda na infância, iniciou sua vida artística, aprendendo a entalhar e esculpir. Qual a 
profissão de seu pai? Avance uma casa. 
Carta 5: Você sabia que, em Moçambique esconde-esconde se brinca à noite? Qual 
período do dia você costuma brincar: de dia ou a noite? Avance uma casa. 

Setembro 
Carta 1: Dia 4 de setembro de 1850 foi promulgada a Lei Euzébio de Queiroz, 
extinguindo o tráfico de escravos no Brasil. Comemore batendo palmas! E continue no 
jogo 
Carta 2: Dia 14 de setembro 1833 foi fundando o jornal “O homem de cor”, o primeiro 
periódico dedicado à causa negra da imprensa brasileira. Indique um colega para ficar 
sem jogar. 
Carta 3: Você sabia que dia 23 de setembro estreou a série animada “Super Shock” com 
o protagonista negro? Indique um colega para encontrar a data no calendário. Avance 
uma casa. 
Carta 4: Dia 28 de setembro de 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que declarava 
livre os filhos das escravas que nascessem após essa data. Comemore batendo palmas! 
Continue no jogo. 
Carta 5: Dia 28 de setembro de 1885 foi assinada a Lei do Sexagenário, um paliativo 
que obrigava libertar os escravos com mais de 60 anos de idade. Localize essa data no 
mês de setembro no calendário. Avance uma casa. 
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Outubro 
Carta 1: Dia 1° de outubro de 1980 foi fundado o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 
(NEAFRO) em São Paulo. Indique um colega para avançar uma casa. 
Carta 2: Em outubro de 2014 foi anunciado oficialmente o filme Pantera Negra. Sucesso 
de bilheteria teve sete indicações ao Oscar, aclamado pela crítica especializada que o 
consideraram como um dos melhores filmes pelo seu significado cultural, pela 
representatividade de afro-americano liderar uma produção da Marvel Studios. Avance 
uma casa. 
Carta 3: Dia 13 de outubro de 1944 foi criado o Teatro Experimental do Negro (TEM) 
no Rio de Janeiro. Comemore avançando uma casa. 
Carta 4: Dia 15 de outubro de 1915 nasce Grande Otelo, ator de cinema e Tv e um dos 
ícones da cultura negra no Rio de Janeiro. Localize esta data no calendário, caso acerte, 
prossiga no jogo. 
Carta 5: Dia 24 de outubro de 2005 morre Rosa Parks, líder do Movimento dos Direitos 
Humanos na América do Norte/EUA. Fique uma rodada sem jogar. 

Novembro 
Carta 1:  Dia 11 de novembro de 1975 independência da Angola. Comemore pulando! 
Avance uma casa. 
Carta 2:  A proclamação da República é comemorada no dia 15 de novembro. 
Identifique o dia da semana correspondente a esta data. Avance uma casa. 
Carta 3: No 14 de novembro de 1960 foi capturada uma imagem famosa que mostra 
Ruby Nell Bridges Hall aos 6 anos, na escadaria escoltada por oficiais, a primeira 
criança negra a estudar em uma escola primária nos Estados Unidos destinada a 
brancos, tornando-se símbolo de resistência à segregação racial. Identifique no 
calendário o mês que vem depois de novembro. Avance uma casa. 
Carta 4:  23 de novembro de 1962 nasce o cantor, compositor, percussionista e produtor 
Carlinhos Brown. Encontre essa data no calendário. 
Carta 5: No dia 20 de novembro é comemorado O Dia da Consciência Negra em 
homenagem ao Zumbi dos Palmares e pelo reconhecimento dos descendentes africanos. 
Comemore avançando uma casa. 

Dezembro 
Carta 1: No dia 02 de dezembro é comemorado o dia Nacional do Samba! Você sabia 
que o samba é um registro de uma imensa mistura de ritmos e tradições que atravessa a 
história do país? O samba se originou por meio dos batuques de instrumentos trazidos 
pelos Africanos nas grandes navegações. Identifique no calendário o mês.  Avance uma 
casa. 
Carta 2: No dia 10 de dezembro é comemorado a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Uma carta que garante os direitos de igualdade e liberdade para todas as 
pessoas.  Avance uma casa. 
Carta 3: Dia 11 de dezembro de 2009 estreitou o filme “A princesa e o sapo”, com a 
primeira princesa afro-americana criada pela Disney. Qual o mês que vem antes de 
dezembro? Avance uma casa. 
Carta 4: Você sabia que dia 5 de dezembro de 1824 houve uma lei que proibiu negros e 
leprosos de frequentarem escolas no Brasil? que bom que isso mudou, e hoje 
comemoramos que todos tem o direito ao acesso à escola, viva a inclusão. Avance uma 
casa. 
Carta 5: Qual o último mês do calendário? Localize-o no calendário.  Avance uma casa. 
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INTRODUÇÃO 

A tecnologia desenvolvida sob avaliação da Disciplina Educação para Relações 
Etnicorraciais, tendo sua carga horaria de 40 horas, ministrada às quartas-feiras, 
orientada pela Professora Helena Rocha, no Curso de Pedagogia - Licenciatura do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará campus Belém na turma 
C913TB na sala 13 do Bloco de salas de aula.  

A Luta dos negros africanos e afro brasileiros por igualdade racial foi resistência 
por muitos anos e o jogo “Tabuleiro Leste-Oeste" composto por um dado, três pinos e 
43 casas sendo 20 casas especiais contendo cartas com informações, que exemplificam 
essas questões, tem o objetivo de ensinar sobre a "Diáspora africana" utiliza também o 
Afrofuturismo. Com isso, é necessário trabalhar essa temática desde cedo com as 
crianças para criar o entendimento e valorização da cultura africana. Sobretudo, 
trabalhar a diversidade etnicorracial é extremamente importante, pois, apesar do Brasil 
ser um país muito rico culturalmente os índices de discriminação são elevados, portanto, 
a melhor forma para introduzir o respeito à diversidade é por meio da educação. 
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As Tecnologias Educacionais são ferramentas a favor do ensino pois são capazes 
de transformar os saberes científicos em conteúdos compreensíveis para as crianças. 
Dessa forma, o jogo funciona de acordo com que o aluno avança de casa, uma nova 
informação nas cartas é adquirida, além de promover a reflexão por meio das perguntas. 
De acordo com as informações de progresso ou regresso do tema diáspora africana, suas 
consequências são apresentadas no jogo. Para isto, utilizamos a transposição didática, 
na qual possui os termos saber sábio, saber científico e saber ensinado, cujo detalhamos 
os conteúdos que foram abordados na tecnologia. 

O jogo, apesar de ter como disciplina dominante a História, também faz uso das 
disciplinas de Língua Portuguesa (interpretação de texto), Matemática (Raciocínio 
lógico e numerais) e Geografia (espaço geográfico). E transversaliza com Pluralidade 
Cultural (conhecimentos psicológicos e pedagógicos) e ética (fundamentos éticos), de 
forma indireta nas cartas. A diáspora africana está presente no conteúdo e nas perguntas 
das cartas, e o Afrofuturismo, além de estar representado por desenhos de negros 
empoderados, também se encontra presente por meio de imagens no tabuleiro, a respeito 
da ancestralidade africana.  
 
1 METODOLOGIA 
1.1 Contextualização do indivíduo 

Tecnologia aplicável ao 4º ano do Ensino Fundamental. 

1.2 Fluxograma da Tecnologia 
Figura 1: Fluxograma da Tecnologia Educacional Tabuleiro Leste-Oeste 

 
Fonte: criação do grupo da tecnologia tabuleiro Leste-Oeste agosto/2019. 

No fluxograma são apresentados os termos: saber sábio, saber a ensinar e saber 
ensinado. O saber sábio refere-se ao conhecimento que o aluno recebe fora da escola na 
qual estão presentes os conteúdos que serão abordados. Já o saber ensinado trata-se da 
modificação dos conteúdos, por consequência, o método que iremos utilizar a fim de se 
tornarem mais acessíveis ao público alvo, logo refere-se ao livro didático. Utilizamos o 
livro Buriti como referência. 
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Portanto, essa é a área em que professor irá atuar e para facilitar a aprendizagem 
necessitamos de um mediador semiótico, ou seja, um instrumento facilitador que no 
caso é a tecnologia, o Tabuleiro Leste-Oeste. O saber ensinando recontextualiza o saber 
sábio e o saber a ensinar e, nesta particularidade, utilizamos a História como disciplina 
dominante, na qual o assunto abordado é diáspora africana.  

A diáspora africana se encontra presente nas cartas por meio de informações, mas 
também, por meio de perguntas. Utilizamos de forma interdisciplinar o conteúdo de 
Geografia - espaço geográfico, sendo este trabalhado no 2° ano do Ensino Fundamental 
I que está presente no tabuleiro através da rosa dos ventos, ou seja, os alunos irão mover 
os pinos com o auxílio da informação contida nas cartas, além disso, a interpretação de 
texto da disciplina de Língua Portuguesa trabalhada também no 2° ano será necessária 
para que os alunos compreendam as instruções apresentadas nas cartas. Ademais, será 
trabalhado também a Matemática através do conteúdo numeral, que está presente no 
dado e nas casas do tabuleiro, além do raciocínio lógico, ambos trabalhados no 1° ano 
do Ensino Fundamental.  

Introduzimos transversalmente o tema transversal Ética, cujo assunto abordado 
são as tendências filosóficas e, também, a Pluralidade Cultural a partir dos 
conhecimentos psicológicos e pedagógicos, além de fundamentos étnicos. O 
Afrofuturismo encontra-se presente nas cartas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, além 
de estar representado no tabuleiro através de desenhos, sendo estes relacionados ao 
protagonismo, retratado por meio do desenho de uma pessoa negra empoderada e à 
ancestralidade, representada pelos 4 elementos presentes no tabuleiro.  

1.3 Os materiais 
No que se refere à versão final da tecnologia, o tabuleiro tem seu material em 

papel fotográfico adesivo medindo 50 cm x 66 cm, sobreposto em madeira compensada 
de tamanho igual, com cartas em papel fotográfico medindo 8,5 cm x 5 cm, três pinos 
feitos de plástico com altura de 5 cm e um dado de marfim. 

 
1.4 A Tecnologia Educacional Tabuleiro Leste-Oeste 

Figura 2: Versão final da Tecnologia Educacional Tabuleiro Leste-Oeste 

 
Fonte: criação do grupo da tecnologia tabuleiro Leste-Oeste, setembro/2019. 
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A versão final o tabuleiro tem 43 casas, sendo 20 na cor laranja, que representa as 
cartas especiais e 23 casas simples na cor amarelo, tendo 6 ilustrações sobre 
empoderamento, Afrofuturismo, continente e elementos da natureza. 

1.5 Regras 
1. Para iniciar a partida deverá ter três equipes e um mediador  
2. Sempre que avançar a equipe deve pronunciar, se vai para norte, sul, leste e oeste, 

com auxílio do professor e rosas dos ventos. 
3. Sempre que uma equipe, não pronunciar sua direção, deve regressar uma casa 
4. Cada participante escolhe um pino com cores distintas 
5. Quem obter o maior número no dado inicia o jogo  
6. O valor dos dados corresponde a casa que deverá andar 
7. Haverá casas especiais com três tipos de cartas (neutra, bônus, azar) 
8. As cartas contêm informações sobre diáspora, Afrofuturismo e conhecimento 

popular  
9. O participante que estiver nas casas especiais deverá obedecer ao comando escrito 
10. O objetivo do jogo é chegar ao fim do tabuleiro  
11. Ganha quem ultrapassar a linha final e responder corretamente a pergunta feita pelo 

mediador do jogo  

1.6 Os pré-testes 

A primeira versão da tecnologia se iniciou com um rascunho feito em sala de aula 
pelo grupo para definir formas que o tabuleiro teria, e assim pensar sobre os possíveis 
ajustes. 

Figura 3: 1ª versão da Tecnologia Educacional  

 
Fonte: criação do grupo da tecnologia tabuleiro Leste-Oeste agosto 
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A segunda versão da tecnologia foi desenvolvida ainda como um rascunho, porém 
mais elaborado, com as cores, desenhos a serem definidos 

Figura 4: 2ª versão da Tecnologia Educacional  

 
Fonte: criação do grupo da tecnologia tabuleiro Leste-Oeste agosto/2019 

A terceira versão foi desenvolvida para ser o protótipo para o pré-teste, então o 
jogo inteiro já estava definido. 

 
Figura 5: 3ª versão da Tecnologia Educacional   

 
Fonte: criação do grupo da tecnologia tabuleiro Leste-Oeste agosto/2019 

1.7 O teste 
Inicialmente, foram escolhidas três pessoas para serem os jogadores, entretanto, 

em sala de aula serão escolhidas três equipes, sendo assim, um membro de cada equipe 
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irá representá-la, para que assim nenhum o aluno seja excluído, em seguida utilizamos o 
dado para selecionar quem iria começar a partida, a pessoa que tirasse o maior número 
seria o primeiro jogar, vale ressaltar que todo esse processo deve ser mediado pelo 
professor. Cada número do dado corresponde a casa em que o jogador irá mover seu 
pino, logo possuímos três pinos para três jogadores, com isso ele será guiado pela rosa-
dos-ventos. 

O jogador A atingiu o maior número, sendo assim, foi o primeiro selecionado, 
posteriormente jogou o dado e recebeu o número 2, logo, andou duas casas ao norte. 
Após um certo período, o jogador A jogou dado e alcançou a casa número 7, desta 
forma, atingiu uma casa coringa, tendo o direito de escolher uma carta, sendo esta uma 
carta bônus, na qual leu uma informação positiva acerca da diáspora africana, logo, teve 
oportunidade de avançar a quantidade de casas descritas na carta. Após isto, o jogador B 
jogou o dado e atingiu uma casa coringa, com isso pôde escolher uma carta, porém, o 
conteúdo descrito nela era negativo, logo, se tratava de uma carta de azar, e então teve 
que regressar duas casas. Há também cartas em que se forem alcançadas o jogador deve 
permanecer na mesma, sendo estas consideradas neutras. 

Ao todo possuímos 43 casas, sendo 20 casas coringas representadas no tabuleiro 
pela cor laranja e no total possuímos 20 cartas que possuem instruções a serem 
seguidas, na qual contém não somente informações, mas também perguntas, serão 
escolhidas quando o pino atingir às casas coringas. O teste teve uma duração de 20 
minutos e o objetivo é ultrapassar a quadragésima terceira casa, no fim. Deve responder 
uma pergunta feita pelo professor, com isso, o primeiro a atingi-la ganha a partida, 
entretanto, apesar do primeiro jogador já ter respondido, a partida continua até que o 
último jogador ultrapasse a linha de chegada. 

 

Figura 6: Teste da tecnologia 

 

Fonte: criação do grupo da tecnologia tabuleiro Leste-Oeste setembro/2019 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS / PROPOSIÇÃO 

O conceito de Tecnologia Educacional se relaciona com a aplicação de recursos 
tecnológicos como ferramenta que pode auxiliar ou aprimorar métodos de ensino. Trata-
se de usar a tecnologia a favor da educação, promovendo maior desenvolvimento e 
melhor acesso à informação, com isso, é necessário trabalhar essa temática desde de 
cedo com as crianças para transmitir o entendimento e valorização da cultura africana. 
Tem com matéria dominante a história, mas trabalha ao mesmo tempo que utiliza da 
matemática, língua portuguesa, geografia, ética e pluralidade cultural.   

A Tecnologia Educacional “Tabuleiro Leste-Oeste” tem o objetivo de ensinar as 
crianças sobre a disporá Africana” e utilizando também o afro futurismo, mas é 
importante que as mudanças sejam introduzidas ao cotidiano dos alunos, familiares, 
professores e gestores de forma tranquila e equilibrada, para melhorar a experiência de 
todos e, principalmente, ajudar no ensino e na aprendizagem. É um jogo bem 
descontraído, para entretenimento de todos os públicos, as equipes iram utilizar de seu 
espirito aventureiro e explorador, e conhecer um pouco de tudo da história afro africana.  

Nossa equipe durante o teste da tecnologia se divertiu muito, durante o jogo dos 
participantes. Recomendamos muito o jogo, quem sabe não vem outra oportunidade de 
fazer melhor. O maior ponto positivo de todo esse trabalho, é adquirir conhecimento 
sobre a construção de todas as etapas, teórica e pratica, sempre ser atentos aos detalhes e 
atingir o objetivo, é o maior desenvolvimento e melhor acesso à informação as crianças, 
por meio de uma tecnologia, mas sobre um olhar lúdico. O pior foi o pouco tempo nos 
dados para construção do “Tabuleiro Leste-Oeste”, atingiu muito a equipe, 
psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, mas trabalhos juntos, cada um fez de 
tudo um pouco e conseguimos. A tecnologia requer uma criatividade e conhecimento 
teóricos e práticos da ludicidade aplicada a educação sendo importante para que após a 
formação não sinta dificuldades em desenvolver projetos e atividades que necessitem 
desse conhecimento prévio. O preparo dos alunos para o futuro, incentivar a 
colaboração, a tecnologia estimula a colaboração entre os alunos e claro incentivar a 
aprendizagem individual, melhorar a retenção do conhecimento e um melhor ambiente 
de ensino e aprendizagem, tudo isso iremos levar como benefício da tecnologia para 
nossa formação profissional. 
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APÊNDICE 
 
Cartas: 
 

1. Infelizmente, aproximadamente 12 milhões de Africanos trazidos para a américa 
destes 40% foram para o Brasil. Volte duas casas e reflita 
 

2. Infelizmente, a imigração forçada é um exemplo da violência e da exploração 
humana para a sustentação de regime. Fique duas rodadas sem jogar 
 

3. Diáspora não é apenas imigração à força, mas também uma redefinição identitária. 
Avance duas casas 
 

4. Diáspora é também, a construção de novas formas de ser, agir e pensar no mundo. 
Avance duas casas 
 

5. Você sabia, que os escravizados eram examinados para assim embarcar no navio 
negreiro. Pare e reflita 
 

6. Que vitorioso, para diminuir o impacto da desigualdade o Brasil adotou as cotas 
raciais nas universidades. Avance cinco casas 
 

7. Você sabia, que a escravização já existia na África antes da chegada dos europeus no 
território?! Reflita e retorne duas casas 
 

8. O comércio de escravizados tinha um grande lucro para comerciantes portugueses 
que capturavam para levar para África. Fique uma partida sem jogar 
 

9. Nossa, a África é terceiro continente mais extenso e o segundo continente mais 
populoso da terra. Avance uma casa 
 

10. Você sabia que benguelas, cabindas, angolas e minas são os nomes de povos 
africanos. 
 

11. Apesar de terem a predominância dos africanos, os quilombos também foram de 
grande importância para formação de espaços onde figuras marginalizadas da 
sociedade colonial fossem agrupadas. Ande uma casa 
 

12. Ar, terra, água, fogo e espirito. Através da união entre os Quatro Elementos, resulta o 
QUINTO: o equilíbrio, o “Éter da Vida” o “Espírito”, que deve ser encontrado por 
cada um de nós em todos os níveis da nossa existência para que possamos alcançar a 
verdadeira paz e felicidade. Parabéns, você faz parte disso. Ande duas casas 
 

13. Imagine - se a milhões de anos atrás, nos tempos da caverna, e descobrir que com o 
choque de duas pedras se faz o elemento fogo, uma invenção dos tempos de hoje, 
assim como o isqueiro. Isso e uma ideia de Afrofuturismo. 
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14. Afrofuturismo é “amplo e abrangente”, e engloba música, quadrinhos, cinema, moda, 
artes plásticas e literatura. No cinema, além de Pantera negra. No Brasil, as maiores 
expressões afrofuturistas estão em filmes como Branco sai, preto fica (2014). 
 

15. Você conhece a cantora Rihanna?! Ela é uma diva pop, ganhou diversos prêmios em 
sua carreira. A diva é empresária, cantora e um ícone que luta em defesa das 
minorias. Ande uma casa 
 

16.  O que você pensa sobre negros que protagonizam filmes mundialmente conhecido 
como o Pantera Negra? Compartilhe sua ideia  
 

17. Puxa, hoje é seu dia de sorte, caso acerte a pergunta, poderá andar 4, caso contrário 
voltará 7. Qual heroína negra, nascida no Egito pode controlar a temperatura, 
furacões, tempestades, nevadas e ventos solares? Boa sorte! 
 

18. Nossa! Você já ouviu falar sobre o filme Pantera Negra? O filme obteve recordes de 
bilheteria mundial, diga qual frase é muito utilizada pelos habitantes de Wakanda 
antes de uma luta ser iniciada, caso acerte, avance duas casas, caso erre, retorne o 
dobro. Boa Sorte! 
 

19.  No Brasil, um dos expoentes do movimento Afrofuturismo é Fábio Kabral, escritor 
autor de O Caçador Cibernético da Rua 13, um romance que mistura crenças do 
Candomblé em um planeta tecnologicamente avançado. 
 

20.  O termo “Afrofuturismo” foi cunhado em 1993, pelo crítico Mark Dery. No entanto, 
as primeiras manifestações desse movimento na arte foram registradas já no final da 
década de 50. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Tecnologia Educacional  “Identivisidade” tem por objetivo principal 
ressignificar e apresentar a temática identidade e representatividade, de forma lúdica 
para alunos de 1°(primeiro) ano do Ensino Fundamental I, através da disciplina base de 
história, na qual utilizaremos o conteúdo identidade como foi referido anteriormente, 
fazendo interdisciplinaridade com as disciplinas Geografia, Língua Portuguesa e Artes, 
respectivamente, abordaremos assuntos de espaço, leitura das cartas e análise da estética 
transversalizando também com a diversidade etnicorracial. 

Logo, ressaltamos a importância do reconhecimento e representatividade dos 
povos africanos e da diáspora, haja vista a invisibilidade que a raça teve durante muitos 
anos. Ademais, utilizaremos um jogo de cartas que irão trazer quatro categorias elas 
sendo: objetivando o reconhecimento de artistas, inventores africanos e da Diáspora. 

Portanto, Identivisidade pode ser considerado um jogo versátil, a medida que 
consegue atender a diversos públicos, de diferentes faixas etárias. Sendo assim, 
apresentaremos a importância da representatividade e do reconhecimento, a medida que 
explicaremos através do Afrofuturismo aspectos que visam ressaltar o protagonismo 
negro. A tecnologia em sua essência busca abordar a os assuntos em questão por meio 
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da ludicidade. Por essa razão, através das demais interdisciplinaridades buscaremos 
pautar por meio das artes as matrizes estéticas e culturais, por meio da geografia com as 
experiências da comunidade e a língua portuguesa com a exposição oral e também 
compressão e cultura, apresentados desta forma pela Base Nacional Comum Curricular, 
e como suporte teórico também utilizaremos o livro didático da disciplina de história da 
Educação Básica. 

A tecnologia Identivisidade contém 24 cartas com imagens de artistas e descrições 
dos mesmos, relacionados a profissões e fatos históricos. Cada carta apresenta largura 
de 8,4 cm, altura: 5,4 cm, com suporte para cabeça que incluem elástico de 1 metro e 
um encaixe de cartões com largura de 8,4 cm e altura de 5,4 cm, onde serão colocadas 
as cartas que são feitas do material PVC. A tecnologia passou por dois testes, visando 
aprimorar seu objetivo, o mesmo pode ser considerado um jogo que visa a importância 
do trabalho em grupo e da valorização da cultura negra. Cada teste durou em média 20 
minutos, que é um tempo considerável, haja vista o número de participantes. 

1. METODOLOGIA 

1.1.Contextualização do indivíduo 
A tecnologia foi criada com intuído de atender alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental. 

1.2. Fluxograma da Tecnologia 

Figura 1: Fluxograma da Tecnologia Educacional  

 
FONTE: Equipe Tecnologia Educacional IDENTIVISIDADE. Agosto, 2019. 

 

Ademais, a tecnologia vem apresentando como saber sábio a disciplina de 
História com a temática identidade para alunos do 1º (primeiro) ano do Ensino 
Fundamental. Sendo assim, a tecnologia apresenta como saber a ensinar o livro didático 
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Novo Pitanguá de Adriana Machado Dias e Maria Eugenia Bellusci. Logo, no saber 
ensinado apresenta-se a interdisciplinaridade através das disciplinas de Artes, Língua 
Portuguesa e Geografia, com transversalidade com a disciplina de Educação para as 
Relações Etnicorraciais. 

Os elementos presentes no fluxograma se encontram no jogo em diversas 
dimensões. A ética está presente nas regras e no respeito ao tempo do adversário. 
Encontramos o Afrofuturismo nos personagens dispostos nas cartas pois são de origem 
africana ou da diáspora e que assumem sua ancestralidade, incorporam elementos 
tecnológicos em vista de um futuro possível e através da autonomia que por eles foi 
conquistada, tornam-se os protagonistas de sua própria história. 

1.3 Os materiais 

A tecnologia tem em sua totalidade 24 cartas feitas de PVC, nas cores amarela e 
roxa, apresentando em seu conteúdo personagens africanos e da diáspora. Ademais, a 
tecnologia possui um suporte chamado Identivistory para o encaixe das cartas. As cartas 
possuem largura de 8,4 cm e altura 5,4 cm. O elástico do suporte Identivistory possui 
tamanho de 0,5 cm. 

1.4 A Tecnologia Educacional Identivisidade 
Figura 2: Imagem da Tecnologia Educacional Identivisidade 

 
Fonte: Equipe Tecnologia Educacional IDENTIVISIDADE. Agosto, 2019. 

Identivisidade pode ser considerado um jogo versátil, a medida que consegue 
atender a diversos públicos, de diferentes faixas etárias. Sendo assim, apresentaremos a 
importância da representatividade e do reconhecimento, a medida que explicaremos 
através do Afrofuturismo aspectos que visam ressaltar o protagonismo negro. A 
tecnologia Identivisidade contém 24 cartas com imagens de artistas e descrições dos 
mesmos, relacionados a profissões e fatos históricos. Cada carta apresenta largura de 8,4 
cm, altura: 5,4 cm, com suporte para cabeça que incluem elástico de 1 m e um encaixe 
de cartões com largura de 8,4 cm e altura de 5,4 cm, onde serão colocadas as cartas que 
são feitas do material PVC. Em detrimento disso, a tecnologia passou por dois testes, 
visando aprimorar seu objetivo, o mesmo pode ser considerado um jogo que visa a 
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importância do trabalho em grupo e da valorização da cultura negra. Cada teste durou 
em média 20 minutos, que é um tempo considerável, haja vista o número de 
participantes 

1.5 Regras 

1. Forme as duplas. 
2. Escolha as duplas por ordem alfabética. 
3. Pegue saquinho com os números. 
4. Embaralhe os números. 
5. Peça para criança tirar um número no saquinho. 
6. Pegue o Cartão com o número referente ao que a criança tirou no saquinho. 
7. A carta selecionada será entregue para o adversário. 
8. Não revelar a imagem contida no cartão do adversário. 
9.  A criança que estiver com a carta deverá fazer perguntas objetivas. 
10. As demais crianças deverão responder somente “SIM” ou “NÃO”, até que a criança 
adivinhe quem é personalidade contida na sua carta. 
11. As perguntas acontecerão de forma alternada entre as duas crianças. 
12. Cada rodada terá duração de dois minutos. 
13. em caso de empates, deve-se acontecer uma terceira rodada para desempate. 
14. Vence quem acertar a personalidade antes de 2 minutos. 

1.6 Os pré-testes 

Figura 7:  imagens das versões anteriores 

 
Fonte: Equipe Tecnologia Educacional IDENTIVISIDADE. Setembro, 2019. 
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1.7 O teste 

Figura 8: Fotos do Teste Feito no Protótipo da Tecnologia Educacional  

 

Fonte: Equipe Tecnologia Educacional IDENTIVISIDADE. Setembro, 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS / PROPOSIÇÃO 

Consideramos a partir da construção desse trabalho, como finalização da 
disciplina Educação para as relações etnicorraciais, produzido por discentes do curso de 
Licenciatura plena em Pedagogia, e orientados pela professora da disciplina, turno da 
tarde do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará-IFPA. Desse modo, formou-
se o pensamento que a proposição deste trabalho ocorria em forma de mediar uma 
reflexão a respeito das relações étnico raciais através da construção de uma ferramenta 
pedagógica que trabalha questões históricas, culturais, sociais e políticas, que para além 
tem o intuito de construir com o aluno questões de empoderamento, fomentando 
também princípios básicos como a ética. Por fim, o trabalho ocorreu de suma relevância 
para os discentes que participaram do projeto, pois ocorreu muitas discussões em grupo, 
assim aumentando cada vez mais a troca de conhecimento entre os mesmos, que 
também tiveram a oportunidade de conhecer aplicativos e metodologias e ensino a qual 
antes não havia tido contato. 
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APÊNDICE 

Carta 1 – Jay Z: Ele é um dos artistas de hip hop mais bem sucedidos empresarialmente 
e financeiramente nos Estados Unidos. 

Carta 2 – Arnold Jackson: É um personagem de uma série de televisão. 

Carta 3 – Pelé: Ex jogador de futebol, é considerado por muitos o maior futebolista da 
história. 

Carta 4 – Glória Maria: Uma jornalista, repórter e apresentadora de televisão brasileira. 

Carta 5 – Lázaro Ramos: Um ator, apresentador, cineasta e escritor de literatura infantil 
brasileiro, que iniciou a carreira artística no Bando de Teatro Olodum. 

Carta 6 – Taís Araújo: É uma atriz e apresentadora brasileira. 

Carta 7 – Michael Jackson: Foi um cantor, compositor, dançarino, era conhecido como 
Rei do Pop. 

Carta 8 – Will Smith: É um ator, rapper, produtor cinematográfico, produtor musical e 
produtor de televisão americano. 

Carta 9 – Rihanna: É uma cantora, compositora, atriz, empresária, dançarina, modelo, 
designer de moda. 

Carta 10 – Spike: É um personagem fictício de histórias em quadrinhos publicadas pela 
Marvel Comics, normalmente associado aos X-Men da série animada X-Men: 
Evolution. 

Carta 11 – Brock: Brock é um personagem do Pokémon, especializado em Pokémon do 
tipo Pedra. 

Carta 12 – Raven-Symoné Christina: É uma atriz, cantora, dançarina, dubladora, 
produtora, modelo, instrumentista, e estilista norte-americana. 

Carta 13 – Doutora Brinquedos: Ela finge ser uma médica, consertando brinquedos e 
bonecas. 

Carta 14 – Janelle Monaé: É uma cantora, compositora, bailarina é atriz norte-
americana. 

Carta 15 – Saci Pererê: O saci é um negro jovem de uma perna só, portador de uma 
carapuça sobre a cabeça que lhe concede poderes mágicos. 
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Carta 16 – Tempestade: Criado durante a Era de Ouro dos Quadrinhos, a Tempestade é 
a primeira grande personagem feminina de descendência africana nos quadrinhos. 

Carta 17 – Carlinhos Brown: É um cantor, percussionista, compositor, arranjador, 
produtor, artista plástico, agitador cultural brasileiro. 

Carta 18 – Super Choque: Foi exibida por quatro temporadas, num total de 52 
episódios, no Brasil pelo SBT no programa Bom Dia e Companhia, mais tarde foi a vez 
do Cartoon Network Brasil exibir a série. Uma curiosidade do novo estúdio era o fato 
que todos os personagens eram negros e residiam em sua grande maioria em Dakota – 
Estados Unidos. 

Carta 19 – Beyoncé: É uma cantora, compositora e atriz norte-americana. Nascida e 
criada em Houston, no Texas. A Forbes listou mulheres afro-americanas mais poderosas 
nos Estados Unidos é colocou Beyoncé em primeiro de sua lista. 

Carta 20 – Pantera Negra: A série retrata o Pantera Negra T'Challa, rei e protetor de 
Wakanda, país fictício localizado na África. Além de possuir habilidades aprimoradas 
alcançadas através de um antigo ritual de Wakanda, T'Challa também conta com seu 
intelecto genial, treinamento físico rigoroso, habilidades em artes marciais, acesso a 
tecnologias avançadas e riqueza para combater seus inimigos. O Pantera Negra é um 
dos primeiros super-heróis de ascendência africana criado. 

Carta 21 – Cleópatra: Foi a última governanta do Reino Ptolemaico do Egito, 
nominalmente sucedida como faraó por seu filho Cesarião. 

Carta 22 – IZA: É uma cantora, compositora, apresentadora e publicitária brasileira. 

Carta 23 – Barack Obama: É um advogado e político norte-americano que serviu como 
o 44° presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, sendo o primeiro afro-americanas 
a ocupar o cargo. Nascido em Honolulu, no Havaí, Obama é graduado em ciência 
política pela Universidade Columbia e em direito pela Universidade de Harvard, onde 
foi presidente da Harvard Law Review. 

Carta 24 – Iemanjá: Iemanjá é a padroeira dos pescadores. É ela quem decide o destino 
de todos aqueles que entram no mar. Também é considerada como a “Afrodite 
brasileira", a deusa do amor a quem recorrem os apaixonados em casos de desafetos 
amorosos. 

Carta 25 – Cirilo: É um ator, apresentador e cantor brasileiro. Ficou nacionalmente 
conhecido ao interpretar o ingênuo Cirilo, na telenovela Carrossel. 
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INTRODUÇÃO 

A Tecnologia Educacional consiste em um jogo de tabuleiro e chama-se Território 
e Diversidade Cultural. O jogo de tabuleiro trata do ensino de culturas e diversidades 
através de perguntas a respeito da cultura afro-brasileira transversalizando disciplinas do 
Ensino Fundamental 1 e da diversidade etnicorracial. O tabuleiro tem o formato de um 
retângulo e mede 68 cm X 44 cm. 

As cores do tabuleiro são: branco, amarelo, azul, marrom, laranja, rosa, lilás. Cada 
cor corresponde a uma disciplina. 

O dado é de cor rosa, e contém os números de 1 a 6. Os "peões" consistem em 
dois carros coloridos, que dão ao jogador a ideia de que estão passeando pela cidade e 
conhecendo as culturas. 

A Tecnologia Educacional Território e Diversidade Cultural tem por objetivo 
trabalhar de forma lúdica e interativa a disciplina Geografia dentro do conteúdo de 
Municípios. Para isso, será apresentado aos alunos a diversidade cultural existente no 
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território brasileiro por meio do resgate histórico compostos por lutas 
emancipacionistas, símbolos culturais, personalidade importantes e demais 
contribuições de diferentes povos para o processo identitário brasileiro. O jogo foi 
desenvolvido para alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. Apresentado como 
avaliação da Disciplina Educação para Relações Etnicorraciais (ERER), orientado pela 
Professora Helena Rocha, no Curso de Pedagogia - Licenciatura, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará campus Belém, que ocorre nas quartas feiras 
nos dois últimos horários, de 16h:40’ as 18h:20’. 

Na Tecnologia Educacional Território e Diversidade Cultural, além da disciplina 
Geografia interligam outras disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, História 
e Artes, requerendo do aluno conhecimentos diversificados trabalhados no 3° ano do 
fundamental promovendo a interdisciplinaridade. 

O jogo de tabuleiro transversaliza a diversidade etnicorracial trazendo conceitos 
éticos como: honestidade, aguardar a vez e respeito ao adversário. Também traz os 
conceitos de pluralidade cultural e identidade negra com o respeito às culturas 
afrobrasileiras e as suas contribuições e legados exemplados nas perguntas. 

Um elemento presente no jogo é o Afrofuturismo, que se caracteriza por um 
movimento que visa o protagonismo negro na arte, incorporando elementos ancestrais, 
passando pela autonomia da raça negra que se relaciona com narrativas de futuro 
possível. No jogo incorporamos esse movimento nas perguntas. Essas cartas contêm 
informações sobre a presença negra na cultura pop, ficção científica, criações 
tecnológicas e a presença ancestral da cultura negra na sociedade. 

1. METODOLOGIA 
1.1.Contextualização do indivíduo 

 Essa Tecnologia Educacional foi criada para os alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental I. 

1.2.Fluxograma da Tecnologia 
Figura 1: Fluxograma 

Fonte: Criação do grupo Tecnologia Educacional: Território e Diversidade Cultural. Agosto, 2019. 

A Tecnologia Educacional Território e Diversidade cultural é um tabuleiro que 
mede 68 cm X 44 cm. O jogo de tabuleiro aborda a diversidade cultural presente nos 
municípios, através de perguntas sobre a cultura Afro-brasileira. Além do conteúdo 
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municípios, tem como finalidade abordar o respeito às culturas Afro-brasileiras, e ainda 
contextualizando a identidade negra e a ética. 

A interdisciplinaridade presente no jogo aborda as disciplinas de Arte (cores), 
Língua Portuguesa (encontros vocálicos e consonantais sílabas), Matemática (noção 
espacial e a adição) e História (história dos municípios e culturas brasileiras). 

O Afrofuturismo no jogo apresenta as suas características, como: ancestralidade, 
futuro possível, tecnologia e autonomia. 

No fluxograma são apresentados três termos: o saber sábio, o saber ensinar, e o 
saber ensinado. O saber sábio refere-se ao conhecimento que o aluno recebe fora da 
escola, como a bagagem cultural que ele traz do ambiente ao qual está inserido, como 
também estão presentes os conteúdos que serão abordados. O saber ensinado trata da 
modificação dia conteúdos, como o método que utilizaremos para tornar mais acessível 
o conteúdo ao público alvo, como no caso do livro didático que utilizamos o livro 
“formando cidadãos”.  

O professor atua na área do saber sábio, e para facilitar esse ensino precisa-se de 
um “mediador semiótico”, que é o instrumento facilitador para auxiliar no conteúdo, 
nesse caso é o jogo de tabuleiro Território e diversidade cultural. O saber ensinado 
reconceitua o saber sábio e saber a ensinar, nesse caso utilizamos a história da disciplina 
dominante, na qual será abordada a disciplina de Geografia, com o conteúdo de 
Municípios. 

1.3 Os materiais 
O tabuleiro território e diversidade cultural, contém: 

1: Um compensado medindo 68 cm x 44 cm 
2: Um adesivo colorido com a arte do jogo de tabuleiro feito no aplicativo canva 
3: 2 pinos em formato de carrinhos de brinquedos 
4: cartas impressas e colocadas em papel cartão 

1.4 A Tecnologia  

Figura 2: Versão final do tabuleiro 

Fonte: Criação do grupo Tecnologia Educacional  Território e Diversidade Cultural. Setembro, 2019. 
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O jogo tem 54 casas, além de início e fim. As casas que contém perguntas estão 
coloridas e com símbolos das respectivas disciplinas que corresponde a pergunta que 
será feita. Na arte do manual temos desenhos de grandes exemplos da cultura brasileira 
de diversas regiões do Brasil, como o saci, os índios, o samba, o carimbó e a copeira. 

1.5 Regras 
1. Escolhe-se dois participantes, e cada um escolhe uma peça (nº 1 e nº 2) 
2. O primeiro jogador joga o dado e anda o número de casas indicado; 
3. Se parar em uma das casas coloridas este deve pegar uma carta do tema 
indicado; 
4. Cada cor representa uma disciplina; 
5. Ganha o jogador que chegar ao final da corrida primeiro; 

1.6 Os pré-testes 
Figura 3: Primeira versão  

 
Fonte: Criação do grupo Tecnologia Educacional: Território e Diversidade Cultural. Agosto, 2019 

Figura 4: Segunda versão da tecnologia 

 

Fonte: Criação do Grupo Tecnologia Educacional: Território e Diversidade Cultural. Agosto, 2019 
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Durante a construção do tabuleiro Território e Diversidade cultural, foram feitos 
alteração no seu designer e no número de casas até a última versão apresentada abaixo: 

Figura 5: Terceira versão da tecnologia 

 
Fonte: Criação do Grupo Tecnologia Educacional: Território e Diversidade Cultural. Setembro, 2019 

1.7 O teste 
O jogo de tabuleiro é iniciado com 3 pessoas, uma que é como um juiz, 

responsável por ler as perguntas da carta e ditar as regras. As outras duas pessoas, são os 
jogadores 1 e 2. 

O jogador número 1, inicia jogando o dado e avançando o número de casas que o 
dado indicar. Quando o jogador caí em uma casa colorida a tarefa do juiz é ler a 
pergunta da disciplina correspondente a cor da carta. Ao responder a resposta correta ou 
incorretamente o jogador n° 1 segue as instruções da carta. E assim passa-se a vez para 
o jogador n° 2. 

Cada rodada é um jogador por vez. Ganhou o jogador número 2 que chegou 
primeiro ao final. Após 25 minutos de jogo. 

Figura 5: Imagem do teste 

 
Fonte: Criação do grupo Tecnologia Educacional Território e Diversidade Cultural. Setembro, 2019 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS / PROPOSIÇÃO 

A Tecnologia Educacional Território e Diversidade Cultural apresentam pontos 
positivos com relação a sua estrutura, o jogo apresenta temas que abordam a ética e 
outros valores que podem ser percebidos pelos alunos. A estrutura do jogo além de 
informar diversos conteúdos como história, geografia, língua portuguesa, matemática e 
arte. O jogo contextualiza esses conteúdos de forma com que os alunos possam refletir 
sobre esses assuntos. 

A interdisciplinaridade é algo presente no nosso jogo, nós procuramos intercalar 
as áreas do conhecimento de forma com que o aluno não fique focado somente em uma 
coisa e sim que ele possa fazer uma análise ampla daquilo que está sendo apresentado, 
buscamos conteúdos científicos para serem abordados no texto a partir de uma 
transposição didática. 

O jogo não tem somente a finalidade de informar, mas sim de fazer com que o 
aluno possa refletir sobre estes temas, e através de disso ele possa construir seu 
pensamento crítico diante da sociedade. 

O jogo também apresenta pontos negativos, como por exemplo, o andamento dele, 
não há um certo tempo estipulado para o fim do jogo, isso vai variar de acordo com os 
jogadores, acertos e erros. 

A disciplina de ERER foi muito importante na construção da nossa formação, pós 
a partir dela pudemos refletir sobre a importância de abordar esses conteúdos em sala de 
aula, para que o professor possa atender as diversidades. A estrutura social vigente 
atualmente, ainda excluem determinados grupos, é importante que o professor em sala 
não reproduza esse tipo de ação, a sala de aula é um ambiente para todos e que precisa 
não somente abordar conteúdos, mas sim atuar na formação desses indivíduos. A 
maneira como o professor aborda os conteúdos adição importância na construção da 
identidade do indivíduo, procurando abordar o local onde esse indivíduo está inserido 
tentando resgatar a história daquele local. 
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APÊNDICE 

Perguntas de Geografia 
1. No filme Pantera Negra nós vemos que todos os moradores de Wakanda são 
negros e vivem em harmonia. O país é responsável por fabricar e exportar tecido. Qual 
o nome da indústria que produz tecido? 
A) Indústria têxtil 
B) Indústria automobilística 
C) Indústria extraturismo 
 
2. As margens dos rios do Brasil vivem populações que sobrevivem da pesca e do 
extrativismo da floreta movendo uma economia local. Como é chamada a população 
que mora a beira dos rios? 
A) Quilombolas 
B) Ribeirinhos 
C) Madeireiros 
 
3. O estado do Pará é um dos mais populosos da região norte, com mais de 7 
milhões de habitantes. Qual o nome dado às pessoas nascidas no Pará? 
A) Paraíba 
B) Paraense 
C) Paranaense 
 
4. Existem diversos grupos de pessoas que moram na zona rural, como os 
ribeirinhos e os índios. Cite um meio de trabalho das pessoas que moram em zona rural.  
 
5. O município é dividido em Zona rural (campo) e Zona urbana (cidade) marque a 
alternativa que corresponde no que se pode encontrar na Zona Urbana. 
A) Bancos, Praças, Shoppings, Restaurantes, Escolas. 
B) Fazendas, tratores, Gados, casas. 
C) Pastos, Celeiros, Plantações, Sítio, Chácaras. 
 
Perguntas de História 
6. O quilombo é o nome dado no Brasil aos locais de refúgio dos escravizados que 
escaparam dos engenhos. Qual o nome do líder desse quilombo? 
A) José anunciação 
B) Zumbi dos Palmares 
C) Besouro 

7. O racismo no Brasil é um crime previsto em Lei nº 7.716/1989.  Sabendo disso, 
responda qual a população sofre ataques racistas? 
A) Asiáticos 
B) Brancos 



74 
 

C) Negros 
 
8. Nas escolas antigas, era muito comum haver diversas formas de castigos, como 
também podemos observar que pessoas negras sofriam racismo e até tinham o acesso 
restrito dentro da escola. Atitude que foi sendo modificada aos poucos. Assim, cite uma 
outra característica de uma escola antiga. 
 
9. Escravizado até os 58 anos, Tebas arquiteto negro na São Paulo escravocrata, 
dominou a arte de entalhar, e foi um dos maiores nomes da construção colonial no 
século XVIII. Sua presença revela a influência negra na arquitetura brasileira, 
percebemos na passagem do tempo o quanto essas construções mudaram, quais 
características elas apresentam agora? 
A) Continuam a mesma coisa de antigamente.  
B) Mudaram bastante com o passar do tempo devido a modernidade  
C) Apenas fizeram reparos, mas as construções continuam a mesma. 
 
Perguntas de Língua Portuguesa 
10. Há muitos anos no Brasil, muitos negros eram escravizados por conta da sua cor. 
A escravidão ocorre quando uma pessoa perde seus direitos e é obrigado a fazer algo 
que não quer, além de ser maltratado e não ter nenhuma recompensa pelos seus 
serviços. Qual o antônimo de escravo? 
A) Detento 
B) Preso 
C) Livre 
 
11. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, dança e 
música. Na palavra capoeira, aonde podemos encontrar um encontro vocálico? 
A) Capo 
B) Oei 
C) Ira 
 
12. Racismo é o nome dado a toda forma de discriminação racial. Na palavra 
racismo, qual o encontro consonantal? 
A) SM 
B) RA 
C) CIS 
 
13. As árvores além de produzirem oxigênio e frutas que são úteis à nossa 
alimentação, além disso, as árvores também podem ser usadas como remédios para 
determinadas doenças, essa é uma prática trazida da antiguidade. A palavra árvore, se 
encaixa em qual grupo silábico: 
A) Trissílaba 
B) Dissílaba 
C) Monossílaba 
D) Polissílaba  
 
14. O Brasil comemora no dia 13 de maio a abolição da escravidão no país, 
oficializada pela Lei Áurea, em 1888. Porém muitos não tem conhecimento é que o 
estado do Ceará aboliu a escravidão quatro anos antes da Lei Áurea. Em 25 de março de 
1884, o presidente da Província, Sátiro de Oliveira Dias, declarou a libertação de todos 
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os escravos do Ceará, tornando o estado o primeiro a abolir a escravidão no país. A data 
25 de março de 1884 corresponde ao século 19, em algarismos romanos como ele é 
representado?  
A) XXI 
B) XIX 
C) XX 
D) XII 
 
15.  Nos vingadores nós temos quatro super heróis negros, que são: a Okey, o 
Máquina de combate, o falcão e o pantera negra. Quando o final Thanos estalou os 
dedos ele dizimou 50% das pessoas na terra, assim metade dos vingadores negros. 
Pergunta: Quantos vingadores ficaram? 
A) 1 
B) 3 
C) 2 
 
Perguntas de Matemática 
16. A Abolição da escravatura é um marco muito importante para a população 
negra, pois marcou a libertação dos escravos. Ela foi assinada pela princesa Isabel em 
1888. Assim, quantos anos tem a abolição da escravatura? 
Considere 2019-1888 
A) 150 
B) 200 
C) 131 
D) 100 
 
17. Na cozinha Afro-brasileira, o popular acarajé, feito da mistura de feijão-
fradinho, azeite-de-dendê, sal, cebola, camarões e pimenta. No preparo dessa receita, ao 
todo são usados quantos ingredientes? 
A) 6 ingredientes 
B) 9 ingredientes 
C) 5 ingredientes 
 
26. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil já tinham moradores aqui. Após 
a chegada deles vieram os outros portugueses, como o padre Vaz Carminha que ficou 
responsável pela carta escrita para marcar o dia do descobrimento do Brasil. Assim, 
quem foi a primeira, a segunda e a terceira pessoa a chegar no Brasil? 
 
27. O Brasil comemora no dia 13 de maio a abolição da escravidão no país, 
oficializada pela Lei Áurea, em 1888. Porém o muitos não tem conhecimento é que o 
estado do Ceará aboliu a escravidão quatro anos antes da Lei Áurea. Em 25 de março de 
1884, o presidente da província, Sátiro de Oliveira Dias, declarou a libertação de todos 
os escravos do Ceará, tornando o estado o primeiro a abolir a escravidão no país. A data 
25 de março de 1884 corresponde ao século 19, em algarismos romanos como ele é 
representado?  
A) XXI 
B) XIX 
C) XX 
D) XII 
 



76 
 

Perguntas de Artes 
28. Em Salvador, é comum as pessoas dançarem Olodum. Quais as cores na estampa 
do Olodum? 
A) Verde, vermelho, amarelo, preto e branco 
B) Preto, azul e verde 
C) Amarelo e vermelho 
 
29. Quais as cores predominantes no vatapá? Comida típica da região paraense? 
 
30. Na bandeira do Brasil é composta pelas cores amarelo, verde, azul e branco. E 
representa as cores do brasão da família real portuguesa. Quais as cores primárias 
encontradas na nossa bandeira? 
A) Azul e amarelo 
B) Branco e verde 
C) Amarelo e verde 
 
Pegadinha 
31. Você caiu em uma casa azul, azul é a cor do oceano que banha nosso país. Você 
sabia? Mas infelizmente a maré está contra você, assim volte 4 casas. (X2) 
 
Coringa 
32. Diga o nome de um personagem de desenho negro, e qual desenho ele pertence: 
 
33. Essa é uma pergunta bônus, em 5 segundos diga… o nome dois super heróis 
negros: 
 
34. Mães escravas trançavam arroz em suas filhas para que pudesse plantar o arroz 
escondido e dar de comer para as suas famílias. As tranças nunca foram só um símbolo 
de beleza do povo negro, e sim de resistência e sobrevivência e resistência do povo 
negro. 
 
35. A feijoada é um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da culinária 
brasileira. Composta basicamente por feijão preto, diversas partes do porco, linguiça, 
farinha e o acompanhamento de verduras e legumes. Esse prato é uma criação culinária 
dos africanos escravizados. Esse prato foi trazido originalmente por? 
 
36. Garret Morgan, um Afro-americano (nascido em Kentucky, EUA), inventou o 
sistema automático de orientação no trânsito. Que sistema é esse? 
Dica 1: tem três cores 
Dica 2: leva multa se ultrapassar o vermelho 
 
37. Gerald Lawson inventor negro, nascido nos Estados Unidos em 1940, 
desenvolveu um mecanismo indispensável para jogabilidade de diversos games 
eletrônicos. Presentes em todos os jogos até os dias de hoje. Que funcionalidade é essa? 
Dica: posso parar e continuar de novo 
 
38. Ao chegarem ao Brasil, os Africanos perceberam a necessidade de desenvolver 
formas de proteção contra a violência e repressão dos colonizadores brasileiros. Para 
isso, desenvolveram um estilo de luta que virou símbolo de resistência negra. Que nome 
é dado a esse tipo de luta? 
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INTRODUÇÃO 

É inegável que os professores de todos os níveis de ensino, enfrentam diversos 
problemas para que os alunos não apenas se concentrem nas aulas, mas também que 
compreendam o que está sendo proposto. Sendo assim, muitos se utilizam de 
ferramentas didáticas para facilitar a aprendizagem e também proporcionar maior 
interação dentro da sala, promovendo participação ativa dos alunos no processo de 
ensino-aprendizagem. Neste sentido, propormos uma Tecnologia Educacional chamada 
“Conhecendo o Brasil”, idealizada para crianças do 5º ano do Ensino Fundamental I, 
tendo como tema principal as Regiões do Brasil, além de fazer transversalidade com 
demais temas como: Afrofuturismo, colaboração do povo negro para sociedade 
brasileira e ética no jogo. A tecnologia possui um tapete feito de papel quarenta quilos 
revestido de TNT e E.V.A medindo aproximadamente 2 m x 2 m e quarenta e cinco 
cartas divididas nos níveis fácil, médio e difícil, medindo 11,5 cm x 7,0 cm. 

Nos livros didáticos da educação básica, comumente o conteúdo de “Regiões do 
Brasil” está inserido na disciplina de Geografia, contudo, a tecnologia proposta busca 
propiciar uma experiência interdisciplinar para o aluno. Posto isto, a disciplina de 
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Geografia é relacionada às de História e Artes. A fim de ajudar na elucidação dos 
conhecimentos são trazidos mais conceitos e conteúdos que colaborem no entendimento 
das regiões não apenas como um espaço físico, mas como construção social e histórica, 
compostas de múltiplos povos e culturas. Visto isso, são abordados conteúdos como a 
formação do povo brasileiro, a escravização do povo negro, povos indígenas e 
expressões artísticas: dança, música, cinema e literatura.  

A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de trabalhar o 
conhecimento que buscam reintegração de procedimentos acadêmicos, que ficaram 
isolados uns dos outros pelo método disciplinar. Trabalhar a interdisciplinaridade é 
necessário, já que se torna uma visão mais adequada e abrangente da realidade do 
estudante, que muitas vezes é apresentada de maneira fragmentada. Através dessa 
ênfase pode-se intervir na realidade para transformá-la. Na propositura, aparecem nos 
temas históricos abordados por meio da geografia, isto é, em quais partes do Brasil se 
deu determinado acontecimento histórico, bem como a predominância de determinado 
movimento artístico, entrecruzando assim, as disciplinas de geografia, história e arte. 

Os temas transversais são usados como eixo unificador da ação educativa, em 
torno do qual organizam-se as disciplinas. De modo que a abordagem do Afrofuturismo 
destaca-se como ponto importante de transversalidade, pois deve-se estimular nos 
alunos, de todos os níveis de ensino, o respeito ao próximo e despir-se de preconceitos. 
Assim, o negro como um dos principais indivíduos ao sofrer com a intolerância 
sistematizada do Brasil, vem como enfoque no jogo para mostrar uma visão 
diferenciada da qual se é mostrada e repetida pela sociedade, trazendo a contribuição da 
cultura afrodescendente no Brasil e como ela nos rodeia até os dias atuais. Nesta 
tecnologia, o Afrofuturismo também é abordado por meio das perguntas nas cartas, 
trazendo conhecimento e entretenimento na área cinematográfica, musical, literária, 
entre outras, ressaltando personalidades negras como Machado de Assis, Zumbi e 
Dandara Palmares, o Pantera Negra, etc.  

O propósito deste trabalho é, como professores, buscarmos sempre o melhor para 
o desenvolvimento do aluno, então alternativas para melhorar a dinamicidade do 
processo de ensino – aprendizagem serão sempre levadas em conta como é o caso do 
tabuleiro humano “Conhecendo o Brasil”. Essa tecnologia vem como um meio de 
auxílio aos educandos por trabalhar de uma forma lúdica o conteúdo das regiões do 
Brasil e de forma interdisciplinar, formando em sala de aula um indivíduo crítico e 
conhecedor de sua origem cultural de forma dinâmica. 

1. METODOLOGIA 
1.1 Contextualização do indivíduo 

A tecnologia a ser apresentada neste manual foi criada para alunos do 5º ano do 
Ensino Fundamental I. 

1.2 Fluxograma da Tecnologia 

O fluxograma acima apresenta a proposta de tecnologia intitulada “Conhecendo o 
Brasil” que consiste em um jogo de “tabuleiro humano”, no qual os participantes serão 
os próprios piões e irão se movimentar dentro do espaço físico do jogo. O tema 
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principal escolhido foi “Regiões do Brasil” referente à disciplina de Geografia, sendo 
este desenvolvido no 5º ano do Ensino Fundamental com base no livro didático “Novo 
Pitanguá”, de Geografia. O tema norteador do trabalho, além de ser encontrado na 
estética do jogo através da ilustração do mapa, também se apresenta nas cartas: 2, 4, 6, 
7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36 e 37.  

A interdisciplinaridade se dá através das disciplinas de História (Formação do 
Povo Brasileiro, A Escravização do Povo Negro e os Povos Indígenas) e Artes 
(Expressões Artísticas: dança, música, literatura). As temáticas de História podem ser 
encontradas no jogo através das perguntas usadas nas cartas do jogo, como a: 1, 4, 5, 
10, 12, 13, 19, 42, 43 e 44. Já as matérias de Artes estão presentes nas cartas: 3, 6, 9, 
11, 16, 17, 20, 22, 23, 30, 31, 33, 36, 38 e 41 (vide apêndice) 

A transversalidade da tecnologia está pautada no âmbito da ética no jogo, 
contribuições do povo africano para formação do povo brasileiro e no Afrofuturismo. 
Este primeiro está permeado por todo o jogo de modo que entendemos que durante a 
aplicação da tecnologia, os participantes devem respeitar as regras e os seus parceiros 
de jogo, sem trapacear.  

As contribuições do povo africano para formação do povo brasileiro estão nas 
cartas: 1, 3, 5, 9, 10, 11, 19, 22 e 23 (apêndice) 

O Afrofuturismo, movimento estético, social e cultural que tende colocar a pessoa 
negra em uma perspectiva nova, sendo protagonista de seu próprio futuro, também está 
presente no jogo. Suas principais características são: ancestralidade, autonomia, futuro 
possível e tecnologia.  Pode ser encontrado nas cartas: 1, 3, 5, 11, 16, 20, 22, 23, 30, 
31, 32, 33, 34, 39, 40 e 41 (apêndice) 

Figura 1: Fluxograma: Transposição didática da Tecnologia Educacional Conhecendo o 
Brasil 

 

Fonte: Criação do Grupo Conhecendo o Brasil, agosto de 2019. 
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1.3 Os materiais 

Para a construção do tabuleiro humano elaborado pelo grupo utilizaram-se os 
seguintes materiais: 
• 4 metros de TNT preto; 
• 3 metros de TNT azul; 
• 3 metros de TNT amarelo; 
• 7 folhas de papel quarenta quilos; 
• 7 folhas de E.V.A de cores diferentes; 
• 3 rolos de fita crepe; 
• Cola quente. 

Para as cartas: 
• 4 folhas de papel cartão; 
• Impressão preto e branco. 

1.4 A Tecnologia Conhecendo o Brasil 

Figura 2: Versão Final  

 
Fonte: Criação do Grupo Tecnologia Educacional conhecendo o Brasil, setembro de 2019. 

O tabuleiro mede uma área total de 2 x 2 metros, possui 16 casas de 33 cm cada 
(em amarelo), uma área central azul medindo 1,30 x 1,30 cm onde localiza-se o mapa 
do Brasil dividido por regiões, medindo 1,10 x 97 cm e a identificação do jogo. 

As cartas, em total de quarenta e cinco, divididas e cores por nível de dificuldade, 
medem aproximadamente 11,5 cm x 7cm. São divididas em quatro blocos dispostos nos 
canteiros internos do tabuleiro.  

1.5 Regras 
1. Divide-se a turma em 2 grupos. 
2. Escolhe-se um representante de cada grupo. 
3. Os representantes tiram par/ímpar e quem ganhar inicia o jogo.  
4. O vencedor do par/ímpar pega uma das cartas dispostas no tabuleiro e entrega ao 
mediador do jogo (professor). O mediador lê a pergunta e aguarda a resposta do 
jogador. 
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5. Cada jogador terá um tempo máximo de 30 segundos marcados no cronômetro 
para responder. 
6. Os representantes podem receber ajuda da equipe. 
7. Caso acerte, o jogador pode avançar o número de casas indicadas ou ganhar 
algum benefício no jogo, ambas serão indicadas na carta. 
8. Caso erre, o jogador pode voltar determinado número de casas indicadas ou 
sofrer alguma penalização, ambas serão indicadas na carta. 
9. Após responder e avançar ou não no tabuleiro, é vez do adversário jogar e assim 
sucessivamente.   
10. Vence quem chegar ao “FINAL” primeiro. 
Observações 
• As perguntas são de três níveis: fácil, médio e difícil. 
• Em caso de empate, o vencedor é quem tiver acertado maior número de 
perguntas difíceis durante a competição. 
• Os temas e as disciplinas das cartas estão misturados. 

1.6 Os pré-testes 
A figura abaixo projeta a ideia inicial do tabuleiro. 

Figura 3: Desenho da Tecnologia Conhecendo o Brasil 

 

Fonte: criação do grupo Tecnologia Educacional conhecendo o Brasil, agosto de 2019 

Para a execução do projeto lúdico fez-se um protótipo (figura 4) experimental 
para verificação das regras, tempo e tamanho do jogo.  

Figura 4: Protótipo da Tecnologia Conhecendo o Brasil 

 

Fonte: criação do grupo Tecnologia Educacional Conhecendo o Brasil, setembro de 2019 
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1.7 O teste 
1.7.1 Teste 1 

O tabuleiro humano com vinte e duas casas medindo 24 x 24 cm com fundo azul 
medindo 1,77 x 1,77 cm foi testado com as seguintes condições:  
• As cartas estavam dispostas todas em um único canto do tabuleiro; 
• Os participantes liam as cartas de costas para o adversário; 
• Cada carta, independentemente do nível, determinava o número de casas a serem 
avançadas em caso de acerto e, em caso de erro, não havia punição (voltar casas); 
• Número de cartas: 30; 
• Os participantes iniciaram o jogo dentro do tabuleiro; 
• Início: 9:48; 
• Término: 10:10; 
• Duração: 19:28. 

Os ajustes observados a serem feitos foram:  
Quanto às regras:  
• A criança deve ler de frente para o Brasil; 
• Ajustar o número de casas para andar conforme nível de dificuldade; 
• Responder somente depois da leitura complete da carta; 
• Ajustar vocabulário das cartas para uma linguagem mais acessível às crianças; 
• Ajustar regras das cartas em caso de erro; 
• Ajustar número de alternativas; 
• Ajustar disposição/distribuição das cartas; 
Quanto ao tamanho: 

Constatou-se que o tamanho das casas de 24 x 24 cm é pequeno para a atividade. 
Para dirimir tal problema optou-se por diminuir o número de casas de 22 para 18, a fim 
de aumentá-las para 30 cm cada. 

Figura 5: Teste 1 da Tecnologia Conhecendo o Brasil 

 
Fonte: criação do grupo Tecnologia Educacional Conhecendo o Brasil, setembro de 2019 
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1.7.2 Teste 2 
A segunda versão de teste se deu com um tabuleiro de 22 casas de 30x30 cm cada, 

com as cartas distribuídas entre os quatro cantos do tabuleiro, e as cartas coringas sobre 
as casas do canto. O número de cartas permaneceu em trinta. Os participantes iniciaram 
a partida fora do tabuleiro. 
• Início: 11h 29’; 
• Término 11h 57’; 
• Duração 26’20’’. 

Ajustes quanto às regras: 
• Redistribuição das cartas; 
• Separar cartas usadas de cartas ainda não respondidas; 
• Quando entrar na casa coringa, pegar e ler a carta coringa; 
• Ler de frente para o colega adversário; 
• Criar mais cartas; 
• Incluir um mediador para ler as perguntas e recolher as cartas. 
Obs: as cartas acabaram faltando 7 casas para o final. 

Quanto ao tamanho: a medida de 30cm x 30cm propiciou melhor espaço para a 
atividade, porém, em virtude do tempo de execução neste segundo teste, considera-se 
eliminar quatro casas, para diminuir o tempo de execução. 

Figura 6: Teste 2 da Tecnologia Conhecendo o Brasil 

 
Fonte: criação do grupo Tecnologia Educacional Conhecendo o Brasil, setembro de 2019 

2.7.3 Teste 3 
O terceiro teste foi realizado com um tabuleiro de 16 casas medindo 30x30 cm 

cada. A área central azul foi diminuída de 1,77 x 1,77 cm para 1,50 x 1,50 cm. O 
número de cartas passou de trinta para quarenta e cinco unidades. Foi incluído um 
mediador para a leitura e recolhimento das cartas, este, as segurava nas mãos e os 
participantes do jogo apenas escolhiam uma. Também considerou-se cronometrar o 
tempo para as respostas. 
• Início: 13h 42’; 
• Término: 14h 10’; 
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• Duração: 24’43’’. 
O número de casas mostrou-se suficiente, porém, ainda estavam pequenas. Para 

tal problema, o grupo decidiu eliminar o intervalo entre as casas, diminuir a área central 
azul para que o tamanho das casas seja adequado aos jogadores, tomando a medida de 
33 cm cada casa. A área azul foi diminuída para 1,30x1,30 cm. O tempo de jogo variou 
entre vinte e quarto a vinte e sete minutos. O número de cartas foi suficiente para a 
jogada.  

Figura 7: Foto do teste 3 da Tecnologia Conhecendo o Brasil (1) 

 
Fonte: criação do grupo Tecnologia Educacional Conhecendo o Brasil, setembro de 2019 

 

Figura 8: Foto do teste 3 da Tecnologia Conhecendo o Brasil (2) 

 
Fonte: criação do grupo Tecnologia Educacional Conhecendo o Brasil, setembro de 2019 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS / PROPOSIÇÃO 

Conforme visto neste trabalho, a Tecnologia Educacional “Conhecendo o Brasil” 
passou por três testes até chegar em sua versão final, logo, considera-se que possui uma 
boa jogabilidade. Contudo é importante ressaltar que não foi testado com seu público-
alvo, crianças do 5º ano do Ensino Fundamental I. O jogo é recomendável para alunos 
do 5º ano que já estudaram acerca das regiões brasileiras no ensino de Geografia, 
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embora o jogo possa ser aproveitável para crianças e adolescentes em séries mais 
avançadas que já tenham certo conhecimento acerca do assunto.   

No processo de construção da tecnologia, a equipe passou por dificuldades e 
aprendizagens. Como pontos positivos pode-se destacar a sociabilidade e 
estabelecimento das diretrizes de ética e moral entre os integrantes do grupo, como o 
respeito e a compreensão, assim como a fixação do raciocínio lógico, além de ajudar na 
assimilação dos conteúdos da disciplina.  Quanto aos pontos negativos destaca-se a 
dificuldade em trabalhar com medidas e transformações numéricas relacionadas às 
formas do tabuleiro, além da demanda de tempo enorme utilizado para planejamento e 
construção necessário para materialização do jogo. 

Embora as adversidades encontradas no caminho, não há como negar a 
importância de entender como se dá o processo da construção de uma tecnologia. Visto 
que, para o pedagogo, tal ferramenta é essencial para auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem. Como visto, em Rocha (2014), um mediador semiótico é responsável por 
fazer uma ponte entre o aluno e os conteúdos ministrados dentro de sala, fazendo com 
que o processo de ensino-aprendizagem se torne muito mais significativo.  

E é em tal fato, que se configura a importância da confecção do tabuleiro ludo-
humano para a formação do grupo enquanto pedagogos. Já que por meio dele foi 
perpassada pelas diversas etapas, desde a idealização até a execução das ideias. Nesse 
sentido, foi preciso buscar conteúdos ministrados na Educação Básica, se atentar a 
detalhes da confecção, relacionar diferentes conteúdos e disciplinas, tudo de maneira 
interligada e estruturada. Assim mostrando que processo educacional é constituído de 
muito planejamento, esforço, dedicação e valorização das diferenças sociais.   
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APÊNDICE 
 
1) Ao virem obrigados da África para o Brasil, os africanos não trouxeram nenhum 
objeto material consigo, entretanto, trouxeram sua cultura e suas crenças. As religiões 
dos povos africanos se misturam com as do Brasil e formaram religiões que estão 
presentes até hoje por todo o país. Quais são elas? 
a) Catolicismo e espiritismo 
b) Umbanda e candomblé 
c) Cristianismo e espiritismo 
d) Budismo e evangelismo 
e) Mulçumana e cristã 
 
2) O Nordeste é ponto de referência para muitas expressões artísticas afrodescendentes 
no Brasil, mas também na área de produção de alimentos por causa do solo bom para: 
a) Agricultura 
b) Pecuária intensiva 
c) Pecuária extensiva 
d) Caça 
e) Extrativismo 
 
3) Escultor famoso, filho de português e escrava: 
a) Saramago 
b) Aleijadinho 
c) Santos Dumont 
d) Tomaz de Aquino 
e) Augusto Cury 
 
4) Qual o estado que recebeu mais imigrantes brasileiros no Sudeste? 
a) Rio de Janeiro 
b) Pernambuco  
c) Minas Gerais  
d) Espanha 
e) Pará 
 
5) Qual o nome da mulher que era esposa do Zumbi dos Palmares e liderou o exército 
feminino contra invasão portuguesa nos quilombos? 
a) Dandara Palmares  
b) Ana Maria 
c) Maria Batista 
d) Marielle Franco 
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e) Maria de Jesus 
 
6) O carimbó é uma dança de roda indígena típica de qual estado do Brasil? 
a) Rio de Janeiro 
b) Maranhão  
c) Pará 
d) São Paulo 
e) Minas Gerais 
 
7) Quais são os estados que compõem a região centro oeste? 
a) Goiás, Mato Grosso, Manaus 
b) Maranhão, Belém, Ceará  
c) Goiás, Mato Grosso, mato grosso do Sul, Distrito Federal  
d) Mato Grosso do sul, Ceará, Belém  
e) Rio de Janeiro e São Paulo 
 
8) Qual o clima predominante na região nordeste?  
a) tropical 
b) subtropical  
c) semiárido  
d) seco 
e) úmido 
 
9) Ritmo musical que se originou do batuque dos africanos?  
a) samba 
b) carimbó  
c) funk 
d) lambada 
e) tecnobrega 
 
10) A influência da cultura africana é evidente na culinária brasileira, como foi o caso 
do azeite de dendê. Em que prato ele é usado? 
a) acarajé 
b) chimarrão 
c) tacacá 
d) feijoada 
e) suco de maracujá 
 
11) Negro, nasceu na região sudeste e fundou a Academia Brasileira de Letras além de 
ter escrito várias obras famosas como Memórias Póstumas de Brás Cubas. De que autor 
estamos falando?  
a) Tarsila do Amaral 
b)  Jorge Amado 
c) Gilberto Freire 
d) Machado de Assis 
e) Mario Quintada 
 
12) Quais foram os principais povos imigrantes que vieram para região Sul? 
a) Italianos e Alemães 
b) Suecos e Portugueses 
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c) Espanhóis e Portugueses 
d) Alemães e Suecos 
e) Belgas e Holandeses 
 
13) A região sul apresenta grande pluralidade cultural de índios, negros e portugueses e 
espanhóis. Quais culinárias representam a região sul?  
a) maniçoba, caldeirada e mujica de peixe 
b) moqueca, vatapá e buchada de bode 
c) pamonha, mojica e capivara de caçarola  
d) churrasco, chimarrão e arroz carreteiro 
e) Maniçoba e tacacá 
 
14) Não faz parte da vegetação nordestina:  
a) mata atlântica 
b) cerrado 
c) mata dos cocais 
d) campos 
e) Várzea  
 
15) Quantos estados possui a região sul? 
a) 1 
b) 3 
c) 22 
d) 10 
e) 15 
 
16) O filme O pai Ó, de protagonistas negros, se passa em um cortiço no centro 
histórico de Salvador no último dia de carnaval onde a festa dos foliões pode ser 
ameaçada. Em que região se passa o filme?  
a) norte 
b) sul 
c) centro oeste 
d) nordeste 
e) Europa 
 
17) Entre as diversidades culturais de cada região temos manifestações culturais da 
região sul. Quais as principais danças desta região? 
a) samba de roda, axé e forró 
b) funk, quadrilha e congo 
c) dança das fitas, chimarrita e chula 
d) tambor, cururu e boi da serra 
e) carimbó e marujada 
 
18) Qual a capital de Santa Catarina? 
a) Brasília 
b) Porto Alegre  
c) Florianópolis  
d) Belém 
e) Pará 
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19) Para a formação do povo nordestino participaram três grupos étnicos: o indígena, o 
branco e o negro. Essa afirmação é: 
a) Falsa 
b) Verdadeira 
 
20) O livro Ritos de Passagem, de Fabio Kabral, conta a história de 4 jovens negros que 
vivem num futuro distante e estão a encarar uma perigosa aventura. A narrativa se passa 
no maior estado da região nordeste, qual seria? 
a) Piauí  
b) Maranhão  
c) Bahia  
d) Pernambuco 
e) São Paulo 
 
21) Em qual região fica localizada Brasília? 
a) Norte 
b) Sul 
c) Nordeste 
d) Sudeste 
e) Centro-Oeste 
 
22) Qual o nome do famoso escritor brasileiro, filho de pai mulato e mãe branca, 
nascido na época da escravização, que testemunhou abolição da escravatura, autor de 
diversas obras e considerado um dos maiores escritores do Brasil? 
a) Benedito Nunes 
b) Machado de Assis 
c) Maurício de Souza 
d) Saramago 
e) Castro Alves 
 
23) A capoeira é uma expressão cultural muito comum no Nordeste, sendo muito 
praticada no tempo da escravização como uma dança e um meio de defesa contra os 
homens brancos. Para dar ritmo a esse jogo, utiliza-se um instrumento indispensável, 
cujo nome é: 
a) Berimbau  
b) Tambor 
c) Violão 
d) Bambu 
e) Ukelele 
 
24) A região mais populosa do Brasil abriga grandes metrópoles e diversos pontos 
turísticos como uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. De que região estamos 
falando? 
a) Norte 
b) Sudeste 
c) Centro-Oeste 
d) Sul 
e) Nordeste 
 
25) Quais as quatro principais atividades econômicas desenvolvidas no Centro-oeste? 
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a) Agroindústria, economia, mineração, pecuária 
b) Pescaria, fabricação, exportação, soja 
c) Economia, agropecuária, setor industrial, turismo 
d) Pesca, turismo, agronegócio, extrativismo 
e) Cinematográfico, industrial, pesca, agrícola 
 
26) A floresta amazônica é uma das maiores e mais importantes florestas do mundo, 
possuindo ampla biodiversidade e solo fértil. Cite duas regiões brasileiras onde a 
floresta amazônica é predominante. 
a) Norte e Centro-Oeste 
b) Nordeste e Centro-Oeste 
c) Centro-Oeste e Sul 
d) Sudeste e Sul 
e) Sul e Norte 
 
27) O Nordeste é a região do Brasil que tem mais estados tendo uma cultura 
diversificada e rica. Quantos estados a região possui? 
a) 9  
b) 8  
c) 7 
d) 10  
e) 6 
 
28) Qual prato típico da região Norte leva 7 dias para cozinhar? 
a) Feijão 
b) Vatapá 
c) Tacacá 
d) Maniçoba 
e) Peixe Frito com Açaí 
 
29) Qual fruta abaixo é típica abaixo da região Norte? 
a) Maçã 
b) Banana 
c) Cupuaçu 
d) Abacaxi 
e) Acerola 
 
30) Hora da música!!! Cante um trecho de uma música de um cantor ou cantora 
brasileiro negro. Se não souber, seu show é cancelado e você volta 04 casas. 
 
31) Michael Jackson, cantor negro, ficou famoso por dar o seu famoso moonwalker e 
conquistou milhões de fãs sendo consagrado um ícone musical até os dias de hoje. 
Agora é sua chance de imitar o rei do Pop e andar 03 casas para trás. 
 
32) Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados e 
tem como referência a pantera. Imite o Pantera Negra ou as portas de Wakanda se 
fecharão para você e ficará uma rodada sem jogar. 
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33) Vamos falar de desenho? A personagem principal é uma menina negra de 06 anos 
que conserta os brinquedos com a ajuda dos seus bichinhos de pelúcia. De que desenho 
estamos falando? 
 
34) Dia 2 de fevereiro na Umbanda é comemorado o dia de uma entidade conhecida 
como rainha do mar. Esta festa é popular em todo o Brasil, mas acontece com maior 
intensidade na Bahia. Seu nome é Iemanjá e ela te abençoou. A próxima vez que você 
errar, não voltará nenhuma casa. 
 
35) Ops! Saci Pererê fez uma pegadinha com você. Ficará uma rodada sem jogar. 
 
36)  Com qual estado a região nordeste limita-se ao sul? 
a) Minas Gerais 
b) Bahia 
c) Maranhão 
d) Pará 
e) Alagoas 
 
37) Qual o problema social e natural, relacionado ao Nordeste e que tem mais impacto 
sob a mídia? 
a) Secas agravadas pelo homem 
b) Preconceito racial 
c) Corrupção 
d) Enchentes 
e) Chuva de granizos 
 
38) Hora da história!!! Você conhece alguma lenda amazônica? Conte para seus colegas 
ou você voltará duas casas.  
 
39) A garota do tempo do Jornal Nacional, Maju Coutinho, está precisando de ajuda 
para apresentar a previsão do tempo de hoje. Vire um apresentador e diga como está o 
clima da sua cidade. 
 
40) O gato preto cruzou seu caminho, mas ao contrário do que você pensa, ele te deu 
sorte!!! Ande duas casas! 
 
41) A bela cantora Iza veio fazer um show e lhe convidou para cantar no palco. Cante 
alguma música dela ou volte duas casas. 
 
42) Aponte um traço da cultura indígena presente em nosso cotidiano.  
 
43) Diga uma manifestação cultural típica da Região Norte: 
a) Frevo 
b) Dança das Fitas 
c) Carnaval do Rio 
d)  Festival de Parintins  
e) Baile funk 
  
44) Negros e indígenas foram trabalhar nas lavouras da região sudeste por conta própria. 
Essa afirmação é? 
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A) Verdadeira 
B) Falsa 
 
45) O Brasil possui uma cultura muito diversificada. É formado por diversos e 
diferentes povos. As diferenças fazem nossa sociedade ser rica, então elas devem ser? 
A) Esquecidas 
b) Apagadas 
C) Respeitadas e Valorizadas 
D) todas iguais 
E) Anuladas 
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TECNOLOGIA EDUCACIONAL TABULEIRO “SANKOFA” 

Agatha Fabiany Godinho de Vilhena  
Dorianne Farias Gonçalves  

Joyce Nayara Teran de Oliveira  
Pamela Cristina Oliveira Santana  
Pedro Henrique Teixeira e Silva  

Orientadora: Helena do Socorro Campos da Rocha 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

A tecnologia trabalhada foi nomeada como Tabuleiro “Sankofa”, criado pelos 
acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia no Instituto Federal de Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA) campus Belém, faz parte da avaliação da disciplina de 
Educação para as Relações Etnicorraciais, ministrada pela professora Helena Rocha, na 
turma C916NA, com carga horária equivalente a 40 horas. 

 O nome escolhido para o tabuleiro é devido o significado da palavra “Sankofa” 
ser, na língua do povo Akan, “volte e pegue”, logo que, a finalidade da tecnologia é 
apresentar o conteúdo para que os alunos voltem e peguem a memória para continuar 
fazendo história no presente. O design do tabuleiro é inspirado nos tabuleiros dos filmes 
“Jumanji (1996)” e “Zathura – Uma aventura espacial (2005)”, assim como as regras. 

A tecnologia tem como objetivo ilustrar o conteúdo de História – Movimento 
Negro, onde tem como finalidade mostrar os principais movimentos em todo o mundo e 
enfatizar o respeito aos direitos civis da população negra e o combate ao racismo, que é 
enraizado até hoje na sociedade. A tecnologia utilizada em sala de aula irá proporcionar 
o discente a aprender o assunto de história de uma forma mais fácil e interativa, que 
estimula o aluno a procurar saber cada vez mais sobre o assunto. 

Trata-se de tabuleiro, direcionado para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, 
que deve ser jogado por quatro jogadores, sendo dado como vitória o jogador que 
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chegar ao centro primeiro. O jogo possui casas numéricas de 1 até 16, onde os jogadores 
deverão passar por todas as casas até chegar ao centro, ganhando quem chegar ao centro 
primeiro. A movimentação da jogada será determinada por um dado, que definirá a 
quantidade de casas que o participante irá passar, sendo que algumas das casas possuem 
enigmas surpresas que deverão ser revelados pelos jogadores. 

A tecnologia tem como interdisciplinaridade as matérias de Língua portuguesa 
com “Leitura de texto”, Matemática com “Números e operações” e Artes com 
“Desenhos Africanos”. A tecnologia tem como transversalidade a Ética e o 
Afrofuturismo no qual abordará a autonomia, ancestralidade, tecnologia e futuro 
possível, que será retratado ao longo do texto. Como contextualização será trabalhada a 
Cultura Negra cultura negra, onde serão levados em conta aspectos como história, arte, 
religião, educação, política, linguagem, costumes, etc. 
 
1 METODOLOGIA 
1.1. Contextualização do indivíduo 

A Tecnologia Educacional Tabuleiro “Sankofa” foi criada para alunos do 5° ano 
do Ensino Fundamental. 

1.2.  Fluxograma da Tecnologia 
Figura 1: Fluxograma de Transposição Didática 

 
Fonte: Equipe Tabuleiro “Sankofa”. (Março/2020) 
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A tecnologia aborda o saber sábio com “A cultura negra através do tempo”, 
interligando o saber a ensinar da disciplina história destacando o conteúdo sobre 
“Movimento Negro”. Na Interdisciplinaridade com o saber ensinado, a disciplina 
dominante é história com o conteúdo mencionado anteriormente e tendo as disciplinas 
auxiliares: língua portuguesa com “Leitura de texto”, matemática com “Números e 
operações”, por fim, artes com “Desenhos Africanos”.  

O mediador semiótico escolhido pelo grupo é no formato de um tabuleiro, tendo 
como objetivo fazer com que alunos do 5° ano do Ensino Fundamental, aprendam com 
facilidade e entretenimento o assunto de história através de estratégias e raciocínio 
lógico.  

A tecnologia tem como transversalidade o Afrofuturismo, que leva em conta 
quatro características: autonomia (perguntas das cartas que dizem respeito à cultura 
negra de uma forma positiva e empoderada, que enaltecem a luta do negro, como 
exemplo da pergunta que se refere a um dos maiores escritores negros do Brasil) 
ancestralidade (o design do jogo, tendo como exemplo os pinos, máscaras, a caixa e os 
desenhos com características do assunto), tecnologia (o jogo em si, que traz um novo 
olhar para o aluno sobre determinado assunto) e futuro possível (apresenta ao aluno a 
consciência histórica, social e política da cultura negra, como exemplo, quando o 
vencedor chegar ao final do tabuleiro, onde receberá uma mensagem sobre a finalidade 
do jogo e da nova perspectiva que irá aderir sobre o assunto “Movimento Negro”). 
Somado a isso, a ética será trabalhada levando em consideração as regras do jogo.  

Concluindo com a contextualização na cultura negra, visto que serão abordados 
durante o jogo diversos aspectos como história, arte, religião, educação, política, 
linguagem, costumes, etc.  

1.3 Os materiais 

Embalagem: 
Caixa em MDF, revestida com papel Vulcapel, acabamento texturizado usando a 
técnica de alto-relevo. 
Acabamento com cola branca, dobradiças e fechos metalizados, fixação com parafusos 
de latão. 
 
Tabuleiro: 
Base em MDF, revestido com lona leitosa adesiva impressa em plotter utilizando luz 
ultravioleta. 
 
Peões: 
Produzidos em filamento ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno), impressos em 3D. 
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1.4 A Tecnologia Educacional Tabuleiro “Sankofa” 
 

Figura 2: Versão final da tecnologia Tabuleiro “Sankofa”. 

 
Fonte: Equipe Tabuleiro “Sankofa”. (Março/2020) 

1.5 Regras 

1. Abrir o tabuleiro; 
2. Colocar as peças; 
3. Escolher até 4 jogadores; 
4. Jogar o dado; 
5. O jogador que tirar o maior número começa; 
6. O ganhador deverá escolher uma carta; 
7. Responder a pergunta; 
8. Caso acerte, seguir o número de casas de acordo com o número do dado; 
9. O próximo jogador deverá repetir a jogada de dado e assim sucessivamente; 
10.  O primeiro jogador que chegar ao centro ganha. 
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1.6 Os pré-testes 

Figura 3: Protótipo da Tecnologia Educacional “Tabuleiro Sankofa”. 

 
Fonte: Equipe Tabuleiro “Sankofa”. (Março/2020) 

Figura 4: Peça do Tabuleiro “Sankofa”. 

 
Fonte: Equipe Tabuleiro “Sankofa”. (Março/2020) 

1.7 O teste 

Inicialmente, validamos o tempo cronometrando do início ao fim as etapas, tendo 
o resultado da duração de 21 minutos. Validamos o tamanho utilizando uma cartolina 
para elaborar o protótipo com 66 cm de comprimento e 50 cm de largura, apresentando 
ser um tamanho apropriado para a realização do jogo. Foram elaboradas 4 peças 
pequenas no formato de máscaras que representam a cultura africana com espessura de 
6 cm. Para o teste, experimentamos fazer com 2 jogadores, em todas as casas terá 
perguntas relacionadas ao assunto trabalhado, estimulando o aluno a fazer um exercício 
de fixação do tema.  

Validamos as regras criando enigmas onde algumas casas numéricas possuem 
orientações a serem seguidas pelo jogador ao longo da partida, como exemplo: passe a 
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vez, avance três casas e fique uma rodada sem jogar. No jogo, em cada um dos quatro 
caminhos, haverá quatro cartas coringas, que fazem perguntas como: 1. Onde identificar 
a ancestralidade no jogo? 2. Onde identificar a autonomia no jogo? 3. Onde identificar o 
futuro possível no jogo? 4. Onde identificar a tecnologia no jogo? Por fim, temos como 
regras também, que o tabuleiro contém casas numéricas de 01 até 16, onde os jogadores 
deverão passar por todas as casas até chegar ao centro, ganhando quem chegar ao centro 
primeiro. O dado deverá ser jogado e o número que ficar para cima, será a quantidade 
de casas numéricas que deveram ser avançadas pelo jogador.  

 Figura 5: O Tabuleiro “Sankofa” sendo testado pela equipe

 
Fonte: Equipe Tabuleiro “Sankofa”. (Março/2020) 

Figura 13: Jogo sendo finalizado com a vitória da jogadora.

 
Fonte: Equipe Tabuleiro “Sankofa”. (Março/2020) 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS / PROPOSIÇÃO 

A escola é reconhecida como um espaço sociocultural que deve refletir nossa 
nação, no entanto, isso não ocorre e tem sido palco de exclusão, ou sentimento de 
inferiorização racial. Neste contexto, é extremamente difícil assumir uma identidade 
racial em nosso país, principalmente, a negra, já que a educação é consequentemente o 
retrato da sociedade que muitas vezes, não traz o negro como algo positivo. Logo, a 
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importância da construção desta Tecnologia Educacional nas questões etnicorraciais na 
formação do professor vem como meio de atuar nesse combate a uma educação 
preconceituosa, discriminatória e racista que vem sendo disseminada durante muitos 
anos no contexto escolar. Sua importância dá um leque as pesquisas e estudos para o 
futuro do pedagogo, que se ver inseridos na aprendizagem de termos que muitas vezes 
passam por comuns no cotidiano, mas que com seu devido olhar se torna importante na 
busca por promover oportunidades de aprendizagem equitativas, além do conhecimento 
adquirido por meio dos estudos realizados, artigos, livros e conceitos que o educador 
levará para as próximas gerações como o Afrofuturismo. 

 As dificuldades na construção da tecnologia saíram do âmbito físico como a 
formação do tabuleiro, elaboração das perguntas, construção da caixa e design e 
surgiram no aspecto de como pedagogos brancos, com seus privilégios poderiam propor 
uma tecnologia que representasse o povo e cultura negra sem ser segregacionistas ou 
reproduzir a mesma visão dos livros didáticos sobre a ótica do colonizador. Portanto as 
pesquisas realizadas pela equipe para construir perguntas coerentes para serem 
colocadas em sala de aula foram demoradas e cansativas, mas se foi aprendido sobre 
lugar de fala e que papel nos como brancos devemos assumir diante da luta antirracista 
na educação e no cotidiano. As facilidades sucederam-se no processo criativo de como o 
jogo seria elaborado, o design que seria utilizado tendo como base o tabuleiro do filme 
“Jumanji” foi pensado para ser rústico e que remetesse ao imaginário sem deixar de ser 
real, além do conhecimento adquirido com as pesquisas feitas e debates realizados em 
grupo para um melhor desenvolvimento da tecnologia na prática. 

Esta tecnologia é usada no combate à intolerância visto que a cultura africana é 
apenas citada como componente na formação do povo brasileiro, mas não é 
aprofundada não tendo o mesmo valor como o caso da cultura europeia  nas salas de 
aula, o jogo elaborado tem como meta buscar novas metodologias de estudo e práticas 
que possam viabilizar a história dos negros, suas lutas, contextos, cultura, não apenas 
mostrando uma África através de um perfil traçado por pobreza, miséria, fome, guerras 
civis, vida selvagem e doenças. Promovendo também a identidade racial da criança 
negra que se sente representada, atualmente isto está assegurado na Lei Federal 
10.639/03, que altera a Lei (LDB-Lei 9394/96) e torna obrigatório o estudo sobre a 
cultura e História Afro-Brasileira e Africana nas instituições públicas.  

Certamente tais mudanças não ocorrerão em curto prazo. No entanto, o 
conhecimento da cultura africana, quando eficientemente explorada e difundida, terá 
êxito no alcance dos objetivos educacionais, os quais visam a atribuição do valor devido 
a esta cultura, redução significativa de preconceito de qualquer natureza, principalmente 
os que englobam cor de pele e a religiosidade, a identificação satisfatória da influência 
desta cultura na nossa e formação da identidade livre de estigmas e senso de 
inferioridade. Por conseguinte, a diversidade etnicorracial na formação do pedagogo 
traz a necessidade em pensar na educação de conferir aos currículos e as práticas-
pedagógicas uma orientação traçada a partir da  diversidade cultural, com a finalidade 
de compreender a sociedade como constituída de identidades plurais e assim promover a 
inclusão, o encontro, o diálogo e a convivência harmoniosa e solidária entre diferentes 
culturas, visando a superação das práticas homogeneizadoras e de problemas como a 
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exclusão, discriminação e o preconceito. Dessa forma, a formação do pedagogo traçada 
a partir  da diversidade cultural é imprescindível para a efetiva inserção deste tema no 
campo da didática e das práticas pedagógicas escolares para desestabilizar os interesses 
das classes dominantes, e para a superação da discriminação e do preconceito, é 
importante que a diversidade cultural esteja presente nos currículos dos Cursos de 
Pedagogia, visando ressaltar o verdadeiro papel das etnias e povos que contribuíram 
para a construção do nosso país. Dentro dessa perspectiva, faz-se necessário o 
rompimento com a postura de omissão diante da diversidade que ainda se encontra nos 
currículos de várias Instituições educacionais, as quais tendem a se omitir, negar e 
silenciar diante da questão.  
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APÊNDICE 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

1. Quais os nomes dos maiores escritores negros da história do Brasil? 
a) Fernando Pessoa, Clarice Lispector e Machado de Assis 
b) Machado de Assis, Lima Barreto e Esmeralda Ribeiro 
c) Cora Coralina, Vinicius de Moraes e Mauricio de Souza 

2. Quais são os países Africanos de Língua Oficial Portuguesa?  
a) Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné Bissau e Moçambique 
b) África do Sul, Angola, Benin, Botsuana 
c) Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Guiné Equatorial 

3. Quantos países compõem a região da África? 
 a) 13 
 b) 47 
 c) 54 

4. A África abriga o maior rio do mundo, qual o nome dele? 
a) Rio Nilo 
b) Rio Amazonas 
c) Congo 

5. Quais idiomas são falados na África? 
a) Árabe, Inglês, Francês, Português, Espanhol, Africanêr 
b) Inglês e Francês 
c) Apenas Africanêr 

6. A África é...? 
a) Um país 
b) Um continente  
c) Uma cidade 

7. A África é dividida em quantas regiões? 
a) 3 
b) 6 
c) 5 

8. Xangô é conhecido por ser um orixá... 
a) Do trovão, exercendo domínio sobre as chuvas, e também orixá da justiça, já 
que enquanto rei era o magistrado responsável pela aplicação das leis no mundo 
dos homens 
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b) Encarregado de transportar água da Terra para o palácio 
c) Divindade da beleza e do amor   

9. Estados brasileiros mais influenciados pela cultura de origem africana?  
a) Pernambuco e Bahia 
b) Paraná e Santa Catarina 
c) Rio Grande do Sul e Espírito Santo 

10. Personagem Africano no folclore brasileiro? 
a) Curupira 
b) Saci Pererê 
c) Matinta Pereira 

11. Primeiro super-herói negro das HQ’s? 
a) Homem de ferro 
b) Batman 
c) Pantera Negra 

12. Instrumento musical de origem africana? 
a) Campaniça 
b) Berimbau 
c) Piano 

13. Pratos muito conhecidos e apreciados no Brasil que vieram da África?  
a) Vatapá, Caruru e Abará 
b) Massa, Pão e Acarajé 
c) Mungunzá, Polenta e Panettone 

14. Qual é a dança de origem africana muito popular no Brasil? 
a) Frevo 
b) Axé 
c) Capoeira 

15. Qual religião foi criada no Brasil colonial pela cultura negra especificamente pelos 
povos: bantos, nagôs e jejes, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás 
praticados atualmente em todo o território? 
 a) Catolicismo 
 b) Candomblé 
 c) Budismo 

16. Quais desses ingredientes não eram conhecidos nem usados no Brasil antes da 
chegada dos negros? 
a) Arroz, mandioca e melancia. 
b) A pimenta malagueta, o gengibre, o milho 
c) Azeite de dendê, o mel e café. 

17. A cultura negra teve sua contribuição na literatura brasileira: quais desses escritores 
são afrodescendentes do Brasil? 
a) Machado de Assis e Luís Gama. 
b) Guimarães Rosa e Vinicius de Moraes. 
c) Ruy Barbosa e Manoel de Barros. 

18. Qual o músico que deu início ao movimento Afrofuturista na década de 50? 
a) Sun Ra 
b) Michael Jackson 
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c) Jay-Z  

19. Quais dessas HQ’s é resultado de melhor maneira Afrofuturismo?  
a) Lanterna Verde. 
b) Pantera negra 
c) Capitão américa  

20. Em 2018 dois autores brasileiros foram premiados pela organização MIPAD (Most 
influential People of African Descent ou Afrodescendentes mais influentes, em tradução 
livre) como um dos 100 negros mais influentes do mundo. Quais foram eles? 
a) Camila Pitanga e Lázaro Ramos. 
b) Ailton Graça e Ana Carbatti. 
c) Érico Brás e Kenia Maria. 

21. Em que ano foram realizados o I e II Congresso Afro-Brasileiro? 
a) 1932 
b) 1930 
c) 1935 

22. O que motivou o início dos movimentos negros na região do triângulo mineiro? 
a) A busca por riquezas 
b) O interesse próprio 
c) A necessidade de dar novas dinâmicas as lutas e práticas racistas 

23. Em que ano foi proclamado o dia nacional da Consciência Negra? 
a) 1968 
b) 1970 
c) 1978 

24. O que os movimentos negros ao redor do mundo buscam em comum? 
a) Respeito aos direitos civis e combate ao racismo 
b) Respeito aos direitos civis  
c) Busca por práticas autoritárias  

25. Considerado um dos líderes mais importantes do movimento negro nos EUA? 
a) Barack Hussein Obama 
b) Nelson Mandela 
c) Martin Luther King Jr 

26. Quem foi a mais importante ativista do movimento negro em Sapucaia? 
a) Magrácia 
b) Tereza de Benguela 
c) Maria Rodina 

27. No Brasil a luta do movimento negro busca: 
a) Reconhecimento do racismo como crime e exclusão social  
b) Inclusão social, racismo e igualdade de oportunidades 
c) Reconhecimento do Racismo como crime, igualdade de oportunidades e inclusão 
social 

28. Fundador da Organização para a Unidade Afro-Americana, de inspiração 
separatista? 
a) Dorothy Heigth  
b) George Bush 
c) Malcom X 
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29.  Importante líder do Movimento Negro no Brasil? 
a) Mahatma Gandhi 
b) Quilombo Dos Palmares 
c) Dandara 

30. Importante líder do movimento negro na África do Sul? 
a) Mercedes Baptista 
b) Machado de Assis 
c) Nelson Mandela 

31. Premiado(a) pelo Nobel da Paz em 1964? 
a) Rosa Parks 
b) Martinho Lutero 
c) Martin Luther King Jr 

32. A Nigéria ocupa o 1°lugar de países com a maior população negra do mundo, qual é 
o país que ocupa o 2 ° lugar:  
a) França 
b) Brasil 
c) Índia  

33. Dandara, morta em 1694, tornou-se uma personagem lendária da história do Brasil 
por liderar movimento de revolta contra a coroa portuguesa em toda sua história ela foi: 
 a) Pouco lembrada, atuou ao lado de Tiradentes com os inconfidentes durante a revolta 
mineira. 
b) Companheira de Zumbi, teve importante papel em Palmares, onde se suicidou 
para não ser recapturada. 
c) Braço direito de Zumbi, lutava pela a liberdade sua e de seus povos e foi assassinada 
pelo capitão do mato. 

34. Mercedes Baptista, que faleceu em 2014 com 93 anos de idade, teve destaque na 
área cultural, sobretudo no carnaval carioca por ter sido 
a) Uma talentosa bailarina, sendo a primeira mulher negra a dançar no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro. 
b) Cantora e compositora que fez inúmeros sambas-enredos ao lado de nomes 
importantes, como o do centenário Silas de Oliveira. 
c) Ter sido a primeira mulher negra a ganhar destaque no carnaval carioca. 

35. O continente africano pode ser dividido geopoliticamente 
a) África Ocidental e África Centro-ocidental 
b) África saariana (região norte) e a África subsaariana (região sul) 
c) África Centro-oriental e África Meridional 

36. O que é o Pan-africanismo 
a) A expressão uma expressão usada com enorme frequência (com o sentido de "vida 
longa", ou "viva" 
b) Filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das 
pessoas, umas com as outras. 
c) Uma ideologia que acredita que a união dos povos de todos os países do 
continente africano na luta contra o preconceito racial e os problemas sociais é 
uma alternativa para tentar resolvê-los 

37. Diáspora africana é? 
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a) Refere-se a um termo caracterizado pela imigração forçada de africanos, 
durante o tráfico transatlântico de escravizados.  
b) Tem sido usada para designar qualquer agregado de pessoas que podem ser 
identificados como pertencentes a um grupo.  
c) É quando a prática racista se manifesta institucionalmente, seja na esfera pública ou 
privada  

38. O que significa a discriminação racial?  
a) Situa o corpo negro como aquele elemento africano, afro-brasileiro, 
afrodescendente no lugar do indesejável, indigno de existir, relegado a 
invisibilidade é a face genocida da discriminação racial nesse paraíso mestiço.  
b) Menosprezo à condição de mulher  
c) Trata-se de artefatos, como máscaras, trançados de corda, estatuetas e outros, 
esculpidos em madeira, pedra ou confeccionados com tecidos.  

39. Quais são as quatro denominações do Candomblé? 
a) Exus e Pomba giras, Caboclos, Preto-velho e preta-velha 
b) Ketu, Jeje, Bantu e Caboclo 
c) Baianos, marinheiros, malandros e boiadeiros  

40. O que são orixás?  
a) Espíritos de crianças, puros e alegres, mas também dotados de alguma sabedoria 
b) Entidades das chamadas linhas auxiliares, por algumas vertentes, ou de linhas 
regionais 
c) A figura dos orixás aparece para os umbandistas como uma energia natural que 
é acessada pelos espíritos guias (as entidades) e passada por meio desses espíritos 
às pessoas. 

41. O continente Africano e banhado por? 
a) Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo e pelo Oceano Índico 
b) Oceano Atlântico Sul, Oceano Atlântico Norte, Oceano Pacífico Sul  
c)Oceano Pacífico Norte, Oceano Ártico e Oceano Antártico  

42. O relevo africano é marcado por? 
a) cordilheiras e montanhas vulcânicas 
b) Planaltos setentrional, centro meridional e oriental 
c) Depressão relativa e depressão absoluta 
 
43. Quais são algumas palavras de origem africana? 
a) Guerra, neblina, tchau e beblina 
b) Abacaxi, amendoim, açaí e aipim  
c) Caçula, cachaça, cochilar, marimbondo  

44. Quais dessas comidas são alimentos vindos de origem Africana? 
a) Canjica, Tacacá e Açaí 
b) Bacalhau, Pizza e Crepe 
c) Vatapá, moqueca e bobó  

45. O termo folclorização da cultura negra refere-se  
a) Racistas que veem os negros como pessoas folclorizadas, fantasiadas assim 
viram objeto de observação, como se fossemos vitrines, e não pessoas comuns que 
se assumiram como são dentro das suas origens. 
b) Valorização cultural na efetivação de uma educação que emancipa e empodere  
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c) Estratégia dos povos africanos escravizados para cultivarem a sociabilidade e lidarem 
com a violência do período escravista 

46. Afrofuturismo refere-se a... 
a) Um movimento artístico e literário italiano Futurismo  
b) Textos especulativos com ênfase nas pessoas e na cultura da diáspora africana. 
c) Um movimento cultural, social e político, cuja produção promove o encontro 
entre ficção científica, tecnologia, realismo fantástico, ancestralidade, mitologia e 
diáspora africana negra. 

47. O que é a discriminação?  
a) É a ação de um grupo ou indivíduo contra outro grupo social ou individuo 
b) Crenças prévias sobre as capacidades intelectual, física e moral dos indivíduos ou 
grupos sociais 
c) Generalização e atribuições de valores 

48. A África é? 
a) Um dos seis continentes do mundo compreendendo a península ocidental da Euroásia 
b) O terceiro continente mais extenso com cerca de 30 milhões de quilômetros 
quadrados, cobrindo 20,3% da área total da terra firma do planeta 
c) Um extenso país do sul da Ásia com uma geografia diversificada  

49. A música cubana foi premiada com a influência africana no surgimento da  
a) Rumba, Trinidad e Tobago o Calypso  
b) Atabaque, cuíca, afoxé e agogô 
c) Carimbó, Merengue e Salsa 

50. O _____veio da África para os Estados Unidos 
a) Pagode 
b)  Blues   
c) Rock 

51. Com a temática da crítica social, passaram por influências dos ritmos africanos 
a) Rock, funk e sertanejo 
b) Samba, bossa nova e mpb 
c) Reggae e o hip hop, incluindo o rap 

52. Na Jamaica, as religiões afro-americanas mais praticadas são 
a) Obeah e Kumina 
b) Umbanda e Candomblé 
c) Catolicismo e Espiritismo 

53. Maior cidade da África é 
a) Nairóbi 
b) Cairo 
c) Lagos 

54. É na África, mais precisamente no ______existe uma tribo que sempre vence as 
maratonas de corridas como a São Silvestre: é a tribo Kalenjin.  
a) Quênia 
b) Zimbábue  
c) Uganda  
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55. A _______é um país da África Oriental e lá existe o maior número de albinos no 
mundo  
a) Suazilândia   
b) Tanzânia  
c) Etiópia  

56. O -------------é o país em que há mais línguas oficiais, um total de 16 idiomas   
a) Zimbabwe  
b) Egito 
c) Sudão 

57. A África do Sul possui quantas capitais? 
a) 1 
b) 3 
c) 4 

58. A África do Sul se tornou politicamente independente em 
a) 1950 
b) 1982 
c) 1961 

59. O primeiro presidente negro da África do Sul foi 
a) Thabo Mbeki  
b) Nelson Mandela 
c) Jacob Zuma  

60. A África do Sul possui quantos prêmios Nobel?  
a) 10 prêmios Nobel, 3 de medicina, 2 de letras, 1 de química e 4 Nobel da paz 
b) 5 prêmios Nobel, 3 em letras e 2 da paz 
c) 7 prêmios Nobel, 2 de química, 3 de medicina e 2 de letras 
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INTRODUÇÃO 

As Tecnologias Educacionais ao longo dos anos vêm se tornando ferramentas 
essenciais no processo de ensino aprendizagem do educando. A sociedade 
contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo 
educativo, que deve direcionar o indivíduo a reconhecer-se em seu contexto histórico e 
cultural de forma participativa, sendo crítico e colaborativo.  

Apresentamos uma Tecnologia Educacional  no formato de “Jogo da Memória” 
para alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, que vai abarcar o conteúdo “Tradições 
Africanas” da disciplina de História de acordo com a Base Nacional Comum Curricular 
– BNCC, o aluno deverá desenvolver as habilidades de (EF05HI01) e (EF05HI03) 
identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado e analisar o papel das culturas e das religiões na composição 
identitária dos povos antigos. Partindo deste conteúdo, poderemos trabalhar com o Jogo 
da Memória a interdisciplinaridade com outras disciplinas. Na disciplina de Matemática, 
o aluno irá trabalhar as medidas de tempo. Na disciplina de Geografia serão trabalhadas 
as diversidades culturais e a localização dos espaços geográficos, comparando costumes 
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e tradições. Em artes, serão trabalhadas as matrizes culturais, fazendo o reconhecimento 
dos artefatos africanos.  

O Afrofuturismo, que aparece como tema transversal no jogo, estará presente 
como forma de representação visual e informativa presente nas diferentes cartas do 
jogo, onde serão apresentados conceitos sobre o Afrofuturismo e suas características: 
autonomia, futuro possível, ancestralidade e tecnologia.  A utilização desta temática 
busca garantir que a história dos negros seja lembrada e valorizada nas gerações futuras, 
compreendendo que é possível que o negro protagonize o seu destino sendo capaz de 
salvar e mudar o mundo através de suas decisões e ações. A ancestralidade permite ao 
indivíduo reconhecer-se na sua história, permitindo-lhe ressignificar sua história e 
garantir um futuro possível, resultado da vigilância e constante luta dos que se 
impuseram em uma sociedade em que o branqueamento é frequente e velado, e que 
promove o protagonismo e direito a ser humano e heroico a outro, que luta para 
silenciar e diminuir o negro e a sua cultura. 

A presença da tecnologia trouxe ao protagonismo negro uma possibilidade de 
mostrar a cultura afro, por meio do mercado cinematográfico e musical, permitindo 
revisitar a história negra da África as diásporas, reconectar a alma e a memória dando 
valor aos ancestrais perdidos na história, fazendo também conhecida a luta do negro 
para se firmar na sociedade como um ser humano, com autonomia para exercer seus 
direitos e construir um futuro em que este seja autor de sua trajetória, sem receio de ser 
sufocado por uma sociedade racista e minimalista, vencendo desafios a partir do 
momento em que sabe de onde veio, onde está e para onde vai, seu afrofuturo interior. 

Como tema transversal temos também o Pluralismo Cultural, que diz respeito ao 
conhecimento e à valorização características étnicas e culturais dos diferentes grupos 
sociais que convivem no território nacional. estará presente também, como forma de 
representação visual e informativa presente nas diferentes cartas do jogo, onde serão 
apresentados conceitos sobre o Afrofuturismo e suas características: autonomia, futuro 
possível, ancestralidade e tecnologia. A contextualização acontecerá partindo do 
reconhecimento cultural do aluno, valorizando e respeitando as origens das tradições 
africanas presentes na cultura local nas demais culturas em seus contextos históricos. 

1. METODOLOGIA 

1.1.Contextualização do indivíduo 
A Tecnologia Educacional “Redescobrindo as tradições africanas” foi 

desenvolvida para alunos do 2° ano do Ensino Fundamental. 

1.2. Fluxograma da Tecnologia 
As tradições africanas serão trabalhadas no conteúdo de História, no qual, terá 

como disciplinas auxiliares: a Matemática, nas medidas de tempo, onde o conteúdo 
aparece na tecnologia nas cartas que trazem descrições sobre o período de criação da 
umbanda (século XX) e também na carta sobre o vatapá, pois trata sobre a chegada dos 
africanos e as influências na culinária no século XVI; a geografia comparando costumes 
e tradições, aparecendo nas cartas sobre vestuário, trazendo as diferença culturais nesse 
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quesito; e Artes, analisando e reconhecendo as matrizes culturais, presente nas cartas 
sobre a capoeira, samba de rodas e os instrumentos como afoxé e berimbau.  

A transversalidade será com o Afrofuturismo, no qual, podemos perceber suas 
quatro características nas cartas do jogo. A ancestralidade está presente nas cartas que 
tratam sobre o vestuário típico africano, nas cartas que apresentam comidas como a 
feijoada e o vatapá e as cartas que falam sobre a dança como a capoeira, que foi 
desenvolvida por africanos aqui no Brasil e até os dias atuais perpetuam preceitos. A 
Tecnologia está presente nas cartas que trazem os instrumentos musicais, pois estes 
foram desenvolvidos para cultuar seus deuses através das tradições e ritos e como forma 
de divertimento do povo. O empoderamento está na carta sobre o samba de roda, pois é 
onde cultuam sua arte de ser quem são, sua autonomia e empoderamento. Nas cartas 
sobre o Candomblé e Umbanda também é trabalho o empoderamento, pois são temas 
que atualmente são muito debatidos na sociedade buscando potencializar a 
conscientização acerca do respeito à diversidade cultural de religião. O futuro possível 
está presente em todo o jogo, pois reafirma tudo o que já foi construído até aqui; e o 
legado que as origens africanas deixaram em nossa cultura. 

Figura 1: Transposição didática “Redescobrindo as Tradições Africanas” 

 
Fonte: Criação do grupo Redescobrindo as tradições africanas. Março, 2019. 

1.3 Os materiais 
20 cartas, sendo 10 cartas com imagens ilustrativas dos conteúdos e 10 cartas 

contendo as descrições. 
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1.4 A Tecnologia Educacional Redescobrindo as tradições africanas 

A versão final da Tecnologia Educacional Redescobrindo as Tradições Africanas 
foi confeccionada em formato de um jogo de cartas, tipo jogo dos pares. Contendo 20 
cartas, o jogo é composto por 10 cartas com imagens ilustrativas dos conteúdos e 10 
carta contendo as descrições. O material utilizado foi papel carmim, porém para dar 
maior durabilidade a tecnologia, plastificamos as cartas. 

Figura 2: Versão final de Tecnologia Redescobrindo as tradições africanas (frente) 

 
Fonte: Criação do grupo Redescobrindo as tradições africanas. Março, 2020. 

Figura 3: Versão final de Tecnologia Redescobrindo as tradições africanas (verso) 

 

Fonte: Criação do grupo Redescobrindo as tradições africanas. Março, 2020. 

1.5 Regras 
1. Comece o jogo tirando par ou ímpar e assim escolher o primeiro jogador; 
2. Coloque todas as cartas viradas para baixo sobre uma superfície; 
3. A jogada é quando um jogador vira duas cartas e coloca-as para cima, para que 

todos os jogadores possam ver; 
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4. Se o jogador virar duas cartas que não correspondem, ambos as cartas devem ser 
viradas para baixo novamente no mesmo local; 

5. Se o jogador vira um par de cartas que coincidem em uma jogada, o jogador deve 
ler as informações aos demais jogadores, ganha o par de cartas e recebe outra 
chance de jogar; 

6. O vencedor é o jogador que reúne o maior número de pares.  
Figura 4: Infográfico criativo das regras 

 

Fonte: Criação do grupo Redescobrindo as tradições africanas. Março, 2020. 

1.6 Os pré-testes 

Figura 5: Protótipo 

 
Fonte: Criação do grupo Redescobrindo as tradições africanas. Março, 2020. 
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2.7 O teste 

Tempo: O jogo, na primeira tentativa, com dois participantes, alcançou o tempo de 
22’37’’. 
Tamanho: As medidas das cartas do jogo, desde sua produção inicial, foram 
idealizadas e posteriormente impressas em papel A5 (14,8 cm X 21 cm). 
Regra: As regras do jogo funcionaram conforme o esperado, dando um bom resultado e 
fluidez nas jogadas. 

Figura 6: Teste do protótipo 

 
Fonte: Criação do grupo Redescobrindo as tradições africanas. Março, 2020. 

Figura 7: Teste do protótipo 

 

Fonte: Criação do grupo Redescobrindo as tradições africanas. Março, 2020. 



115 
 

Figura 8: Teste do protótipo 

 

Fonte: Criação do grupo Redescobrindo as tradições africanas. Março, 2020. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS / PROPOSIÇÃO 

As Tecnologias Educacionais hoje enfrentam um grande desafio dentro da escola, 
realizar e produzir não é tão comum, hoje a escola precisa superar, desde a formação 
inicial, até a formação continuada dos docentes atuantes na rede de ensino, para que 
estejam aptos a oferecer uma formação de qualidade aos alunos, de desenvolver a 
criatividade, o senso crítico, de conduzi-los a classificar o excesso de informações 
disponíveis. O educador deve pensar em ações que construam novos conhecimentos 
para novos papéis na escola, aprimorando, transformando e desenvolvendo ideias 
através de investigações e reflexões. Essa atuação leva o professor a ser parceiro de seus 
alunos, construindo um alicerce sólido e compartilhando conhecimentos. É fundamental 
considerar uma capacitação para os professores dentro da Tecnologia Educacional, um 
apoio contínuo e um planejamento integrado a tecnologia na cultura da escola. Estar 
apto ao encontro das tecnologias digitais necessita de formação e direcioná-las a uma 
reflexão sobre a prática.  

Algo de extrema importância dentro desse âmbito das Tecnologias Educacionais é 
a transversalidade, com isso a tecnologia proposta foi embasada na educação para as 
relações etnicorraciais, sabendo que investirmos em antigos procedimentos e darmos   
continuidade a práticas eurocêntricas de ensino não condizem com a dinâmica brasileira 
étnico-racialmente diversificada, aliás, a preocupação com a maneira como se dão as 
relações etnicorraciais é também uma preocupação mundial. O cenário mundial é 
mutável e está em constantes transformações que exigem, sempre, um rearranjo, um 
novo olhar. Um olhar apurado sobre as diferenças, um olhar sensível sobre a 
diversidade como riqueza cultural de um povo. Já conseguimos ampliar a visão de boa 
parte dos educadores desta jurisdição a respeito da questão etnicorracial, mas todas as 
vezes em que pensamos estar perto do resultado desejado percebemos que ainda há 
muito a ser feito. 
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Embora haja a previsão legal da igualdade entre os povos e do respeito às 
diferenças etnicorraciais, o preconceito e a discriminação expressos em atitudes 
cotidianas nos levam a perceber que ainda não se criou de fato uma cultura de respeito 
às diferenças e de tratamento igualitário entre os povos. 

Nesse sentindo foi de grande relevância para todo o grupo a construção de uma 
Tecnologia Educacional que trate da temática das relações etnicorracial pois nos 
possibilita tratar de um tema que ainda hoje sofre tanto preconceito e discriminação de 
uma forma mais leve e com um público alvo que são as crianças, sendo que elas 
representam nosso futuro e são as principais propagadoras de mudanças. Pois são 
abertas as mudanças e promovem dentro de suas relações a propagação de todo o 
conhecimento adquirido. 

Porém não é fácil construir uma Tecnologia Educacional principalmente quando 
essa construção deve ser realizada em equipe, pois chegar em um consenso sobre o que 
se pretende trabalhar e que alcançar com os mesma leva um tempo e se faz necessário 
organização e parceria. Mas quando essas dificuldades são superadas as coisas são mais 
facilmente resolvidas, e o resultado final nos mostra que vale muito a pena se utilizar 
essa tecnologia em nosso cotidiano de sala de aula. 

Um dos objetivos dessa construção é dar uma contribuição para que o desafio de 
combater o preconceito e discriminação, pois será a partir da mudança de pensamento e 
postura que começaremos a promover uma mudança na conduta de nossa sociedade, e 
como podemos fazer isto? Senão a partir de nossas crianças pois as mudanças devem 
ocorrer com elas que ainda não tem o preconceito internalizados em seu caráter e desta 
forma ficam mais abertas a mudanças, além de defenderem seus pontos de vista de 
forma mais apaixonada, não aceitando de forma tão passiva que lhe imponham pontos 
de vista que não estejam em acordo com suas convicções. Pois é da natureza humana o 
questionamento e na criança isto ainda é mais forte. 

Então o uso da tecnologia tem o intuito de mediar a aquisição do conhecimento, 
pois visa trabalhar a temática de forma lúdica, porém sem esquecer a importância com a 
forma como a criança vai receber os conteúdos trabalhados. 

Neste sentido para o pedagogo é de grande importância o uso das Tecnologias 
Educacionais pois além de um novo conhecimento adquirido, possibilita uma nova 
forma de trabalhar os conteúdos serem ensinados em sala de aula. Isto reflete em um 
diferencial na forma como o mesmo vai desenvolver seu trabalho, o que refletirá em um 
ganho no aprendizado dos educandos. 
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CANDOMBLÉ 
Candomblé é uma religião afro-brasileira derivada de cultos tradicionais africanos. As 

origens chegaram ao Brasil pelos negros que vieram como escravos da África. Entre eles se 
destacavam dois grupos: os bantos e os sudaneses. 

UMBANDA 
No início do século 20, algumas décadas depois da abolição da escravatura no Brasil, 

originou-se na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, um culto afro-brasileiro muito importante: a 
umbanda. Ela incorpora práticas do candomblé, do catolicismo e do espiritismo. É um culto 
brasileiro, simples e popular, até porque seu idioma é o português e não as línguas ou dialetos 
africanos. 
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FEIjOADA 
A famosa feijoada surgiu nas senzalas, feitas pelos escravos que cozinhavam o feijão nas 

horas de seus intervalos e aproveitavam os restos de porco (rabinho e pés) jogados fora pelos 
seus senhores. 

VAtApá 
O vatapá é influência da culinária africana trazida pelos africanos escravizados nos navios 

negreiros, a partir do século XVI. Com os ingredientes encontrados nesta nova terra e a 
necessidade de suplementar sua dieta alimentar, desenvolveram outros pratos, que passaram a 
ser típicos da culinária brasileira. 

 

FEIjOADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VAtApá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

CApOEIRA 
A capoeira foi desenvolvida no Brasil por africanos escravizados em território nacional. 

A expressão cultural é uma mistura de música, dança, luta e jogo. Os capoeiristas encenam 
movimentos e golpes enquanto são acompanhados por músicas tradicionais, tocadas no 
berimbau e complementadas por palmas. 

 

SAMBA DE RODA 
Um dos ritmos e danças que mais representam o Brasil no exterior, o samba também é um 

gênero de tradição afro-brasileira. Seus principais instrumentos são chocalho, pandeiro, 
berimbau, atabaque e viola. 

 

CApOEIRA 

 
 
 

SAMBA DE RODA 
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AFOxÉ 
 É um instrumento musical de percussão formado por uma cabaça redonda coberta por 

uma rede de bolinhas ao redor de seu corpo. O som é produzido quando se giram as bolinhas em 
um sentido, e o cabo no sentido oposto. É um instrumento musical muito utilizado nos rituais de 
umbanda e pelos grupos de samba e reggae. 

 

BERIMBAU 
É um instrumento de corda usado para fazer percussão na capoeira. É um arco feito de 

uma vara de madeira, de comprimento aproximado de 1,20m a 1,60m, e um fio de aço (arame) 
preso nas extremidades da vara. Em uma das extremidades do arco é fixada uma cabaça que 
funciona como caixa de ressonância. Para a realização do som, é necessária a utilização de uma 
pedra ou moeda, vareta e caxixi. 

 

AFOxÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERIMBAU 
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VEStUáRIO 
Na África as mulheres se vestem em grande parte, em panos ou cangas que enrolam no 

corpo como vestidos, cangas e capulanas. 

 

VEStUáRIO 
 

Os africanos fazem sua própria cultura e moda, combinando sempre o penteado a roupa, 
dependendo do clima. Se a região é quente, os tons do vestuário acompanham o clima com as 
cores fortes e vibrantes estampadas na grande diversidade de padronagem de tecidos misturadas 
à beleza natural da terra e do povo africano 

 

VEStUáRIO 
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INTRODUÇÃO 

A Tecnologia Educacional “Livro Interativo Segue o Som” foi concebida para 
auxiliar o (a) professor (a) durante a apresentação do conteúdo tempos verbais, na 
disciplina Língua Portuguesa a partir do 3º ano do Ensino Fundamental. Se apresenta no 
formato de um livro interativo impresso, com 9 páginas dobráveis com possibilidade de 
que estas sejam esticadas. Contêm 17 palavras soltas e caixas específicas para os 
verbos. Sendo 10 verbos no presente (Bate, Comemora, Combate, Acho, Vamos, Abra, 
Há, Desejo, Lembro, Vendo), 2 no passado (Chegou e Lutaram) e 5 no futuro (Vou 
fazer, Será, Seria, Mudarei, Farei) 

Tal recurso foi concebido como parte da avaliação da disciplina “Educação para 
as Relações Etnicorraciais” (ERER), ministrada pela professora Helena Rocha, durante 
o 6º semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia, no Instituto Federal do Pará - 
campus Belém. 

A Tecnologia Educacional é orientada na perspectiva da Transposição Didática 
que, em suma, é um processo de transformação de conteúdos e conhecimentos 
adquiridos na formação, em formas de práticas pedagógicas, ou seja, para a sua 
aplicabilidade (ROCHA, 2014, p. 13), de modo que o aluno possa aprender. Tal 
processo é, segundo Chevallard (1991 apud ROCHA, 2014), constituído de três 
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momentos: o saber sábio (elaborado por cientistas), o saber a ensinar (condução do 
conteúdo pelo professor em sala de aula) e saber ensinado (aquilo que foi aprendido 
pelo alunado diante das modificações e adaptações feitas pelo professor). 

Pauta-se, também, na perspectiva interdisciplinar que se constitui em uma prática 
onde conhecimentos de diferentes disciplinas são colocados a serviço de um único 
objetivo, ou seja, buscar conhecer um objeto de ensino levando em consideração 
múltiplos outros conhecimentos interligados. Esta perspectiva visa “a formação integral 
dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão 
global” (LUCK, 2009, p. 47). A interdisciplinaridade é uma atitude de interligar o 
conhecimento com a realidade, tornar o aluno um operador do conhecimento, como 
afirma Morin (1987, p. 30). 

Por fim, pauta-se na transversalidade que “pressupõe um tratamento integrado das 
áreas do conhecimento e um compromisso das relações interpessoais e sociais escolares 
com as questões que estão envolvidas nos temas” (ROCHA, 2014, p. 18). Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais propõem os seguintes temas transversais: Ética, 
Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural. 

O recurso detém uma perspectiva Interdisciplinar na medida em que trabalha com 
uma disciplina principal – Língua Portuguesa – e as seguintes disciplinas auxiliares: 
História, utilizando deslocamentos de populações africanas para a América e Condições 
de vida dos afrodescendentes no Brasil em diferentes épocas como conteúdos; 
Geografia, utilizando do conteúdo “Continente africano”.  O recurso, também, trabalha 
com os temas “Ética”, “Pluralidade Cultural”, com foco principal no Afrofuturismo, 
levando em consideração as suas quatro características básicas:  Ancestralidade, 
Protagonismo/Autonomia, Tecnologia e Futuro Possível) de forma transversal.   

O ‘Segue o som’ contextualiza o aluno em um local da cultural de Belém e com 
canções de cantores negros populares e importantes com grande presença no cenário 
atual. De modo que o conteúdo gramatical possa ser trabalhado contextualmente, 
partindo do texto, além de valorizar a identidade negra brasileira. 

Logo, a tecnologia, dará aos alunos a possibilidade de transformar leitura conjunta 
ou individual de uma história com um protagonista negro que emerge em uma viagem 
musical no interior de aparelhos de som como vitrola, CD playres, smartphones, e nesse 
processo passa a valorizar mais sua negritude. Para isto ocorrer, o professor poderá ler a 
história com os alunos e utilizar das canções reais, através do QRcode ou pen-drive 
acoplado a tecnologia. Primeiramente, a leitura deverá será realizada, logo após o 
professor retirará alguns verbos do texto e os colocará nas caixas de acordo com o 
tempo verbal e a cor. Após o aluno será desafiado a encontrar as palavras adequadas 
para aquela música na caixa correta, levando em consideração a cor em destaque no 
livro.  

1.  METODOLOGIA 

1.1 Contextualização do indivíduo 
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A Tecnologia Educacional ‘Livro Interativo: Segue o Som’ foi criada para os 
alunos a partir do 3º ano do Ensino Fundamental, já com nível de alfabetização 
avançados, com domínio básico de leitura, de forma a facilitar a contextualização e 
transversalização dos temas abordados. 

1.2 Fluxograma da Tecnologia 

Para pensar em novas possibilidades nas formas de ensino e construção de 
conhecimentos, o professor precisa assumir um papel de pesquisador de métodos 
inovadores para buscar transformar maneiras até então tradicionais de ensinar. Ao 
propor a construção de uma Tecnologia Educacional, deve-se estudar os critérios que 
ela exige para ser concebida, como os elementos da transposição didática, a 
interdisciplinaridade, temas transversais e a presença indispensável da contextualização, 
em um produto que visando facilitar a aprendizagem, deva oferecer inúmeras 
possibilidades aos professores e alunos.  

FIGURA 1: Fluxograma da Tecnologia “Livro Interativo: Segue o Som” 

Fonte: Grupo “Segue o Som”. Março, 2020 

Nesse sentido, é importante conhecer cada elemento que caracteriza uma 
Tecnologia Educacional. Começando pela transposição didática, que Chevallard (2009) 
afirma estar relacionada a diversos tipos de saberes, sendo eles o Savoir savant (saber 
do sábio), o Savoi a ensigner (saber a ensinar) e o Savoir ensigé (saber ensinado), todos 
interligados formando uma sequência de momentos que textualizam os saberes desde o 
âmbito científico até determinado momento em que eles chegam à escola. Desta forma, 
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Chevallard (1991 apud ROCHA, 2014) diferencia dois tipos de transposição: Stricto 
senso e Lato senso, estas representadas pelas transposições didáticas Interna e Externa. 
A transposição externa acontece na passagem do saber formal (saber sábio) a uma 
versão didática deste mesmo saber (saber a ensinar), em formato de livro didático ou 
qualquer outro material encontrado nas escolas, por exemplo. A transposição interna é o 
momento no qual o saber a ensinar estará à disposição do professor para a forma de 
organização e exposição que ele irá escolher, durante a transmissão e construção de 
novos conhecimentos tendo ele (o saber a ensinar) como base.  

A interdisciplinaridade atua como parte importante do processo de criação de uma 
tecnologia, na medida em que ajuda a relacionar conteúdos distintos dando significados 
e até ressignificando conhecimentos dentro da sala de aula. Assim como a 
transversalidade em ERER, que trazendo conhecimentos acerca de termos comumente 
usados e noções acerca do Afrofuturismo, busca levar para a tecnologia ferramentas que 
criem reflexões importantes sobre os temas abordados. Desta forma, a contextualização 
deve acontecer através da aproximação do tema com a realidade em um nível que 
alcance todos os alunos, se tratando de afrodescendentes ou não, apresentando a 
importância de compreender características da Cultura negra e desenvolver o respeito 
pela sua história. 

No fluxograma da tecnologia (FIGURA 1) encontram-se de forma detalhada as 
três etapas da transposição didática. Primeiramente apresenta-se, o saber sábio que 
aponta o conteúdo abordado e os principais autores responsáveis para o estabelecimento 
do estudo, neste caso sobre os “Tempos Verbais: presente, passado e futuro” que se 
fizeram presentes, primeiramente, nas gramáticas normativas da Língua Portuguesa 
escrita por Fernão de Oliveira, Antonio da Costa, Evanildo Bechara e Rocha Lima. 

No “Saber a Ensinar” apresenta-se a disciplina principal como sendo a Língua 
Portuguesa, o assunto e o livro didático escolhido, sendo o “Novo Pitanguá - Língua 
Portuguesa - 3º ano”. 

No “Saber Ensinado”, são apresentados os eixos: Interdisciplinaridade, 
Transversalidade e Contextualização. A interdisciplinaridade traz a disciplina 
dominante e as auxiliares. A disciplina dominante escolhida para a tecnologia foi a 
Língua Portuguesa e o conteúdo escolhido são os Tempos Verbais: presente, pretérito 
e futuro, estes aparecem nos textos contidos na tecnologia para serem lidos pelos 
professores e alunos. 

As disciplinas auxiliares selecionadas para essa tecnologia foram História e 
Geografia. Para cada uma delas foram selecionados alguns conteúdos que são utilizados 
na tecnologia. Em História, trata-se de deslocamentos de populações africanas para a 
América e Condições de vida dos afrodescendentes no Brasil em diferentes épocas, que 
pode ser verificado nas letras das canções que o livro agrega. Em Geografia, aborda-se o 
continente Africano que está contido nas imagens e ilustrações que compõem o livro.  

Em Transversalidade, a Ética e Pluralidade Cultural são contemplados da seguinte 
maneira: a Ética aborda a questão do respeito aos diferentes grupos étnicos, diálogo e 
Justiça, encontrados ao longo da narrativa proposta; A Pluralidade cultural aborda os 
Conceitos de Raça, Racismo e Identidade Negra, apresentados em pequenas caixas de 
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texto no livro, aborda também os Pilares do Afrofuturismo (Ancestralidade, 
Protagonismo, Tecnologia e Futuro Possível). 

É importante destacar que os pilares do Afrofuturismo foi um fator fundamental 
para esta tecnologia que aponta para ancestralidade ao tratar, na narrativa criada, dos 
cantores e seus discursos empoderadores e reflexivos sobre a pessoa negra através do 
tempo; para o protagonismo negro ao trazer um personagem negro desenvolvendo e 
valorizando sua identidade negra ao decorrer da história, já que a criança da história está 
passando por um momento em que se sente menosprezado por conta da sua cor e do seu 
cabelo, as músicas da história vai guiar o personagem para um empoderamento; para a 
tecnologia ao trazer inúmeros recursos multimídias na sua estrutura, além de tratar do 
avanço tecnológico da música no decorrer da história; da mesma forma, aponta para um 
futuro possível ao trazer canções que mostram uma perspectiva de liberdade, nova 
forma de vida e empoderamento para pessoa negra. 

No eixo Contextualização, é apontado de que forma o conteúdo será apresentado 
para os alunos de modo que este se aproxime da sua realidade. Deste modo, serão 
utilizadas letras de canções populares brasileiras que apresentem verbos nos três tempos 
verbais, além da utilização de espaços do cotidiano como o Centro Cultural e Turístico 
Tancredo Neves/Sede Fundação Cultural do Pará - CENTUR para ambientar a história e 
introduzir o aluno no conhecimento gramatical e dos conteúdos de ciências humanas 
propostos.  

1.3 Os materiais 

 Capa: feita de papelão, revestida de papel adesivo branco e com ilustrações. 

 1 Livro: Com 9 páginas de papel 150g, com ilustrações feitas a mão e aquarela, 
imãs em 17 locais no texto e QR Codes impressos na arte do livro. 

 4 Fichas Informativas “Cantores”: 4 fichas impressas em papel fotográfico, papel 
cartão 

 3 caixinhas: 3 caixas feitas de papelão, revestidas de papel adesivo, acopladas a 
capa com cola quente.  

 1 Ficha de Regras: Ficha impressa em papel fotográfico, papel cartão 

 Palavras “Verbos”: 17 palavras “verbo” impressas em papel A4, coladas em imãs. 
Sendo 10 verbos no presente, 2 no passado e 5 no futuro. 

1.4 A Tecnologia Educacional “Livro Interativo: Segue o Som” 

O Livro Interativo “Segue o Som” é um recurso didático voltado para auxiliar o 
professor no trabalho com os tempos verbais, na disciplina de língua portuguesa, em 
turmas a partir do 3º ano do Ensino Fundamental, que já tenham certo desenvolvimento 
de leitura.  

O principal conteúdo contemplado pelo recurso são os tempos verbais, 
especificamente os tempos presente, passado e futuro no indicativo. O livro tem por 
objetivo ser um suporte para realização de atividades de contação de histórias com o 
acréscimo de músicas, de modo que os alunos possam compreender os tempos verbais e 
suas especificidades, ou seja, qual a sua função: indicar uma ação que já acontece, uma 
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ação que está acontecendo e uma ação que ainda acontecerá. Não se objetiva que os 
alunos apreendam inicialmente a conjugar os verbos, mas sim entender seu sentido. 
Com o passar do tempo, questões estruturais de conjugações podem ser acrescentadas 
nas discussões pelo professor.  

FIGURA 2: Versão Final da Tecnologia “Livro Interativo: Segue o Som” 

Fonte: Grupo “Segue o Som”. Março, 2020 

O recurso detém uma perspectiva Interdisciplinar na medida em que trabalha com 
uma disciplina principal – Língua Portuguesa – e as seguintes disciplinas auxiliares: 
História, utilizando como conteúdo os deslocamentos de populações africanas para a 
América e Condições de vida dos afrodescendentes no Brasil em diferentes épocas; 
Geografia, com o conteúdo “continente Africano”. O recurso, também, trabalha com os 
temas “Pluralidade Cultural”, com destaque par ao Afrofuturismo e seus quatro pilares, 
além dos conceitos de Raça, Racismo e Identidade Negra; “Ética”, abordando o respeito 
aos grupos étnicos, além do diálogo e a Justiça. 

O ‘Segue o Som’ contextualiza os “tempos verbais” nas canções populares 
brasileiras e internacional de cantores negros, além de trazer uma história de uma 
criança moradora de uma cidade do Pará, ambientando a história em um local bastante 
importante da cultura local que é o Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves – 
CENTUR. 

Desta forma, o recurso, de forma breve, desafiará os alunos na leitura, 
interpretação e buscar conhecimentos extras acerca do continente africano, da cultura 
negra, ao mesmo tempo em que mexerá com a agilidade dos alunos de encontrar os 
verbos adequados quanto ao tempo e sentido no texto. O professor, portanto, deve ler o 
texto com os alunos, sem negligenciar as canções, estabelecer um diálogo, depois retira 
todos ou apenas alguns verbos dos livros e pede que os alunos com o auxílio das cores 
consigam encaixar novamente as palavras no texto, de acordo com o tempo, com o 
contexto.  
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FIGURA 3: Capa e Contracapa do “Segue o Som” 

Fonte: Grupo “Segue o Som”. Março, 2020 

FIGURA 4: Funcionamento do QRCODE para ouvir as músicas 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo “Segue o Som”. Março, 2020 

FIGURA 5: Recursos da Tecnologias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Grupo “Segue o Som”. Março, 2020 
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1.5 Regras 
FIGURA 6: Infográfico das Regras 

 
Fonte: Grupo “Segue o Som”. Março, 2020 

1. Ler as informações sobre os tempos verbais na primeira folha 
2. Ler a história completa com as palavras alocadas e ouvir as músicas (usando o 

QRCode ou a música no pen drive) 
3. Tire todos ou alguns verbos e os coloque nas “caixinhas do tempo”, de acordo com 

as cores indicadas. 
4. Procure os verbos retirados das letras de cada música, nas caixinhas coloridas.  
5. Busque cada verbo na caixinha da cor indicada no livro. 
6. Conferir as respostas 
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1.6 Os pré-testes 

FIGURA 7: Protótipo Inicial da Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo “Segue o Som”. Março, 2020 

1.7 O teste 

A Tecnologia Educacional criada pelo grupo pretende apresentar um livro 
interativo. A primeira versão foi esboçada em nove folhas A4 que foram unidas por fitas 
adesivas transparente. As ilustrações e texto autorais, além das letras das músicas que 
serão trabalhadas também foram afixados ao material, além disso, a ferramenta traz três 
caixas de papel que auxiliam na dinâmica. As caixas têm função de guardar as palavras 
que serão destacadas das músicas escolhidas de acordo com os tempos verbais: pretérito 
(passado), presente e futuro  

No dia 11 de março de 2020, as 19h40’ foram validados os aspectos necessários 
para se obter uma Tecnologia Educacional: as regras, o tempo e o tamanho. Neste dia 
apenas um teste foi realizado.  

A) Tempo 

 Nesse aspecto é analisada a duração do manuseio da ferramenta pelos 
participantes. Para que ela seja considerada uma Tecnologia Educacional, no quesito 
tempo, é preciso que ela seja validada entre 25 a 30 minutos. Neste primeiro teste, a 
ferramenta foi utilizada em 26 minutos, 23 segundos e 23 centésimos de segundo. Por 
isso, o grupo não achou necessário fazer mudanças neste aspecto da tecnologia porque 
ela foi aplicada no tempo estimado pela orientadora. Dessa forma, a tecnologia foi 
aprovada no teste do tempo.  
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FIGURA 8: Fotos do Teste – Leitura do livro 

Fonte: Grupo “Segue o Som”. Março, 2020 

B) Regra  

As regras apresentadas para o manuseio da tecnologia foram seguidas a risca e 
sem problemas com interpretação. Não foram necessárias alterações ao longo da 
aplicação e o grupo aprovou o desempenho da ferramenta neste aspecto.  

FIGURA 9: Fotos do Teste – Procurando os Verbos 

Fonte: Grupo “Segue o Som”. Março, 2020 

C) Tamanho  

Por fim, neste quesito é previsto a análise dos aspectos físicos da tecnologia. Os 
participantes que a manuseavam não tiveram dificuldades com o tamanho do livro 
interativo em si, entretanto, será necessário haver alterações para aumentar a fonte dos 
textos e das palavras destacadas e, também, diminuir o tamanho das caixas de papel que 
comportam os verbos. 
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FIGURA 10: Fotos do Teste – Uso dos recursos 

Fonte: Grupo “Segue o Som”. Março, 2020 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS / PROPOSIÇÃO 

A Tecnologia Educacional “Segue o som" foi desenvolvida para auxiliar o 
professor a trabalhar os tempos verbais dentro de uma perspectiva interdisciplinar. De 
modo que também favorece a inserção e o trabalho com as perspectivas afrofuturistas. 

Durante a elaboração da ideia do projeto, pensou-se constantemente em trabalhar 
uma narrativa inserida em um livro interativo com alguns recursos multimídias que 
pudesse valorizar o ensino da língua portuguesa numa perspectiva mais interacionista. 
A tecnologia traz uma história que é capaz de gerar bastante diálogo com os alunos 
acerca do preconceito, do racismo, sobre identidade, mas principalmente de valorizar o 
trabalho e história de ícones negros, além de seus discursos através da música.  

Uma das principais dificuldades encontradas na formulação dessa tecnologia foi 
buscar trabalhar os assuntos como racismo, raça e identidade negra, além de temas 
como a escravidão de forma honesta, sem diminuições, mas de forma lúdica e 
interessante para com as crianças, além de que fosse possível trabalhar um assunto 
gramatical. O processo de elaboração da história, das músicas levou bastante tempo, 
porém, possibilitou o desenvolvimento da criatividade, curiosidade, aprendizado por 
meio do diálogo entre os componentes do grupo.  

Uma das principais facilidades nesse processo foi realizar a transposição didática, 
por conta das experiências anteriores, ainda que o elemento do Afrofuturismo fosse uma 
questão desafiadora e nova no processo. Saber a importância de buscar a base para a 
tecnologia, fazer o protótipo, testar foram fundamentais para o processo de elaboração. 

A Tecnologia Educacional apresenta de modo lúdico termos como raça, racismo e 
ancestralidade, apresentados através das situações da narrativa como também presente 
nas canções abordadas na tecnologia. Ao apresentar os termos com suas respectivas 
explicações na caixa do texto, o livro interativo insere o aluno dentro do conceito e pode 
auxiliar a explicação do professor os apresentando previamente. Sendo assim, a 
Tecnologia Educacional “Segue o Som” serve como instrumento de combate a 
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intolerância racial, fugindo de estereótipos pré-formados sobre a raça negra e 
trabalhando o respeito à produção cultural afro-brasileira e afrodescendente no mundo 
através da música, como também o empoderamento de negros que terão contato com 
essa tecnologia, podendo sentir-se representados com os trechos das canções, 
representados e instigados a um afrofuturo possível. Uma das principais formas de 
combate a intolerância é o respeito e o conhecimento.  

Ao construir uma Tecnologia Educacional para aplicar em sala, o pedagogo 
dinamiza a transmissão do conhecimento, sabendo disso, ele apresenta-se como a figura 
que media o conhecimento e também os valores que serão assimilados pela criança 
durante sua jornada educacional e social, sendo assim, este profissional deve ater-se a 
forma como age e reproduz conteúdos pois seus estereótipos podem influenciar o 
educando. 

 No trato das relações etnicorraciais, o pedagogo precisa debater o racismo e 
também "os preconceitos existentes no ambiente escolar, pois eles podem e vão ser 
reflexo na vida social de cada aluno." (LORIANO, TAQUETTE, 2018, p. 9), pois é 
durante esse embate de ideias que colabora para a compreensão dos valores dos direitos 
humanos. Deste modo, verifica-se que a construção de uma ferramenta que otimize a 
compreensão das relações etnicorraciais coopera na formação continuada do pedagogo, 
tanto em sua prática, quanto a sua teoria, a partir do momento que ele deverá sair da sua 
zona de conforto e colocar-se ao dispor de conhecer valores culturais, sociais, 
étnicos afro-brasileiros e afrodescendentes, além de compreender as contribuições e 
influências deste povo para o as ciências, artes, música, etc. e paralelamente, esse 
educador propicia aos seus alunos novos jeitos de analisar a história desse povo contada 
por não-negros. 

A relação etnicorracial, em relação à formação do pedagogo, na promoção da 
igualdade racial é algo que deve ser trabalhado e tem um papel importante na formação 
do docente para a desconstrução do preconceito e do racismo na escola. O educador tem 
um papel muito importante, pois ele é mediador de valores e essas ações também 
contribuem para a formação humana do professor.  

A formação do pedagogo precisa prepará-lo para lidar com a diversidade por isso 
que o curso encontra condições para diálogos sobre o assunto para que os pedagogos 
sejam capazes de abordar essa temática. Discutir as lutas, resistências e riquezas 
históricas e culturais das nossas raízes afrodescendentes na formação inicial. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – HISTÓRIA 
 
Sinopse:  

Em uma excursão de escola a uma fonoteca, um menino negro, que vive com um 
capuz tentando esconder seu cabelo, ao por um disco para tocar é levado a uma viagem 
para um universo musical que o fará a conhecer uma história de lutas e de um futuro 
com esperanças. Ele irá passar por o universo do disco de vinil, dos CDs, da música 
digital, sempre tendo conversas com os cantores negros.  

História:  

Belém, Pará 

Todo passeio de escola parecia igual depois de um tempo. Até que um dia o 
ônibus escolar parou em frente a um prédio de vários andares bem no centro da cidade.  
Era o CENTUR, Centro Cultural do Pará. Ali tinha de tudo: cinema, bibliotecas, 
exposições, e muito mais. 

Um dos garotos parecia muito triste. Usava um capuz e uma camisa de mangas 
compridas que mal dava para ver seu rosto. A professora pedia constantemente que o 
capuz fosse retirado, mas naqueles dias o menino parecia muito distante. 
- Diante de tantas coisas que podemos encontrar aqui, iremos a um lugar que talvez não 
soubesse que exista: A Fonoteca. 
- Fo... o que professora? – perguntou um aluno. 
- Fonoteca nada mais é que uma biblioteca de sons, ou seja, ali encontramos diversos 
discos, CDs e arquivos de áudio antigos e novos. Hoje, especialmente, iremos conferir 
uma viagem sonora em comemoração ao Dia da Consciência Negra. 

Ao ouvir aquilo, o menino de capuz ergueu sua cabeça e seus olhos se cruzaram 
com os da professora, que sorriu ao ver os olhos dele se encher de interesse e esperança. 

A face negra daquela criança pareceu curiosa e a cada degrau que subia ela 
aumentava. A professora se aproximou e pegou na mão da criança. Subiram dois 
andares e chegaram a um andar que se dividia em inúmeros espaços: a direita tinha um 
espaço de gibis, no outro podia se ver um espaço de filmes, mais adiante viram um 
espaço cercado de estantes recheados de LPs antigos, CDs e outras coisas. 

No saguão, havia um piano antigo e diversos aparelhos de sons diferentes: 
Tocador de discos antigos, CD players, ipods, Diskman, entre outros. Cada criança da 
turma sentou em um em cada espaço. 
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- Bom dia crianças! – Falou a jovem que coordenava o espaço, com seus cabelos 
ondulados, saia longa e uma tiara florida. – Hoje, cada um de vocês será convidado a 
conhecer músicas e cantores de grande importância. Em homenagem ao Dia da 
Consciência Negra. Todos os aparelhos de sons estão equipados com discos ou músicas 
de cantores negros, que contarão a vocês uma história única, falarão do presente, do 
passado e do futuro de pessoas que durante muito tempo enfrentam preconceitos, mas 
que a cada dia resistem e mudam sua história. 

A criança do capuz sentou-se próximo a dois aparelhos disponíveis (Cada criança 
poderia trocar de aparelho a hora que quisesse), decidiu experimentar o tocador de disco 
de vinil que pareceu diferente e, como nunca havia visto nada parecido, a curiosidade 
pareceu falar mais alto. 
- Como que liga? 
- Escolheu bem. Esse é um disco recente, de 2018. 
- E ainda se fazem esses discos hoje em dia? 
- Com certeza. Mas esses são especiais. – Disse a coordenadora 

A moça moveu a agulha para o início das linhas do disco de vinil. Primeiramente, 
ouve-se um leve som de arranho, quando de repente… 

O menino foi sugado para dentro daquele aparelho e parou em um lugar onde o 
piso era o disco de vinil girando e girando. No centro havia músicos pronto a iniciar 
uma música. Em sua direção, veio Criolo e cada palavra que proferira se tornava 
realidade na frente da criança. 

A música era assim: 

Povo guerreiro 
Bate tambor 
Comemora a liberdade 
Mas a igualdade não chegou (2x) 
 
Nossos ancestrais lutaram pela liberdade 
Contra tudo e contra todos 
O negro nunca foi covarde 
Fugiu das senzalas 
Refugiou-se nos quilombos 
Conquistou a liberdade 
Mas em busca da igualdade 
Ainda sofre alguns tombos 
 
Povo guerreiro 
Bate tambor 
Comemora a liberdade 
Mas a igualdade não chegou (2x) 
No pós liberdade 
 
O negro foi marginalizado 
Teve a alma aprisionada 
Com as algemas da desigualdade 
Hoje refugiado em favelas 
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Onde a vida tem suas mazelas 
Combate à miséria, o preconceito e a adversidade 
A igualdade e o respeito 
Mais do que anseios 
Também são necessidades 
 
Povo guerreiro 
Bate tambor 
Comemora a liberdade 
Mas a igualdade não chegou (2x) 

Ao final daquela imersão única na canção, Criolo olhou para o menino que 
parecia ter alegria e tristeza no olhar e nos ombros. 
- Por que não tira esse capuz? – Perguntou Criolo 

O menino disse que não com a cabeça e disse: 
- Como eu vim parar aqui?  
- O principal não é o como, é o porquê. Esse lugar é para todos, mas principalmente 
para crianças como você. Você faz parte do povo guerreiro, sabia? Essa canção é um 
pouco do seu passado, do seu presente e do seu futuro… A música é só uma semente 
para você entender muito mais do que imagina, e talvez faça você tirar esse capuz e 
deixar aparecer o que você parece querer esconder. 

Criolo explicou de forma bastante simples como foi que os negros foram retirados 
da África e passaram a viver como escravos em diversas partes do mundo, incluindo o 
Brasil. Demorou muito tempo para que os negros tivessem alguma esperança de 
Liberdade, demorou, mas veio. A Lei Áurea foi um sopro de esperança, não resolveu 
tudo, mas foi um início. De lá pra cá, muitas coisas mudaram, alguns direitos foram 
conquistados, mas o preconceito ainda é uma sombra que parece não sumir. 
- Não tenha medo – Disse Criolo 

O chão começou a girar e gira e girar.... E o menino se viu novamente na sala da 
Fonoteca, estranhamente sozinho. A curiosidade o levou adiante. Ao tocador de cd-
player. Pôs o os fones de ouvido e foi transportado para um ambiente brilhante e 
envidraçado. Não importava para onde olhava, seu reflexo aparecia em todos os cantos.  

Na sua frente viu primeiro aquela mulher com cachos armados perfeitamente. O 
menino baixava a cabeça o tempo todo para não se olhar. Vanessa da Mata se 
aproximou e se abaixou perto dele e com toda empatia levantou o rosto da criança. As 
lágrimas estavam caindo do rosto do menino. 
- Qual o problema? – Perguntou ela. 
- Os espelhos. – Disse ele. 

A criança do capuz não conseguia ver sua beleza. Se achava feio, incomum, 
diferente de todos os outros. 
- Não adianta me dizerem que sou bonito. Eu não sou. – falou o menino. 
- Acho que você não está olhando nos espelhos certos. – Afirmou docilmente a cantora. 

Vanessa o aproximou do centro onde o CD rodava. Baixou o capuz dele e seus 
cabelos cacheados aparecem... Ele começou a girar, enquanto sua imagem foi 
aparecendo em cada espelho ao lado de capas de discos de cantores negros ao longo da 
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história, pessoas que ele viu um dia na vida, professores, atores.... E então a música 
começou... 

 
Gente feliz não se incomoda com pouco 
Eu acho que a felicidade não vem só 
Os meus amigos eu escolho 
São sócios da alegria que eu gosto de levar 
 
Gente feliz não se incomoda com os outros 
Cada um tem sua maneira de existir 
Se cuide para não ficar amargurado 
Não seja o tipo que reclama e fica sentado 
 
Não procure mais 
Gente que te faz sofrer 
Pra que o auto-abuso 
Dar o rosto a bater 
Há problemas sim 
Sem beijo na boca 
Sem solução mágica 
Vamos trabalhar 
 
Eu vi o sorriso de Nelson Mandela 
É quando meu coração desmantela 
Ouvindo as notas precisas de Fela 
E vendo as cores que pintam na tela 
Sinceridade, sinceridade 
O sorriso do bem tem que ser de verdade 
Sinceridade, sinceridade 
O sorriso do bem tem que ser de verdade 
Eu vou fazer uma mandinga pra tirar Quizila 
E o sorriso amarelo descer na banguela 
E mergulhar no teu juízo (2x) 
 
Não procure mais 
Gente que te faz sofrer 
Pra que o auto-abuso? 
Dar o rosto a bater 
Há problemas sim 
Pois estamos vivos 
Se existe vida 
Vamos celebrar 
 
Não deixe que ninguém te tire o sorriso 
Há sempre alguma coisa para celebrar (3x) 
 
- O que você tem para celebrar? – Perguntou Vanessa da Mata. E então, o CD girou e 
girou....  O menino se viu novamente na Fonoteca mais viva do que antes, agora não 
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queria mais usar o capuz. No canto havia um celular e um headphone preparado. A 
experiência anterior foi impactante, o que estaria reservado para aquele último lugar? 

Pôs os fones, foi puxado para dentro do aparelho e os acordes iniciaram 
imediatamente, revelando um holograma das maiores cantoras da Black music: Nina 
Simone. Sua mensagem era clara, um futuro lindo para a juventude. Ela cantava 
diretamente para ele, sob um palco giratório enquanto luzes digitais das informações 
circulando ao redor do mundo brilhavam a sua volta, mostrando sorrisos, vozes, 
trajetórias de lutas, sorrisos esperançosos.... 

Para ser jovem, talentoso e preto, 
Oh, que lindo e precioso sonho 
Para ser jovem, talentoso e preto, 
Abra seu coração para o que quero dizer 

Em todo o mundo que você conhece 
Há bilhões de meninos e meninas 
Que são jovens, talentosos e pretos, 
E isso é um fato! 

Jovem, talentoso e preto 
Temos de começar a contar aos nossos jovens 
Que há um mundo esperando por você 
Esta é uma missão que está apenas começando 

Quando você se sentir realmente para baixo 
Sim, há uma grande verdade que você deve saber 
Quando você é jovem, talentoso e preto 
Sua alma está intacta 

Jovem, talentoso e preto 
Como eu desejo saber a verdade 
Há momentos em que eu olho para trás 
E estou sendo assombrada por minha juventude 

Ah, mas minha alegria de hoje 
É que todos nós podemos ter orgulho de dizer 
Para ser jovem, talentoso e preto 
É onde estamos 

O menino se sentia livre do capuz que o amarrava e maravilhado com aquela 
pequena parte de uma história que parecia falar tão diretamente a ele.  
- Eu canto isto a muito tempo – disse Nina Simone a ele. - São desejos antigos, mas 
ainda presentes. Estamos construindo um futuro a cada dia, meu jovem. Comece 
sentindo muito orgulho da sua cor, do seu corpo, do que você tem, por que tudo isso 
ninguém pode tirar de você. E é lindo!! 

Nina sorriu a ele e puxou as cortinas que levou o jovem diretamente para sua casa, 
em um bairro de Belém. Ali estava Emicida acompanhado da família e amigos do 
menino... A música suave e o rap poético começou a soar.  
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Tudo que bate é tambor 
Todo tambor vem de lá 
Se o coração é o senhor, tudo é África 
Pois em prática, essa tática, matemática falou 
Enquanto a terra não for livre, eu também não sou 
Enquanto essa história de quem tá por vir, eu vou 
Jantar com as meninas enquanto germina o amor 
É empírico, e onírico, meio pírico, meu espírito 
Quer que eu tire de tua dor 
 
Quer mil volta descarga de tanta luta 
Adaga que rasga com força bruta 
Deus, por que a vida é tão amarga? 
Na terra que é casa da cana-de-açúcar 
E essa sobrecarga fruto gueto 
Embarga e assusta seu suspeito 
Recarga que é igual a Jesus 
No caminho da luz, todo mundo é preto,  
Ame pois 
 
'Simbora que o tempo é rei 
Vive agora não há depois 
Ser tempo da paz como um cais que vigora nos maus lençóis 
É um dois um dois conjunto playboy como monge sois 
Fonte como sóis, num front sem bois, forte como nós 
Lembra a rua é nós 
 
Tudo, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós 
Tudo, tudo, absolutamente tudo que nós tem é 
Tudo que nós tem é isso, uns aos outros 
Tudo o que nós tem é uns aos outros, tudo 
 
Vejo a vida passar num instante 
Será tempo o bastante que tenho pra viver? 
Não sei, não posso saber 
Quem segura o dia de amanhã na mão? 
Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação 
Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? 
Seria, sim seria, se não fosse o amor 
O amor cuida com carinho 
Respira o outro, cria o elo 
O vínculo de todas as cores 
Dizem que o amor é amarelo 
É certo na incerteza 
Socorro no meio da correnteza 
Tão simples como um grão de areia 
Confunde os poderosos a cada momento 
Amor é decisão, atitude 
Muito mais que sentimento 
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Alento, fogueira, amanhecer 
O amor perdoa o imperdoável 
Resgata a dignidade do ser 
É espiritual 
Tão carnal quanto angelical 
Não tá no dogma ou preso numa religião 
É tão antigo quanto a eternidade 
Amor é espiritualidade 
Latente, potente, preto, poesia 
Um ombro na noite quieta 
Um colo pra começar o dia 
 
Filho, abrace sua mãe 
Pai, perdoe seu filho 
Paz, é reparação 
Fruto de paz 
Paz não se constrói com tiro 
Mas eu miro, de frente 
A minha fragilidade 
Eu não tenho a bolha da proteção 
Queria eu guardar tudo que amo 
No castelo da minha imaginação 
Mas eu vejo a vida passar num instante 
Será tempo o bastante que tenho pra viver? 
Eu não sei, eu não posso saber 
Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida 
Farei um altar pra comunhão 
Nele, eu serei um com o mundo até ver 
O ponto da emancipação 
Porque eu descobri o segredo que me faz humano 
Já não está mais perdido o elo 
O amor é o segredo de tudo 
E eu pinto tudo em amarelo 

Emicida o colocou nos ombros e o fez vislumbra um último por do sol e disse: 
- Você nunca está sozinho, filho. Tem muita gente lutando. Se por acaso se sentir 
sozinho, só segue o som daqueles que já cantaram antes, estão cantando agora e ainda 
vão cantar. Não abaixa a cabeça. Faz teu som. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

APÊNDICE 2 – CAIXAS DE INFORMAÇÕES NO LIVRO 
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APÊNDICE 3– FICHAS DE INFORMAÇÕES DOS CANTORES 
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APÊNDICE 4 – PALAVRAS “VERBOS” 
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APÊNDICE 5 - FOTOS DA TECNOLOGIA 
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TECNOLOGIA EDUCACIONAL PHINDA UBHALE  

Jamille dos Anjos Miranda 
Maria Clara Pampolha de Carvalho 

Raquel do Socorro Mercês dos Santos 
Orientadora: Helena do Socorro Campos da Rocha 

 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

A Tecnologia focada na Releitura de episódios marcantes na História Africana 
“PHINDA UBHALE”, trata-se de um livro estojo composto inicialmente de três partes 
em sua estrutura. Seu conteúdo trará o mapa mandi, os continentes e a localização de 
cada um, um recorte especial ao continente africano, com o cartão em seguida com o 
continente Africano com os 54 países devidamente identificados.  

Seu objetivo é a aproximação com a cultura afro apresentada no livro didático 
“Novo Pitanguá” – Língua Portuguesa: 3º ano” e relacionando com livros paradidáticos 
sobre a cultura Africana. O continente Africano utilizasse de idiomas e dialetos 
variados, incluindo o português. 

Desta forma os conteúdos entrelaçam da seguinte forma  

1- Conhecimentos sobre os contos 
2- Informações sobre as características do gênero conto. 
3- Visões sobre a África a partir do conteúdo do conto apresentado no livro. 
4- Oportunizar comentários em sala de aula sobre o conhecimento dos alunos a 
respeito do assunto abordado.  
5- Apresentação do mapa-múndi e falar sobre o continente africano. 
6- Citar pessoas negras com sucesso no meio científico e artístico.   
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Este recurso foi criado durante a disciplina “Educação para as Relações 
Etnicorraciais”, ministrada pela professora Helena Rocha, durante o 6º semestre do 
curso de Licenciatura em Pedagogia, no Instituto Federal do Pará - campus Belém. 

Levou-se em consideração os princípios da Transposição Didática, sendo um 
processo de transformação de conteúdos em práticas pedagógicas (ROCHA, 2014, p. 
13), e detém três momentos: o saber sábio, o saber a ensinar e o saber ensinado. Além 
disso, contém uma perspectiva interdisciplinar e transversal. 

A tecnologia apresenta interdisciplinaridade entre as disciplinas de Língua 
Portuguesa, História, Geografia e Artes. Sendo a Língua Portuguesa a disciplina 
dominante, abordando o gênero textual conto. As disciplinas auxiliares são: História, 
com os conteúdos história do continente africano, diáspora e escravidão; Geografia, 
com os conteúdos localização do continente africano, características dos países e línguas 
faladas; E Artes, com os conteúdos desenhos de imaginação. 

A tecnologia utiliza-se da transversalidade com os temas “Ética”, “Pluralidade 
Cultural”, no qual se trabalho a autoafirmação e o Afrofuturismo, e o ser humano como 
ser agente social e produtor de cultura. E contextualiza o assunto através do diálogo 
com elementos locais como culinário, músicas, lugares, entre outros. 

1 METODOLOGIA 

1.1 Contextualização do indivíduo 

“Venha contar sua estória” 
Este convite será feito aos alunos do 2° Ciclo do Ensino Fundamental menor, 

correspondente do 3ºano ao 5º/9.  
1.2 Fluxograma da Tecnologia 

Figura 1: Fluxograma Phinda Ubhale - versão 1 

 
Fonte: Grupo Phinda Ubhale, Março, 2020 
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Figura 2: Fluxograma Phinda Ubhale - versão 2 

Fonte: Grupo Phinda Ubhale, Março, 2020 

Na Transposição Didática, de acordo com Chevallard (1991 apud ROCHA, 2014) 
o que difere e organiza o desenrolar de um conteúdo são as fases do: saber do sábio, que 
é o saber científico; Saber ensinar, se dá na atuação dos professores e que está 
diretamente relacionado à didática e à prática de condução de sala e o Saber ensinado, 
aquele que foi absorvido pelo aluno mediante as adaptações e as transposições feitas 
pelos professores. 

No fluxograma acima, o saber sábio contempla o gênero textual “Conto”. Que tem 
como autores principais David Santos, Augusto Khunga, Eduardo Medeiros e 
Magdalene Sancronil. 

No saber a ensinar são apresentados o conteúdo e o livro didático utilizado como 
base que seria o “Novo Pintaguá – Língua Portuguesa: 3º ano” de Cristina Buranello.      

No Saber Ensinado, são apresentadas disciplinas que serão trabalhadas, a 
transversalidade e a contextualização. A Disciplina Dominante será Língua Portuguesa, 
com os conteúdos contos africanos, leitura e adjetivos. As disciplinas auxiliares são: 
História, com os conteúdos história do continente africano, diáspora e escravidão; 
Geografia, com os conteúdos localização do continente africano, características dos 
países e línguas faladas; E Artes, com os conteúdos desenhos de imaginação. 

A transversalidade ser dará levando em consideração os seguintes temas: “Ética”, 
“Pluralidade Cultural”, no qual se trabalho a autoafirmação e o Afrofuturismo, e o ser 
humano como ser agente social e produtor de cultura.  
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Já a Contextualização se dará ao se apresentar as informações sobre o continente 
africano, relacionando ao que o aluno já conhece. Para tanto, a roda de conversas e 
ouvir brevemente os comentários dará a chance de citar comidas, músicas, lugares, 
nomes de pessoas famosas relacionadas ao lugar e etc., favorecendo a aprendizagem 
significativa. Familiarizados com o assunto é possível que os alunos fiquem mais 
envolvidos com a atividade. Em seguida, utilizar o comando da atividade no próprio 
livro didático para explorar o assunto possibilitará uma consulta posterior do aluno e 
garante que todos tenham o texto em mãos. 

Após o contato com os autores e autoras, do livro didático, saber o que caracteriza 
o gênero textual Conto com a transposição didática adequada ao nível de aprendizagem 
do aluno, o mediador Semiótico trará os recursos visuais como ferramentas valiosas. 
Apresentar a imagem com o mapa mundi e os continentes nele existente, mostrará o 
continente em que estamos e o continente África destacado na atividade. A imagem com 
os países que compõem o continente Africano, permite concretizar a ideia de que a 
África não é um país e sim um enorme continente com países milenares de onde se 
iniciou a civilização, neste momento o professor pode comentar enquanto os alunos 
estão em contato com a imagem que países conhecidos estão contidos entre os 54 países 
africanos. A proposta de Palavras-Cruzadas permite se trabalhar várias habilidades, 
equipes podem ser formadas de maneira que entre x alunos, um leia a coordenada da 
linha que formará a palavra, outro procure no texto e ainda outro escreva nas casas pra 
formar a palavra. 

Ressaltamos que nesta proposta das palavras-cruzadas a maior concentração é 
para o conteúdo do Conto “África” e algumas referências aos conhecimentos de mundo. 
Finalizado o preenchimento dos espaços das palavras- cruzadas podemos encontrar 
aspectos da religiosidade, a bravura em que se entoa o conto mostrando ao leitor que 
“todos saberão sobre a África e consequentemente a relação com a ancestralidade dos 
que viveram e deixaram suas descendências com forte herança cultura por onde quer 
que passem. Como conclusão da atividade tem-se o momento de criação de uma arte. 
Teremos alguns cartões de conhecimentos gerais, política, ciências, literatura 
afrobrasileira e entretenimento. A leitura desses cartões pode ser dada por alunos que a 
lecto-escrita enquadra como silábicos alfabéticos para que a dinâmica não perca o ritmo, 
visto que a tolerância de alguns a atividades longas pode ser baixa. Então será 
distribuído aos alunos folhas A4 em branco para suas produções artísticas, ficará neste 
momento tocando o Jazz de Eric Darius - Because of You, inclusive se houver tempo o 
cartão com a foto do Artista afroamericano pode ser apresentada para que conheçam 
este estilo musical muito prezado por um afrofuturista pioneiro Sun Ra. Animais 
exclusivos do continente Africano que estão disponíveis no livro interdisciplinar podem 
servir como fonte de inspiração, como também as ilustrações em cartões de 
afrofuturistas selecionados da literatura de Sankofia.  

Recolhendo as produções em sala ou na próxima aula poderá fazer uma galeria 
com as produções ou um varal para exposição em sala. E em um evento posterior o 
aluno poderá recontar a história ou propósito do conto do seu jeito e entendimento. 

1.3 Os materiais 
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Papel A4 
Papel crepom 
Papel cartão 
Papel filme 
Papelão 
Embalagem de perfume 
Canetas hidrocor 
Fotografias/imagens computadorizada 

1.4 A Tecnologia Educacional Phinda Obhale 

Figura 3: Phinda Ubhale versão final 

 
Fonte: Grupo Phinda Ubhale, Março, 2020 

O “Phinda Ubhale” é uma tecnologia focada na releitura de episódios marcantes 
na História Africana, trata-se de um livro estojo composto inicialmente de três partes em 
sua estrutura. Seu conteúdo trará o mapa mundi, os continentes e a localização de cada 
um, um recorte especial ao continente africano, com o cartão em seguida com o 
continente Africano com os 54 países devidamente identificados. Ela contém uma caixa 
suporte para os recursos, 11 ilustrações e 8 fichas “Você sabia”  

Seu objetivo constitui se na aproximação com a cultura africana apresentada no 
livro didático e relacionando com livros paradidáticos sobre a cultura Africana. O 
continente Africano utilizasse de idiomas e dialetos variados, incluindo o português. 

Desta forma os conteúdos entrelaçam da seguinte forma  
1 - Conhecimentos sobre os contos 
2 -  Informações sobre as características do gênero conto. 
3 - Visões sobre a África a partir do conteúdo do conto apresentado no livro. 
4 - Oportunizar comentários em sala de aula sobre o conhecimento dos alunos a 

respeito do assunto abordado.  
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5 - Apresentação do mapa-múndi e falar sobre o continente africano. 
6 - Citar pessoas negras com sucesso no meio científico e artístico.   

Por meio desse recurso é possível que os alunos façam uma redescoberta sobre o 
continente africano e suas características geográficas, contada pelos próprios africanos 
com seus contos, bem como personalidades e curiosidades sobre o continente que 
contribuiu muito para a formação cultural do Brasil.   

O livro estojo traz de forma contextualizada abordagens históricas em uma 
moldura para fixar o gênero textual a ser trabalhado no momento selecionado o gênero 
textual “Conto”, nele visa-se incluir os assuntos apresentados anteriormente trabalhados 
em sala, cabe também a possibilidade de autoria do professor como autor de um conto 
onde poderia incluir fatos ocorridos em sala para estabelecer valores de respeito à 
diversidade cultural, valorização da cultura Afro-brasileira.  

A segunda parte do interior do estojo trará uma dinâmica com palavras- cruzadas, 
esta atividade tem por objetivo fazer com que o participante identifique a diferença na 
escrita de palavras novas de origem africana, dando sequência. A terceira parte trará 
uma sequência curta de fatos ocorridos na trajetória dos eventos citados no desenrolar 
do conto, ou do gênero textual anteriormente trabalhado. Em conclusão da atividade, 
estende-se o momento de fomentação da criatividade do educando, no qual temos a 
oportunidade de solicitar que desenhem ou criem personagem relacionados ao contexto 
trabalhado, porém, com um diferencial importante: posicioná-los como indivíduos 
autênticos capazes de defender contra as dificuldades pela qual indivíduos negros 
passaram. Espera-se que o personagem criado no desenho seja um ser capaz de mudar 
seu futuro. Inteligente, bonito, forte e inovador. A criatividade deve ser desafiada, 
conduzindo em especial de forma a permitir que os alunos negros se representem com 
orgulho vendo um futuro de superação possível.   

1.5 Regras 

Os recursos detêm as seguintes regras: 

1. O aluno deve identificar na imagem do mapa mundi o seu continente e após, 
identifique o continente África. 
2. O professor deve ler o conto em voz alta para o aluno e depois pedir que ele o faça. O 
conto detém nomes difíceis de pronunciar, após três erros, o professor deve ler o nome 
do país e pedir que o aluno repita e releia o conto. 
3. Após a leitura, inicia-se o preenchimento das palavras cruzadas. Pode ser individual 
ou em grupo. 
4. Caso seja em grupo cada participantes deve cumprir com sua posição; leitor dos 
comandos; caçador das palavras; escritor das palavras; 
5. O momento “Você sabia?” (Opcional) pode ser perguntado pelo professor ao geral da 
turma. 
6. O aluno deverá fazer um desenho a partir do leu, de modo que apareça um 
personagem negro que mostre o empoderamento. 

1.6 Os pré-testes 
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Figura 4. Primeira versão 

Fonte: Equipe Phinda Ubhale, Março,2020. 

1.7 O teste 

Figura 5 – Teste  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipe Phinda Ubhale, Março,2020. 

 O teste foi realizado levando em consideração três aspectos o Tempo, o tamanho 
e as regras. Para tanto foram realizados dois testes, para alterações. O primeiro teste foi 
realizado junto com uma pessoa externa ao grupo e o segundo foi feito com crianças. 

 No primeiro teste se percebeu que o tempo não foi favorável, levando muito 
tempo por conta das explicações de muitos aspectos. No segundo teste, eliminando a 
parte das explicações, o tempo foi aprovado.  
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 No que se refere ao tamanho, este foi aprovado por deter as imagens em 
tamanho de fácil manuseio e leitura, o material de desenho é suficiente e as fontes do 
texto são de fácil leitura. 

 Quanto às regras, ela foi modificada duas vezes. Primeiramente, levava-se em 
consideração explicações e um diálogo muito grande, esta etapa foi retirada para o 
segundo teste. E, portanto, as regras foram aprovadas.  

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS / PROPOSIÇÃO 

A elaboração desta tecnologia se mostrou um grande desafio acadêmico, pois por 
mais que já tenhamos tido uma experiência anterior na elaboração de Tecnologia 
Educacional levando em consideração a transposição didática, a introdução do elemento 
Afrofuturismo trouxe uma diferencial a mais. O teste foi bastante complicado de 
realizar e passou por intensas mudanças para ser realizado. 

Contudo, ao final é possível ver a importância de apresentar uma tecnologia como 
esta por conta da confusão que permeia as relações etnicorraciais, como a questão de 
perpetuação de equívocos, por exemplo: alguns dizem fulano é africano, mas 
desconsidera o país e região de origem do indivíduo. A variação etnicorracial contempla 
uma grande variedade, com negros. asiáticos, europeus, americanos e etc., portanto, 
todos, independente de sua origem merecem ser conhecidos e respeitados.  

Desta forma, pensar uma tecnologia como essa é trabalhoso, por conta do tempo 
que leva para preparar, por conta da variação presente dentro de sala de aula. Contudo, é 
te vital importância para a formação do pedagogo algo deste estilo, para percebermos 
modos diferentes de repassar o conteúdo.  

Ao analisar a tecnologia, foi possível perceber o quanto ela seria importante para 
combater o preconceito e a intolerância, trazendo conhecimentos científicos, reais sobre 
uma região que é cerca de pré-concepções. É uma forma de valorizar uma cultura. 

Diante disso, passar por este processo foi importante para vermos a importância 
de se tratar a diversidade etnicorracial em nossa formação, pois foi possível abrir os 
olhos para inúmeras questões dentro de sala de aula que muitas vezes passam 
despercebidas. Além de nos tornar sensíveis a questão. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice 1 - PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
 

VOCÊ SABIA? 

O PAÍS MADAGASCAR É GEOGRAFICAMENTE AFASTADO DO CONTINENTE AFRICANO 
COM UMA POPULAÇÃO 22.434.363 HABITANTES. 

TEM O MESMO NOME QUE UM FILME ANIMADO.                

  

VOCÊ SABIA? 

O DR. Percy L. Julian foi o primeiro cientista negro a pesquisar sobre 
hormônios femininos. 

  

  

VOCÊ SABIA? 

Qual o nome único presidente negro dos Estados Unidos? 

Barack Hussein Obama II sendo o primeiro afro-americano a ocupar o cargo. 
Nascido em Honolulu, no Havaí, Obama é graduado em ciência política pela 
Universidade Columbia e em Direito pela Universidade de Harvard. 

  

VOCÊ SABIA? 

Quantos países estão contidos no continente Africano?  

54 países independentes. 

  

  

  

VOCÊ SABIA? 

África é o terceiro continente em extensão territorial, e o segundo continente 
mais populoso (atrás da Ásia) com cerca de um bilhão de pessoas, 
representando cerca de um sétimo da população do mundo, uma densidade 
demográfica de cerca de 30 habitantes por quilômetro quadrado. 
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VOCÊ SABIA? 

Carolina Maria de Jesus foi uma das maiores escritoras nacionais e uma das 
primeiras autoras negras brasileiras. Mãe solteira, catadora de papéis e 
moradora da favela do Canindé, em São Paulo, escreveu cerca de 20 diários 
relatando as suas condições e experiências de vida. 

  

VOCÊ SABIA? 

Traços fortes da cultura africana podem ser encontrados na cultura brasileira, 
como a música popular, a religião, a culinária, o folclore e as festividades 
populares. Os estados do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram 
os mais influenciados pela cultura de origem africana, tanto pela quantidade de 
escravos recebidos durante a época do tráfico como pela migração interna dos 
escravos após o fim do ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste. 

  

VOCÊ SABIA? 

A África é o continente onde a espécie humana se originou, o que leva a 
hipótese de que a coevolução de animais de grande porte ao lado de seres 
humanos tenha fornecido tempo suficiente para que esses animais 
desenvolvessem defesas eficazes contra os humanos.                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

APÊNDICE 02 – recursos 
 

 

 

Mapa Mundi 

 
Fonte:Dreamstime.com, Março, 2020. 

Mapa Continente Africano 

 
 Fonte: O despertar do continente Africanohttp://www.souzaaranhamachado.com.br/2019/12/o-despertar-

do-continente-aficano/ Acessado em Março, 2020. 
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Palavras cruzadas África 

 
Fonte: Equipe Phinda Ubhale, Março,2020. 

 

Ilustrações para inspiração 

 
Fonte: Sankofia,2014. 
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Palavras Cruzadas  

 
Fonte: Equipe Phinda Ubhale, Março,2020. 

 

 

Cartões “Você Sabia”? 

 
 

Fonte: Equipe Phinda Ubhale, Março,2020. 
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TECNOLOGIA EDUCACIONAL BINGO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
 

Adriana dos Santos Portela  
Joice Freitas da Silva  

Viviane Nunes Ferreira 
Thaís de Souza Ribeiro (in memorian) 

Orientadora: Helena do Socorro Campos da Rocha 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

A Tecnologia Educacional intitulada “Bingo da Diversidade Cultural” faz parte da 
avaliação da disciplina Educação para as Relações Etnicorraciais, tendo por objetivo 
facilitar a fixação do conteúdo “Diferentes culturas, diferentes histórias” da disciplina 
de História do 5º ano do Ensino Fundamental. 

 O Bingo da Diversidade Cultural é composto por 52 cartas com perguntas sobre o 
conteúdo abordado e curiosidades relacionadas ao tema afrofuturista. Também é 
composto por 5 cartelas com respostas para as perguntas contidas nas cartas, as 
curiosidades afrofuturistas estão presentes nas cartelas do bingo como forma de 
“coringa”. Os alunos serão divididos em equipes para marcar as cartelas utilizando 
botões e ganha a equipe que conseguir marcar toda a cartela primeiro, em caso de 
empate as equipes responderão a perguntas em cartas extras para determinar o 
desempate. 

Tendo como base os conteúdos no livro didático, a tecnologia visa agregar ao 
processo de apreensão e fixação dos conteúdos, pois o seu uso viabiliza uma abordagem 
mais lúdica do conteúdo de História.  

Através da transposição didática de conteúdos relativos à diversidade cultural, a 
tecnologia faz a interdisciplinaridade com os conteúdos de Língua Portuguesa através 
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da interpretação das perguntas do bingo e a oralidade como ferramenta de interação, na 
Geografia através do raciocínio geográfico e análise da ocupação humana, além de 
conteúdos de Temas Transversais como a Ética através do respeito às regras do jogo e 
Pluralidade Cultural através do conhecimento e valorização das características dos 
povos retratados no conteúdo, além das informações afrofuturistas presentes nas cartas 
coringa. 

Para caracterizar o Afrofuturismo, é necessário estar presente as características: 
ancestralidade, o futuro possível, tecnologia e autonomia (protagonismo). A 
ancestralidade é a característica mais presente no bingo, pois as questões contidas nas 
cartelas são de acordo com o conteúdo do livro, que enfatiza a importância dos grupos 
africanos que repassam as tradições e histórias ensinadas por seus antepassados, que em 
sua maioria são pessoas mais velhas e muito valorizadas na maioria dos povos 
africanos. 

Nas cartas coringa, temos as curiosidades que falam sobre artistas que usam a 
tecnologia para contar histórias em um futuro possível, artistas como Fábio Kabral, 
criador de “O Caçador Cibernético da rua 13” um romance que mescla crenças do 
Candomblé em um planeta tecnologicamente avançado, também o movimento cultural 
Mariwô que une música, dana, audiovisual, moda e tecnologia para falar de elementos 
ancestrais e inovação, o filme “Pantera negra” e outras informações acerca de conceitos 
do Afrofuturismo. 

O protagonismo se faz presente em todo o contexto da tecnologia, tanto no 
conteúdo do livro retratado nas perguntas e respostas, que falam sobre a cultura dos 
povos africanos quanto pelas informações afrofuturistas contidas nas cartas coringa. 

A contextualização acontecerá partindo da própria cultura dos alunos, onde o 
aluno passará a socializar, valorizar e respeitar as demais culturas em seus contextos 
históricos. 

1. METODOLOGIA 

1.1.Contextualização do indivíduo 

A tecnologia é voltada para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que de 
acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, o aluno deverá desenvolver a 
habilidade de (EF05HI01) identificar os processos de formação das culturas e dos 
povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. 

1.2. Fluxograma da Tecnologia 
A equipe escolheu o mediador semiótico no formato de um jogo de bingo, 

denominado “Bingo da Diversidade Cultural”. A tecnologia tem como disciplina 
dominante História, para o 5º ano do Ensino Fundamental, com o conteúdo “Diferentes 
culturas, diferentes histórias.” Este conteúdo teve seus primeiros estudos em 1871, com 
o lançamento do livro “Primitive Culture” do Antropólogo britânico Edward Tylor. 
Partindo deste conteúdo, poderemos trabalhar com o Bingo da Diversidade Cultural a 
interdiciplinaridade com outras disciplinas. 
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Figura 1. Fluxograma da Tecnologia 

 

FONTE: Criação da Equipe da Tecnologia Educacional Bingo da Diversidade Cultural. Março/2020. 

Na disciplina de Língua Portuguesa, o aluno irá trabalhar com interpretação de 
texto através da compreensão das perguntas do texto, além da oralidade como 
ferramenta de interação, pois os alunos irão discutir entre si, dentro de cada grupo, sobre 
qual resposta marcar no bingo. 

Na disciplina de Geografia será trabalhado o racicínio geográfico da análise da 
ocupação humana, construindo argumentos com base em informações geográficas, 
debatendo e defendendo ideias e pontos de vista com respeito e sem preconceitos de 
qualquer natureza. 

Nos temas transversais, a tecnologia abrange as questões da Ética, ensinando as 
regras do jogo e fazendo com os alunos a respeitem para que assim a atividade posssa 
fluir de maneira satisfatória pois, trabalhando a Ética como tema transversal, o professor 
deve desenvolver nos alunos sua crítica de como agir perante os outros, pois esta é a 
questão central da Moral e da Ética. Ambas consideradas como o conjunto de princípios 
ou padrões de conduta em uma sociedade. 

Como tema tranversal, temos também o Pluralismo Cultural, que diz respeito ao 
conhecimento e à valorização características étnicas e culturais dos diferentes grupos 
sociais que convivem no território nacional, conteúdo que está presente nas perguntas e 
respostas contidas na referida tecnologia.  
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O Afrofuturismo estará presente também, como forma de curiosidades nas cartas 
coringas, onde serão apresentados conceitos sobre  o Afrofuturismo e obras do cinema e 
da literatura afrofuturista. 

Para caracterizar o Afrofuturismo, é necessário estar presente as características: 
ancestralidade, o futuro possível, tecnologia e autonomia (protagonismo). 

 A ancestralidade é a característica mais presente no bingo, pois as questões 
contidas nas cartelas são de acordo com o conteúdo do livro, que enfatiza a importância 
dos grupos africanos que repassam as tradições e histórias ensinadas por seus 
antepassados, que em sua maioria são pessoas mais velhas e muito valorizadas na 
maioria dos povos africanos. 

Nas cartas coringa, temos as curiosidades que falam sobre artistas que usam a 
tecnologia para contar histórias em um futuro possível, artistas como Fábio Kabral, 
criador de “O Caçador da rua 13” um romance que mescla crenças do Candomblé em 
um planeta tecnologicamente avançado, também o movimento cultural Mariwô que une 
música, dana, audiovisual, moda e tecnologia para falar de elementos ancestrais e 
inovação, o filme “Pantera negra” e outras informações acerca de conceitos do 
Afrofuturismo. 

O protagonismo se faz presente em todo o contexto da tecnologia, tanto no 
conteúdo do livro retratado nas perguntas e respostas, que falam sobre a cultura dos 
povos africanos quanto pelas informações afrofuturistas contidas nas cartas coringa. 

A contextualização acontecerá partido da própria cultura do aluno, nos diálogos 
durante a execução do jogo, o aluno passa a socializar, valorizar e respeitar as demais 
culturas em seus contextos históricos. 

1.3 Os materiais 

A tecnologia Bingo da Diversidade Cultural, é formado por uma caixa lisa em 
MDF cru, medindo 20 X 20, encapada com papel adesivo estilo contact na cor 
vermelho, com o nome da tecnologia colada na capa com papel contact transparente 
contendo o nome das autoras da mesma. Contém também 5 cartelas com 10 respostas ás 
perguntas que serão feitas de acordo com o conteúdo de História “Diferentes Culturas, 
Diferentes Histórias” e 2 curiosidades sobre o tema Afrofuturismo, impressas em papel 
fotográfico e plastificadas medindo 19,5x12,5 cm cada uma e 52 cartas contendo 
também impressas em papel fotográfico, medindo 9x6 cm, onde 40 cartas são de 
perguntas referentes ao conteúdo de História já citado as  e 12 cartas são sobre 
curiosidades Afrofuturistas que servirão como cartas coringas. 

Para marcar os bingos, os alunos receberão botões de tamanho pequeno medindo 
1 cm de diâmetro, cada equipe receberá 12 botões de cores diferentes, totalizando 60 
botões. 

1.4 A Tecnologia Bingo da Diversidade Cultural 
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Figura 2. Versão final da Tecnologia Bingo da Diversidade Cultural 

 
FONTE: Criação da Equipe da Tecnologia Educacional Bingo da Diversidade Cultural. Março/2020. 

1.5 Regras 
Para a utilização da tecnologia “Bingo da Diversidade Cultural” é necessário 

seguir as seguintes regras: 
1. A turma será dividida em 5 grupos; 
2. Para cada grupo será entregue uma cartela do bingo; 
3. Em cada cartela irá conter 10 respostas sobre o conteúdo e 2 curiosidades sobre o 

Afrofuturismo; 
4. As curiosidades servem como um coringa; 
5. Em seguida será feito o sorteio das cartas de perguntas e curiosidades; 
6. Os alunos marcarão em sua cartela, utilizando botões, a resposta que considerarem 

correta para a pergunta sorteada; 
7. A equipe que conseguir marcar toda a cartela levará sua cartela para conferência 

com a professora; 
8. Se as respostas marcadas estiverem todas corretas, a equipe vencerá. 
9. Em caso de empate, serão sorteadas perguntas nas cartas extras, os alunos tiram 

“ímpar ou par” para ser o primeiro a responder, quem responder corretamente, 
ganha o jogo. 
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Figura 3. Infográfico das regras da Tecnologia Bingo da Diversidade Cultural 

 
FONTE: Criação da Equipe da Tecnologia Educacional Bingo da Diversidade Cultural. Março/2020. 

1.6 Os pré-testes 

Figura 4. Protótipo da Tecnologia Bingo da Diversidade Cultural 

 
FONTE: Criação da Equipe da Tecnologia Educacional Bingo da Diversidade Cultural. Março/2020. 
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1.7 O teste 

Figura 5. Teste da Tecnologia Bingo da Diversidade Cultural 

 
FONTE: Criação da Equipe da Tecnologia Educacional Bingo da Diversidade Cultural. Março/2020. 

 Tempo 
O tempo estimado para a realização do bingo era de no máximo 20 minutos, 

porém foi realizado em apenas 15 minutos, o que consideramos ideal, levando em 
consideração que crianças demoram um pouco mais para se organizarem em grupos. 

 Tamanho 
O tamanho de cada cartela do bingo é de 12 cm de altura por 19 de largura, o que 

consideramos ideal, pois as respostas das questões ficaram bem organizadas e com o 
tamanho da fonte 14 para respostas curtas e 11 para respostas muito longas, facilitando 
a leitura. 

O tamanho dos cartões de perguntas é de 9 cm de altura por 6. cm de largura, o 
que também facilitou no momento de embaralhar as cartas e realizar a leitura. 

 Regras 
As regras determinadas inicialmente funcionaram de maneira satisfatória no 

decorrer do jogo, porém, ao final tivemos um empate e não apenas um ganhador como 
gostaríamos, então incluímos como regra para o caso de empate. 

Teremos cartas extras de perguntas, no caso de empate os alunos terão que 
responder oralmente uma pergunta sorteada, os alunos irão tirar “ímpar ou par” para ver 
quem começa respondendo. A equipe que responder corretamente, vence o bingo. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS / PROPOSIÇÃO 

A Tecnologia “Bingo da Diversidade Cultural” proporciona uma melhor fixação 
do conteúdo “Diferentes culturas, diferentes histórias” da disciplina de História. A 
tecnologia é recomendável, pois é uma ferramenta lúdica que facilita o aprendizado e 
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transformando o saber sábio em saber ensinável, seguindo os passos da transposição 
didática. 

A referida tecnologia traz o tema da diversidade cultural com ênfase na cultura 
africana e suas peculiaridades, além de também abordar as questões afrofuturistas. Para 
caracterizar o Afrofuturismo, é necessário estar presente as características: 
ancestralidade, o futuro possível, tecnologia e autonomia (protagonismo). A 
ancestralidade é a característica mais presente no bingo, pois as questões contidas nas 
cartelas são de acordo com o conteúdo do livro, que enfatiza a importância dos grupos 
africanos que repassam as tradições e histórias ensinadas por seus antepassados, que em 
sua maioria são pessoas mais velhas e muito valorizadas na maioria dos povos 
africanos. 

Nas cartas coringa, temos as curiosidades que falam sobre artistas que usam a 
tecnologia para contar histórias em um futuro possível, artistas como Fábio Kabral, 
criador de “O Caçador da rua 13” um romance que mescla crenças do Candomblé em 
um planeta tecnologicamente avançado, também o movimento cultural Mariwô que une 
música, dana, audiovisual, moda e tecnologia para falar de elementos ancestrais e 
inovação, o filme “Pantera negra” e outras informações acerca de conceitos do 
Afrofuturismo. 

O protagonismo se faz presente em todo o contexto da tecnologia, tanto no 
conteúdo do livro retratado nas perguntas e respostas, que falam sobre a cultura dos 
povos africanos quanto pelas informações afrofuturistas contidas nas cartas coringa. 

A construção de uma Tecnologia Educacional nas questões etnicorraciais é muito 
importante para a formação do pedagogo, pois inova tanto no processo formativo, que 
irá formar educadores criativos e inovadores, quanto para os alunos que irão se deparar 
com professores que irão ressignificar o saber relacionando o conteúdo com a realidade 
do aluno, tendo em vista que a educação etnicorracial ainda é um desafio em nossa 
sociedade. 

As facilidades encontradas por nós, para a construção da tecnologia, foram a 
variedade de conteúdos encontrados nos livros didáticos, felizmente a história de povos 
africanos está sendo cada vez mais retratada nos conteúdos escolares, isso se deve ao 
avanço das lutas dos movimentos negros para maior valorização de sua história e a 
evolução das leis quanto a exigência de conteúdos relacionados a diversidade 
etnicorracial. 

Quanto as dificuldades encontradas na construção da tecnologia, temos a questão 
de incluir o Afrofuturismo, pois era um tema completamente novo para nós e foi um 
pouco difícil pensar em uma tecnologia que pudéssemos utilizar este tema juntamente 
com o conteúdo selecionado no livro didático. 

No que tange ao combate à intolerância, a tecnologia bingo das diversidades tem a 
proposta de aprendizado dos alunos a respeito da história dos africanos e 
afrodescendentes, para que seja compreendida de forma não distorcida, o que inclui a 
valorização das significativas contribuições que eles deram para o desenvolvimento 
humano e, particularmente, para a construção da sociedade brasileira. 

Para o futuro pedagogo ou profissional habilitado para ministrar aulas, o conteúdo 
de diversidade etnicorracial é de grande valia, pois a escola é um ambiente privilegiado 
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para a promoção de relações etnicorraciais positivas em virtude da marcante diversidade 
em seu interior e o pedagogo sendo mediador do conhecimento deve reformular os 
processos educativos que possibilitem às pessoas a superarem preconceitos raciais, que 
as estimulem a viver práticas sociais livres de discriminação e contribuam para que elas 
compreendam e se engajem em lutas por equidade social entre os distintos grupos 
etnicorraciais que formam a nação brasileira. Refere-se, também, a um processo 
educativo que favoreça os negros e não negros a construir uma identidade etnicorracial 
positiva, com o intuito de que esses temas sejam abordados a fim de superar visões 
estereotipadas sobre as relações etnicorraciais, por meio de estímulo à crítica, pautada 
em conhecimentos científicos, às falsas ideias sobre superioridade/inferioridade 
biológica/intelectual de certos grupos etnicorraciais em relação aos outros, respeitando 
as diferentes culturas existente no país. 
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APÊNDICE 

 
PERGUNTAS DO BINGO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
 
1. Onde habitava o povo Akan? 

R= Na região onde atualmente é Gana. 
 

2. Em que continente fica Gana? 
R= África. 
 

3. Qual o nome do mito narrado pelo povo Akan? 
R= Anansi, a aranha sábia. 
 

4. De acordo com o conteúdo estudado, o que era muito valorizado no passado? 
R= O aprendizado por meio da oralidade. 
 

5. De que maneira os conhecimentos eram compartilhados no passado? 
R= Por meio de histórias e canções. 
 

6. Que atividade era muito apreciada nas sociedades africanas? 
R= Contar histórias. 
 

7. Por que a maioria dos povos africanos tinha uma forte relação com as tradições 
orais? 
R= Porque não utilizavam a escrita. 
 

8. Como eram consideradas as pessoas mais velhas de alguns povos africanos? 
R= Eram consideradas portadoras das memórias dos antepassados. 
 

9. De que eram responsáveis as pessoas mais velhas de alguns povos africanos? 
R= Eram responsáveis pelos ensinamentos que deveriam ser compartilhados com 
os mais jovens. 
 

10.  Como são chamadas as pessoas que compartilham saberes com os mais jovens? 
R=Griôs. 
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11. Qual teria sido a primeira história contada por Griô? 
R= O mito da Aranha Mitológica Anansi. 
 

12.  O que são os Griôs? 
R=Pessoas que compartilham saberes com os mais jovens. 
 

13. Como são chamadas as árvores consideradas sagradas na África? 
R= Baobá. 
 

14. O que são os Baobás? 
R= Árvores consideradas sagradas na África. 
 

15. Como as histórias contadas por Griôs podem ser repassadas? 
R= Por meio de cantos, poemas, provérbios entre outras coisas. 
 

16. Quem são os Kouyaté? 
R= Um grupo do Mali, pertencente a mesma linhagem familiar, que passa de 
geração para geração a função de ser Griô. 
 

17. Qual o nome do grupo Malinês, pertencente a mesma linhagem familiar, que passa 
de geração para geração a função de ser Griô? 
R= Kouyaté. 
 

18. Onde os contadores de história se reuniam na cidade de Marrakech? 
R= Em uma praça chamada Jama al-Fnaa. 
 

19. Onde fica Marrakech? 
R= No Marrocos, um país africano. 
 

20. Por que a oralidade foi fundamental para que as culturas africanas se mantivessem 
vivas em locais distantes do continente africano? 
R= Porque permitiu que algumas tradições pudessem sobreviver no decorrer dos 
anos de escravidão. 
 

21. Como foi formada a cultura afro-brasileira? 
R=Com elementos culturais trazidos por diversos povos africanos, misturando-se 
com aspectos da cultura de outros povos, como de europeus e de grupos indígenas. 
 

22. O que é um folguedo? 
R= Uma festa popular. 
 

23. Como se chama o folguedo que começou a ser praticado há mais de 400 anos pelos 
escravizados, que mistura parte da cultura africana com a religiosidade católica? 
R= A Congada. 
 

24.  Por quem a Congada foi trazida ao Brasil? 
R= Pelos portugueses. 
 

25.  Quantos anos durou a escravização dos povos africanos e afrodescendentes no 
Brasil? 
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R= Aproximadamente 350 anos. 
 

26. Por quem foi assinada a Lei Áurea? 
R= Pela princesa Isabel, filha de D. Pedro II. 
 

27. O que era o movimento abolicionista? 
R= Era um movimento que defendia o fim da escravidão. 
 

28. Para a população negra, qual data que representa a memória do povo negro 
brasileiro? 
R= Dia 20 de novembro. 
 

29. Para o movimento negro, quem deve estar no centro das reflexões acerca das lutas 
pelos direitos dos afrodescendentes, em busca de uma vida mais digna, justa e 
igualitária? 
R= Zumbi dos Palmares. 
 

30.  Como se chama o rito de passagem masculino do Quênia, que consiste em barbear 
os homens marcando a passagem para a vida adulta? 
R= Eunoto. 
 

31.  Em que ano, foi elaborada uma nova constituição, onde a discriminação racial se 
tornou crime perante a lei? 
R= Em 1988. 
 

32. Em que ano foi elaborado o Estatuto da Igualdade Racial? 
R= Em 2010. 
 

33. O que é o Estatuto da Igualdade Racial? 
R=É um conjunto de regras e princípios que objetivam diminuir a discriminação e a 
desigualdade social. 

CURIOSIDADES SOBRE AFROFUTURISMO USADAS COMO CORINGA: 
 
1. Afrofuturismo tem o objetivo de retratar os dilemas negros e ainda questionar 

eventos históricos relacionados ao racismo global. 
2. No Brasil, temos o autor Fábio Kabral, criador de O caçador cibernético da rua 13 

- o romance que mescla crenças do Candomblé em um planeta tecnologicamente 
avançado. 

3. Afrofuturismo é a projeção de pessoas negras no futuro, sendo protagonistas de 
seus destinos, se vendo capazes de salvar e mudar qualquer mundo, em qualquer 
época através de suas decisões e ações. 

4. O Afrofuturismo se caracteriza por 4 elementos: ancestralidade, tecnologia, futuro 
possível e autonomia. 

5. O Sucesso de “Pantera Negra” abriu as portas para mostrar a cultura negra sob uma 
nova perspectiva – a elaborada por eles mesmos – e também despertou no público o 
interesse em se aprofundar no Afrofuturismo. 
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6. No Brasil, o movimento cultural Mariwô une música, dança, audiovisual, moda e 
tecnologia para falar de elementos ancestrais, mitologias africanas e inovação. 

7. O Afrofuturismo faz o que o povo Akan chama de Sankofa: retornar ao passado 
para buscar aquilo que é importante na construção do futuro. 
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IN MEMORIAN 
 

Thaís de Souza Ribeiro, assistente social, 

mulher, mãe, esposa, estudante de pedagogia, 

amiga e companheira. Tantos adjetivos para 

qualificar uma pessoa que foi ímpar em nossas 

vidas. Autêntica com seu jeito encantador e 

desbravador de viver, determinada e de uma 

inteligência incrível. 

Nesse exato momento, um filme passa em 

nossas cabeças como uma espécie de 

retrospectiva, desde o momento em que nossos caminhos se cruzaram no IFPA, tudo o 

que vivemos, as confidências trocadas, tudo… Como é difícil relembrar sem que as 

lágrimas de saudades percorram em nossas faces resplandecente de interrogativas. 

Imaginamos que após a graduação, nossa amizade perduraria. Talvez não nos 

veríamos como de costume, afinal estaríamos ocupadas nas salas de aula, vivendo um 

sonho que almejamos durante o curso, mas o respeito e carinho umas com as outras 

prevaleceriam. Mas a vida tem suas caixinhas de surpresas, as pegadinhas... nem sempre 

são boas... 

Nunca estamos preparados para perder alguém, ainda mais de maneira tão 

repentinamente, nem sequer pudemos nos despedir, dar um último adeus… Não deu 

tempo… O tempo foi algo tão fugaz, efêmero...   

Você partiu, foi embora para outro local, para um lugar de paz e harmonia tal 

como sempre mereceu, mas deixa um monte de recordações lindas que a manterão viva 

para sempre em nossas memórias. Foi maravilhoso compartilhar este pedaço de vida 

com você, querida Thaís de Souza Ribeiro! 

Nosso Quarteto Fantástico sempre existirá em nossos corações… 

 

Com carinho, de suas amigas 

           

         Adriana Portela 

        Joice Freitas 

        Viviane Ferreira 
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“Nunca tive a chance, ou melhor, o direito de ser efetivamente influenciada por uma 
literatura negra e não tenho dúvidas sobre o quanto isso me impediu de me ver tão 
humana quanto uma pessoa branca, e inclusive, me impediu de acreditar que minha 
escrita valia a pena por muito tempo, pois o direito a ser humano, bonito e heroico na 
literatura sempre pertenceu a outro. Mas felizmente tive a sorte de ter acesso, mesmo 
que tardiamente a autores negros de vários gêneros e letras suficientemente fortes 
para me encorajar a escrever realidades onde a minha face negra é a que também 
molda o discurso que desbrava o desconhecido e desconstrói o eterno sentimento 
trágico e de incapacidade que rabiscaram sobre nós”. 

(Lu Ain-Zaila, 2018) 
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